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Este e-book do MONITOR DE MÍDIA 
reúne todos os artigos publicados nas seções 
“Insider”, “Parabólica” e “Zoom”, publicadas em 
nosso site de 2001 a 2007. Os textos re� etem sobre 
como é o jornalismo catarinense e a mídia de outros 
países, pelo olhar arguto de nossos correspondentes. 
Os textos são relatos de quem esteve dentro das 
empresas jornalísticas, tentando entender a sua 
lógica de funcionamento, sua rotina de produção. 
São narrativas de quem deixou o país para ver como 
a mídia estrangeira é, o que faz e como se faz.

Neste sentido, este livro é um coletivo de 
olhares. Não apenas olhares de testemunhos, mas 
olhares de re� exão. Como é o caso dos textos da seção 
“Zoom”, sustentadas pelo apuro estético, inquiridas 
pela sensibilidade, motivadas pelo alcance de quem 
enxerga longe.

O jornalismo, a comunicação, a mídia e seus 
produtos são contados e pensados nos textos a seguir. 
Os leitores que � quem à vontade. Este volume foi 
editado em seções que trazem textos numa ordem 
cronológica crescente. Esta concepção é arbitrária, e 
tenta – em vão – manter alguma ordem. Como os 
olhares seguem regras muito insondáveis, a seqüência 
do sumário pode � car para trás. O leitor compõe seu 
livro, e coloca os pingos nos is que desejar. Se assim 
o quiser.

Boas leituras.

Ler a mídia é ler o mundo.

Rogério Christofoletti

Professor responsável pelo MONITOR DE MÍDIA

Apresentação
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INSIDER
Coletânea de artigos publicados na seção que via o 

jornalismo e os meios de comunicação por dentro



7

MONITOR DE MÍDIA

http://www.univali.br/monitor

Jornalismo: olhares de fora e de dentro

 À uma da tarde, passados alguns minutos 
em alguns relógios, a Topic da universidade, onde 
seguia o grupo de alunos, estacionou bastante 
próximo da Assembléia Legislativa, em Florianó-
polis. Mais do que uma visita à própria Assem-
bléia, que seria feita mais tarde, o objetivo era o 
de se conhecer a sede da Rádio Alesc Digital, nas 
dependências da casa.

 A pausa para recebimento de crachás (na 
verdade, etiquetas adesivas) identi� cando os 
membros do grupo como visitantes, assim como 
uma contemplação do hall de entrada da Assem-
bléia, amplo, frio e pouco iluminado, tiveram 
de ser breves. Beirava uma hora e dez minutos 
quando, depois de atravessar alguns corredores, 
encontrar várias gentes, algumas das quais em 
pleno trabalho, o grupo foi recepcionado, num 
corredor estreito e já bem melhor iluminado, por 
um homem de maneiras explicativas, cujos cabe-
los caíam à testa. Era o chefe do setor de Rádio 
da Assembléia, Eduardo Rocha, encarregado dos 
contatos com músicos, demais rádios, disponi-
bilização de informações, entre outros assuntos, 
conforme explicaria, tão logo estivessem todos 
acomodados no estúdio.

 O ambiente não passava de uma sala de 
proporções modestas, talvez três metros de largu-
ra por cinco de comprimento, com as paredes e o 
teto forrados de espuma para evitar a reverberação 
de sons, como em todos os estúdios de rádio. A es-
trutura eletrônica reduzia-se a uma bancada onde 
se encontravam o computador, caixas de som de 
retorno, microfones, mesa de som, ampli� cador, 

Por dentro da 
comunicação ofi cial

Rogério Kreidlow - jornalista formado pela Univali, foi pesquisador do MONITOR, em 01/08/2002.

uma pequena impressora a jato de tinta, afora cds 
e outros petrechos.

 Em pouco tempo, surgiram colaboradores 
da iniciativa, como o músico Guto Resende, que 
participou da gravação de um CD que leva o nome 
da rádio. Além do disco, outra iniciativa da rádio 
é a divulgação, em sua página virtual, de faixas de 
músicos catarinenses em formato mp3. O site o� -
cial do setor de rádio da Assembléia Legislativa é 
www.alesc.sc.gov.br e disponibiliza informações so-
bre os deputados, lista de rádios on-line e um link 
para produções da TV da Assembléia Legislativa, 
a próxima a ser conhecida pelo grupo.

 A TV � ca em outras dependências, bastan-
te reduzidas, no mesmo corredor em que se en-
contra o estúdio da rádio. Os alunos a conhece-
ram depois de cumprimentos ao pessoal da rádio 
e de pousar para foto, a qual no mesmo instante 
foi publicada no site www.portaldailha.com.br, pági-
na que traz informações acerca de Florianópolis, 
dada a presença, na ocasião da visita, de integran-
tes da idéia, entre eles Paulo Luís Cordeiro.

 Para recepcionar o grupo nas dependências 
da TV, então, quem apareceu foi o diretor Ilson 
Chavez. Apresentou o estúdio onde são feitas as 
gravações em vídeo, o pequeno camarim e, já na 
Assembléia propriamente dita, onde transcor-
ria uma sessão, o espaço onde � cavam os equi-
pamentos para as gravações ao vivo, em pleno 
funcionamento, na ocasião. Seguiu-se um rápido 
acompanhamento da sessão, para que depois o 
grupo pudesse ainda conhecer a coordenadora de 
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telejornalismo da TV, Maria Helena Torres, e ob-
servasse um pouco da movimentação de fotógra-
fos, cinegra� stas e repórteres que circulavam pelo 
local, munidos de seus equipamentos. A TV da 
Assembléia Legislativa está disponível via satélite, 
através do sistema Brasilsat 3 e via cabo, para todo 
o estado de Santa Catarina.

 Deixada a Assembléia, à tardinha, o tempo 
restante foi aproveitado pelo grupo para uma vi-
sita breve à Assessoria de Imprensa do palácio do 
governador Esperidião Amin. À entrada deste, os 
alunos foram recebidos pelo executivo de impren-
sa Rodrigo Fernando Beirão, que primeiro tratou 
de apresentar a mesa onde o governador deveria, 
àquele horário, participar de uma entrevista cole-
tiva, adiada por causa de uma ida sua a Joinville. 
Em seguida, mostrou também a sala particular do 
governador, com quadros e mais quadros de oca-
siões políticas, encontros com partidários, visitas 
a obras e escolas, etc. O maior interesse, no entan-
to, residia no trabalho da Assessoria de Imprensa, 
com seus departamentos bastante organizados, à 
primeira vista.

 Antes do retorno à universidade, os alunos 
foram levados a conhecer, ainda, o laboratório de 
fotogra� a da Assessoria e o serviço de rádio do 
palácio, que tem à frente o radialista Walter Sou-
za. De modo que puderam ter uma noção breve 
do funcionamento de uma assessoria de imprensa 
de porte, que, todos os dias, entrega pilhas de cli-
pagens com conteúdo de meios impressos e eletrô-
nicos para que o governador veja e leia; que man-
tém sempre atualizado um banco de fotogra� as 
em que o governador aparece, todas feitas pelos 
fotógrafos da assessoria; que, em suma, trata-se de 
um grupo de pro� ssionais comprometidos com o 
poder, ao mesmo tempo nutrindo-o com infor-
mações e divulgando sua imagem e suas ações.



9

MONITOR DE MÍDIA

http://www.univali.br/monitor

Jornalismo: olhares de fora e de dentro

Desde que comecei o curso de jornalismo, 
sempre me chamou atenção o Diário do Litoral, di-
ferente de tudo o que eu já tinha visto na chamada 
“imprensa marrom”. Apesar de muitas vezes gro-
tesco, admiro a coragem do jornal. Talvez a man-
chete que mais me chamou a atenção foi: “Amin 
fudeu o BESC”. Manchete que rendeu a Dalmo 
Vieira mais um processo, mas que outro meio de 
comunicação seria tão direto e ao mesmo tempo 
tão opinativo? Esses extremos que o jornal atinge, 
às vezes sendo irresponsável por não apurar denún-
cias antes de pôr na capa, são destaques do jornal. 
Por esses motivos que escolhi visitar o Diarinho.

A Sede e o Funcionamento 

 Chegando ao local, não imagino que aque-
le prédio de dois andares é a sede do maior jornal 
de Itajaí. Prédio que já foi residência, restaurante e 
agora abriga o Diário do Litoral. Esperava algo me-
lhor, mas a nova sede já é um avanço se comparada 
à antiga, que era uma casa mal localizada e inade-
quada para o funcionamento de um jornal. Dalmo 
Vieira é o proprietário e fundador do jornal, que 
ainda mantêm um ambiente familiar de pequena 
empresa, que conseguiu enorme sucesso na região. 
Atualmente, o Diarinho lidera o mercado com 
78% das vendas, com o surpreendente detalhe de 
que a maioria das vendas é feita em bancas. Para se 
ter uma idéia, Navegantes tem apenas 30 assinan-
tes. No total, o número de assinantes não ultrapas-
sa os 300 (menos de 10% das vendas do jornal). Os 
números do mercado são da Podhium pesquisas 
e publicidades, que todo dia exibe os números do 
Diarinho na capa. 

Um dia na redação do Diarinho
Francisco Assul de Souza Jr. - jornalista formado pela Univali, foi pesquisador do MONITOR DE MÍDIA entre 2001 e 2002, em 01/09/2002

 A nova sede não resolve um dos maiores 
problemas do jornal, que é a falta de um carro de 
redação. Muitas vezes, os acontecimentos estão 
distantes da sede, e é um trabalho para o repór-
ter se locomover. A cada telefonema ou pauta que 
chega, o repórter tem que chamar um moto-táxi 
(pago pelo jornal). É desconfortável andar de 
moto, levando máquina fotográ' ca, papel, cane-
ta, gravador(este raramente) e ainda se equilibrar.

 O jornal tem apenas um gravador, mas não 
é queixa dos repórteres, que usam o equipamento 
raramente. No Diarinho, não existe repórter fo-
tográ' co, cada repórter é que faz suas fotos, usan-
do câmeras MAVICA, que agilizam o trabalho, 
pois elimina o uso de laboratórios. O Diarinho 
possui 3 câmeras MAVICA (magnetic video ca-
mera), modelo japonês, digital. Um investimento 
de quase 5 mil reais no total, mas que compen-
sa. A câmera funciona com um disquete simples, 
então o repórter quando ' naliza a matéria já en-
trega dois disquetes: um com a matéria e o outro 
com as fotos.

Salários e empregados 

 Como a maioria dos meios de comuni-
cação de Santa Catarina, o Diarinho não paga 
o piso, mas esta no padrão do Estado(salário 
miserável,formados ganham em torno de 700 reais 
e Fernando, por exemplo, que é estagiário, ganha 
600 reais) Fernando Alécio não é mais uma exce-
ção.  Agora Ricardo Casarini é o novo estagiário. 
Ricardo pode ser considerado um aluno “rebelde” 
(protestou por exemplo contra a temática do Uni-
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vento). Já fez pesquisa sobre a imprensa itajaiense 

(para o CNPQ, coordenação do prfessor Magru) 

e já trabalhou na rádio da Univali. Não concordou 

com a censura da rádio (teve uma pequena confu-

são por falar o que não devia no ar) e agora ocupa o 

lugar de Fernando Alécio em Itajaí. 

 A equipe � cou reforçada com a contratação 

do recem formado pela Univali, Adalberto Bruyn, 

que enquanto espera o projeto de ter um jornal vi-

rar realidade (parece que seu tio vai bancar o proje-

to, nada de� nido), adquire experiência. Adalberto 

era editor do programa Planeta Terra, da rádio da 

Univali.

 Mas se você pensar como Janaína Vasques 

Venturelli, o salário até que é bom. Não para um 

pai de família de 35 ou 40 anos, mas para um ini-

ciante é razoável.

 Janaína foi estagiária do jornal de Janeiro à 

Agosto de 2000, e diz que: “tenho orgulho de di-

zer que trabalhei lá”. Repórter, durante os 8 meses, 

ela acrescenta que a experiência adquirida é muito 

proveitosa. Trabalha-se muito, o que é bom para 

pegar ritmo. “Depois do Diarinho eu já estava 

acostumada com o dia-a-dia de um jornal, facilitou 

para outros trabalhos”. Ela ainda conta que adqui-

riu várias fontes, conheceu diversos tipos de pesso-

as, e que o jornalista deve ter cuidado, pois o estilo 

sensacionalista “pega”. Palavras como prefa, caran-

ga, marofa e dimenor tornam-se comuns. Como o 

jornal estava com di� culdades � nanceiras, Janaína 

foi uma das primeiras a ser dispensada.

 O jornal não paga corretamente hora extra e 

entrega as pautas apenas ás 15 horas (ou mais tar-

de). Antes disso são feitas as matérias já antecipa-

das, além dos boletins de ocorrência. Além de ser 

estagiário, Fernando é o que mais trabalha. (novi-

dade).

 Recentemente, a pedido, Fernando foi 

transferido para Balneário. A rotina de ir e vol-

tar todos os dias para Blumenau estava acabando 

com seu salário e seu tempo. Agora em Balneário, 

arrumou um apartamento e está se adaptando 

com a vida solitária. (Come cachorro quente todo 

o dia, na janta)

 Lá, apesar da calmaria, já conseguiu empla-

car várias capas. “Cidade turística é perigoso, eles 

querem esconder os podres, tenho que estar aten-

to a tudo”

 Fernando começou no jornalismo em 96, 

quando morava em São Paulo. Foi criador e editor 

do Spnet (site do São Paulo Futebol Clube), maior 

site da equipe na internet, que atualmente está 

em reconstrução. Ainda na rede, já foi colunista 

do trivela.com, colaborador da Gazeta Esportiva 

online, futbrasil.com e participou do site lusanet 

(da Portuguesa de desportos) entre 97 e 99. Des-

ta época se orgulha dos furos que deu na Folha e 

no Estadão (descobriu por exemplo, irregularida-

des na venda do jogador Zé Roberto, da Portu-

guesa que hoje brilha no Bayern Leverkussen), e 

das entrevistas com craques como Raí e Marcelo 

Negrão. Já foi assessor de imprensa e hoje, além 

de trabalhar no Diarinho, é voluntário da rádio 

conceição e correspondente da revista Don Balón 

(espanhola) uma das maiores revistas de futebol 

do mundo.

 Começou a enviar matérias para o Diari-

nho em 2000, sobre ocorrências de sua cidade, 

Blumenau. Em Abril de 2001, após varias maté-

rias e entrevistas excusivas com atletas como Os-

car Schimidt e Denílson, foi chamado por Dalmo 

para ser repóter do Diarinho. Um exemplo de que 

o mercado só está fechado para quem não se mexe, 

ou para quem não tem capacidade.
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 Ideologias e Posições 

 A parte policial é sem dúvida o carro 
chefe do veículo, sendo tratada de forma es-

crachada. Todas as matérias contêm gírias e 

ate mesmo palavrões, deixando claro o posi-

cionamento do jornal. Normalmente as man-

chetes são feitas pela editora Sâmara Vieira, 

neta de Dalmo.

 No começo, o Diário do Litoral teve 

como público alvo as classes B e C, mas com 

o passar dos anos, acabou atingindo todas as 

classes. A idéia era fazer um jornal voltado 

para os problemas da comunidade, um jornal 

que fosse próximo ao leitor, que pudesse aju-

dá-lo no dia a dia.

 Interessante analisar a posição ideoló-

gica do jornal. A primeira vista parece ser de 

esquerda, mas o que observei nos dois anos em 

que moro na região, é que o jornal trata com 

um carinho especial a UNIVALI e Leonel Pa-

van, coincidentemente grandes anunciantes.

 O que se observa é que o Diarinho muda 

de posições freqüentemente. Há quatro anos, 

Jandir Bellini era amigo do jornal, tanto que 

o Diarinho veiculava um suplemento com re-

alizações do governo. Hoje Bellini é, talvez, a 

pessoa mais criticada da cidade. Ser amigo de 

Dalmo Vieira pode significar tranquilidade 

(Pavan), ter seus releases publicados (Univali), 

ou ter uma coluna (vários...).

 Editoralmente, o Diarinho se concen-

tra em questões da comunidade e matérias 

policiais, seguido do esporte. Mas como todo 

jornal, vive de anúncios. Os classificados da 

seção “transe tudo” dominam o jornal, ocu-

pando em média 12 páginas.

 Futuro e Inovações 

 O Diarinho continua crescendo, apesar da 

concorrência do Diário da Cidade, e está sempre 

buscando inovações como:

 A)        Os classi! cados de garotas de programa 

ganharam mais destaque, uma página inteira (se-

ção prive).

 B)        Foi lançado um caderno de turismo que 

circula todas as quartas

 C)        Cláudio Humberto (ex-assessor de Fer-

nando Collor) traz todas as notícias de Brasília 

em sua coluna diária

 D)        Em uma tentativa de se aproximar com o 

leitor, o Diarinho publica todos os dias, na pri-

meira e última página, fotos de pessoas que tem 

alguma relação com o jornal.

 *B- O caderno de turismo foi criado na 

tentativa de expandir o conteúdo editorial. 

Tem um enfoque bem regional, voltado para o 

leitor comun do jornal. Vale lembrar que o ca-

derno aproveita bem os releases enviados pelas 

secretarias de turismo dos municípios da re-

gião. Fernando defende a posição do jornal e da 

exemplos: “quem falou isto não está apto a dar 

opiniões (sobre a dúvida se o caderno só falava 

de fora de SC), pois várias matérias saem sobre 

SC. Eu mesmo já ! z matérias sobre Porto Belo, 

Pomerode, Joinville, Ibirama, Araquari, além de 

matérias sobre prais desconhecidas de Florianó-

polis, festas tradicionais como a da cebola e a do 

pinhão”.

*C- Cláudio Humberto custa 450 reais 

para o jornal e foi contactado por Dalmo. Cláu-

dio tem sua coluna em vários outros jornais, mas 

é exclusivo em SC. Ao contratar Cláudio Hum-

berto o Diarinho dá o que pode se dizer “deslize 

ideológico” para um jornal que se diz do povo. 



12

MONITOR DE MÍDIA

http://www.univali.br/monitor

Jornalismo: olhares de fora e de dentro

Cláudio era assessor de imprensa de Fernando 

Collor, o que faz a sua credibilidade (pelo menos 

política), despencar.

 Para o futuro, o Diarinho pretende refor-
çar sua sucursal em Balneário Camboriú (o re-
forço foi Fernando, que é o repórter mais atuan-
te do jornal), mas no momento enfrenta proble-
mas � nanceiros, tanto que as edições de � m de 
semana não são mais coloridas.(mudou quando 
o jornal trocou de grá� ca).

 Dalmo Vieira ainda é a cara do Diarinho, 
mas há algum tempo ele não é a � gura que co-
manda o jornal. Aparece esporadicamente e es-
creve algumas matérias. Quem comanda agora 
é sua neta Sâmara Vieira, editora do jornal, que 
por ter o mesmo estilo escrachado do avô, deverá 
manter a liderança do jornal por muito tempo.

 Aliás, embora Sâmara tenha tido uma 
vida de classe média alta, seu comportamento 
não in� uência no jornal. Lembro de um ditado 
que diz “a chave para o sucesso é a sinceridade, se 
você conseguir � ngir isto, está feito”. Então pou-
co importa o seu estilo de vida. O que importa 
é que todos os dias a edição do Diarinho esteja 
cheia de palavrões e gírias.

 O Diarinho é mais um veículo que mos-
tra a dificuldade de ser jornalista em Santa 
Catarina. Salário miserável e condições de tra-
balho que deixam a desejar. Mais uma vez fica 
provado que viver da pequena imprensa é um 
sacrifício. É recomendável apenas para quem 
adora comunidade e não se preocupa com sa-
lário. Como poucos preenchem esse quadro, 
jornais como o Diarinho estão cheios de jorna-
listas que estão ali apenas esperando conseguir 
um emprego melhor, com um salário justo (se 
é que isso existe).

 
O Diarinho em números 

 
Preço: 1 real
Tiragem: 3150 exemplares
Impresso em: Curitiba
Tamanho: 24 páginas em média
Formato: tablóide
Maiores anunciantes: UNIVALI, prefeitura de 
Balneário Camboriú, Brasfrigo
Fundado em: 12/1/1979
Endereço: rua Lauro Muller, 177, Itajaí
Outros: uma edição para o Sábado e Domingo

A tiragem do Diarinho é estável, varia pou-
co nos � ns de semana. O que determina a tira-
gem é a matéria de capa. Por exemplo, no dia em 
que saiu a matéria do menino morto, achado na 
rua Palestina, em Balneário, a tiragem foi maior. 
Típico de um jornal com poucos assinantes, que 
vende pela capa.

O jornal é impresso na Helvética Impressão 
de jornais, em Curitiba, por que é mais barato. 
Antes o jornal era impresso na grá� ca do Santa, 
em Blumenau.

O Diarinho na internet se diferencia de 
muitos porque todo conteúdo impresso e coloca-
do em rede. O site funciona desde 98 e é hospe-
dado na Matrix. Tem uma média de 3 mil acessos 
por mês. O site proporciona maior interatividade 
com o leitor, um exemplo é a seção de opinião do 
leitor, uma das mais populares.
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Sucesso nas bancas do Vale do Itajaí, o Diá-
rio do Litoral é um desses produtos jornalísticos 
que despertam curiosidade, adesão imediata e 
aversão também proporcional. O Diarinho é um 
fenômeno de massa e foi objeto da pesquisadora 
Vera Sommer em seu mestrado. A dissertação 
da jornalista e professora da Univali e Ielusc faz 
uma análise do sensacionalismo catarinense, e foi 
premiada recentemente pela Associação dos Jor-
nais do Interior de Santa Catarina (Adjori-SC). 
A seguir, uma entrevista com a pesquisadora Vera 
Sommer. Leia ainda um artigo inédito sobre o 
tema.

 Professora, a senhora acaba de ser premiada 
pela Adjori por sua dissertação. Qual foi o foco 
do seu trabalho e que aspectos a senhora conside-
ra mais relevantes?

Vera Sommer - Meu objeto de estudo foi o 
Diário do Litoral, ou Diarinho, e trabalhei com 
pesquisas qualitativa e quantitativa a � m de veri-
� car se o jornal era sensacionalista mesmo, como 
o senso comum acreditava. Fiz observação parti-
cipante durante 15 dias - em janeiro de 2003 -, e 
depois análise das principais manchetes ao longo 
do mesmo período. O mais importante foi cons-
tatar que o Diarinho era mesmo sensacionalista, 
pelo menos em relação às capas e manchetes, em 
função da forma como tratava as informações, 
com o objetivo de vender.

Quanto tempo a senhora dedicou à pesqui-
sa e que recursos (metodológicos, operacionais e 
teóricos) utilizou?

O sensacionalismo do Diarinho

Equipe MONITOR DE MÍDIA, em 01/07/2004

Vera Sommer - Embora as pesquisas te-
nham se efetivado em janeiro do ano passado, vi-
nha acompanhando o jornal e conversando com 
os seus produtores (repórteres e editores) há mais 
de um ano, desde quando decidi estudá-lo. Isso 
foi em julho de 2001. Depois, � quei atrás de te-
orias que pudessem me amparar nas pesquisas 
qualitativa e quantitativa. Essa foi uma das fases 
mais angustiantes, porque não conseguia encon-
trar algo que desse conta das minhas pretensões. 
Com o passar do tempo e de inúmeras leituras e 
orientações, optei pelo newsmaking (conceito de 
notícia, valores/notícia e fatores internos e exter-
nos que interferem no processo de construção da 
notícia) a partir das principais obras de Mauro 
Wolf, Nelson Traquina e Gaye Tuchman. Tam-
bém lancei mão de conceitos sobre sensacionalis-
mo e fait divers de autores clássicos como Roland 
Barthes e Edgar Morin, e de mais recentes como 
Henri-Pierre Jeudy e Rosa Nívea Pedroso. É pre-
ciso dizer, entretanto, que faltou tempo para re-
alizar uma pesquisa mais profunda. Terminei as 
pesquisas em agosto de 2003, sendo que, em se-
tembro, seria a banca de defesa.

 As conclusões de seu trabalho apontam para...

Vera Sommer - Veri� quei que o Diarinho, 
a partir da análise das manchetes, realmente é 
sensacionalista na forma como trata a notícia ou a 
informação, pois objetiva, acima de tudo, vender 
o jornal, não a informação. A notícia, na verdade, 
é maltratada, mal apurada e costuma servir como 
isca para a venda do jornal e não para informar 
a comunidade local e regional. Há pouco com-
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prometimento com a informação, com as pessoas 
envolvidas numa notícia e com a linguagem em-

pregada. Para se eximir de responsabilidade, não 
assina o nome dos repórteres e tampouco o dos 
fotógrafos. Vale-se de pseudônimos ou de iniciais 
que nada têm a ver com o nome verdadeiro de seu 
autor. Além disso, não há uma pessoa responsá-
vel, ou melhor, um jornalista que responda pelo 
jornal. O Diarinho e seus donos querem sobrevi-
ver no mercado e, para lograr êxito, praticam esse 
tipo de jornalismo precário, leviano e sensaciona-
lista, chocando pelo enunciado, pela linguagem 
coloquial e pelo exagero grá� co e visual. A infor-
mação é apenas uma ferramenta de venda, não 
um objetivo maior.

 No mercado jornalístico, a senhora enxerga 
novas modalidades na fórmula do sensacionalis-
mo? Como elas se manifestam?

Vera Sommer - A televisão e o rádio, e mais 
recentemente, a internet estão se valendo da mes-
ma fórmula: vender para sobreviver a qualquer 
custo. O jornalista Alberto Dines já havia dito, 
em seu livro O papel do jornal - uma releitura, 
que a imprensa, dita alternativa, por não ter con-
seguido sobreviver no mercado, acabou optando, 
ou melhor, encontrando uma saída no SENSA-
CIONALISMO. Fazer jornalismo custa dinhei-
ro, tempo, apuração, responsabilidade, ou seja, 
pro� ssionalismo. Assim como no Diarinho, os re-
pórteres, em sua maioria, são estudantes, estagiá-
rios - condição ilegal para o exercício da pro� ssão 
-, portanto, não têm a maturidade necessária para 
exercer a função e buscam, a qualquer custo tam-
bém, uma vaga nesse restrito mercado. Acabam 
vítimas da exploração em nome de um exercício 
da pro� ssão. E ainda acreditam que jornalismo 
seja assim, a partir da convivência e do aprendi-
zado naquele veículo. O mesmo acontece com 
essas emissoras de televisão e rádio, e com sites 

que buscam apenas ganhar dinheiro e audiência 
sem compromisso com a realidade e com pesso-
as envolvidas em situações constrangedoras e/ou 
extremadas. Podemos perceber exatamente na 
abordagem e no tratamento dessas questões ex-
tremamente sérias, difíceis e complexas, tentando 
convencer o público, independente do meio em 
questão, que informação é informação e pronto. 
Sabemos que não é assim. Há que se checar, apu-
rar, contrapor, confrontar, esclarecer e analisar, 
interpretar. Jornalismo não é apenas saber lidar 
com a palavra, mas e acima de tudo, com as pesso-
as, suas vidas e suas histórias de vida. Trata-se de 
uma pro� ssão que exige um posicionamento polí-
tico, de responsabilidade social, de envolvimento 
e de comprometimento com a realidade, seus bas-
tidores e suas complexidades.

O sensacionalismo é nocivo à sociedade? 
De que forma?

Vera Sommer - Sim, é, principalmente por 
ter se tornado uma prática rotineira e comum. 
Parece que hoje fazer jornalismo é isso, quando 
nunca foi, não é e nunca será. Quantas mentiras 
são tidas como verdades por causa da repetição, 
da má fé e do uso e abuso do poder dos veículos 
de comunicação de massa? A mídia é poderosa, 
mas deve desempenhar o seu papel com cuidado, 
ou, pelo menos, pensar com cuidado antes de pu-
blicar uma informação. A� nal, a divulgação de 
qualquer informação traz consigo conseqüências 
para a sociedade. Não podemos acusar pessoas de 
forma leviana, sem provas e evidências. A Polícia 
apura e a Justiça julga, enquanto nós, jornalistas, 
trabalhamos com a informação e os fatos. Do 
contrário, estaremos abusando do poder, faltan-
do com escrúpulos e agindo de má fé. A sociedade 
tem o direito de ser bem informada, mas, igual-
mente, deve exercer o seu poder de reguladora 
desse processo. Deve vigiar, controlar, limitar, 
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� scalizar, portanto, acompanhar o trabalho da 
mídia. Uma sociedade que não cobra, não � sca-
liza e não se critica, também não amadurece, vira 
escrava e � ca cega. Precisamos saber olhar além 
dos noticiários, sejam eles impressos, televisados 
ou radiofonizados. Olhar a mídia de forma crítica 
é dar-se conta do papel de cidadão que cada um de 
nós deve assumir plenamente na sociedade, pleite-
ando, inclusive, o direito de exigir uma mídia mais 
responsável e menos locupletada com os poderes 
instituídos. Aliás, nesse processo, a universida-
de desempenha papel fundamental. É através da 
academia, que pode e deve pesquisar a realidade 
em seu entorno, buscando respostas a demandas 
sociais. A educação, na verdade, para uma mídia 
mais responsável começa desde a infância e vai até 
a vida adulta. Acredito, inclusive, que democracia 
sem imprensa responsável não existe. Existe uma 
ditadura disfarçada.

Na sua opinião, por que expedientes apelativos 
atraem tanto a atenção do público?

Vera Sommer - A alma humana é complexa. 
Sem falsa moral, temos de entender que o poder é 
corruptível e a mídia anda lado a lado com o poder 
e a vaidade. Quem não gosta de ser famoso, rico e 
venerado? Poucos, se sinceros fossem, diriam que 
não. E ver a baixaria, uma pessoa numa situação ex-
trema, constrangedora – envolvida em tragédia, cri-
me, estupro, ou em outra circunstância de violência 
-, chama a atenção e ‘libera’ aquela parte reprimida 
(o instinto) ‘sufocado’ pela razão, pela convivência e 
pela conveniência sociais. E isso tudo induz, ao que 
Roland Barthes a� rma em Crítica e verdade, à iden-
ti� cação e, por conseguinte, à catarse. Assim, todos 
os desejos reprimidos socialmente, aqueles senti-
mentos mesquinhos, infames e imorais, têm uma 
oportunidade visível e até aceitável através do sen-
sacionalismo - da exploração do grotesto, do execrá-
vel, do hediondo. Somos todos seres humanos, com 

‘quartos escuros’ abafados pela convivência social, 
por normas de comportamento, pela sociedade, en-
� m. Com a mídia, possibilitando essa ‘válvula de es-
cape’, a sociedade acredita que o que vê, o que ouve e 
o que lê é normal, humano e, portanto, aceitável. Eis 
o grande mal do sensacionalismo – reduz o homem 
a um ser desumano e irracional através da banaliza-
ção da violência.

 A senhora concorda com a tese “Quanto pior, 
melhor” na mídia?

Vera Sommer - Bem, depois de tudo o que já 
disse, acho que podemos e devemos dar um basta. E 
esse basta pode partir de nós, na academia, também 
conforme disse anteriormente. Alertar para o que 
está acontecendo e levar ao conhecimento do pú-
blico, com insistência, de forma paulatina e a longo 
prazo, como ‘ver’ a mídia criticamente. Educar, des-
de a pré-escola, a como ver televisão, ouvir rádio, ler 
jornal e revista e consumir sites de forma consciente. 
Quem acredita que só o pior vende, está equivoca-
do. Na verdade, o ser humano social vem perdendo, 
desde há tempos, a capacidade de se olhar interna-
mente. Enlouquecido pelo consumo, esquece o que 
é essencial e vital para a vida. Queremos ser felizes, 
mas acreditamos que a felicidade se faz consumindo, 
qualquer coisa... O essencial é invisível aos olhos, já 
disse Saint Exupery em O pequeno príncipe. 

 O que a senhora encontrou de pior e de me-
lhor no estudo do Diarinho? 

Vera Sommer - O pior foi admitir que o Diari-
nho era mesmo sensacionalista. Fiz o trabalho acre-
ditando na possibilidade contrária. Na verdade, não 
perdi a esperança de encontrar algo além sensacio-
nalismo. A� nal, sendo ele um dos principais jornais 
do Vale do Itajaí e uma publicação de 25 anos em 
Itajaí, poderia muito bem cumprir o seu papel social 
junto à comunidade.
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 Manhã de segunda-feira, 3 de junho. O dia 
amanhecendo mais cedo para muita gente, mas 
não devido ao expediente, que começaria às nove, 
e sim por causa da estréia da seleção brasileira con-
tra a Turquia, na Copa. Para um grupo de alunos 
do 5º período de Jornalismo da UNIVALI, acom-
panhados da professora de Realidade Regional 
em Comunicação e editora da Rádio Univali FM 
(94,9 MHz), Márcia Estela Costa, também um dia 
de aprendizado e de passeio.

 O destino era Florianópolis. A intenção, a de 
visitar alguns meios de comunicação da capital. A 
primeira parada foi na sede do jornal O Estado, o 
mais antigo jornal ainda em circulação em Santa 
Catarina. Foi fundado em 1915 e, não à toa, hoje 
conta com um amplo acervo histórico, que se en-
reda em sua trajetória. Pioneiro junto do Jornal de 
Santa Catarina a entrar, em 1972, no sistema o� -set 
de impressão, passou pela mão de poderosos como 
Victor Konder e sempre foi tido como porta-voz 
o� cial do governo. Um fato relevante quanto a sua 
existência é a greve por que passou em 1989, que 
chegou a durar doze dias, dado o não-pagamento 
do quadro de jornalistas.

 Às onze e pouco da manhã, horário da che-
gada do grupo, contudo, o silêncio que tomava con-
ta do lugar não lembrava em nada a correria de um 
grande jornal. Poucos veículos no estacionamento 
condiziam com o ritmo da redação, que só se in-
tensi� caria à tarde. No hall de entrada, os estudan-
tes foram recebidos pela coordenadora de pauta do 
jornal, Fátima Mafra, que conduziu o grupo por 
um labirinto de corredores claros e arejados.

Uma visita ao jornal O Estado

Rogério Kreidlow - jornalista formado pela Univali, foi pesquisador do MONITOR DE MÍDIA, em 28/06/2004

 A redação foi a primeira a ser conhecida. 
Encontravam-se nela, no momento, apenas a edi-
tora geral Sandra Annuseck, uma discreta repór-
ter num dos computadores aos fundos, um fotó-
grafo e o editor de fotogra� a conversando numa 
sala à parte, e o responsável pela parte técnica do 
meio, Arivaldo Otacílio, que também falou do 
processo de impressão e das di� culdades enfren-
tadas pelo jornal.

Ele trabalha há sete anos na empresa, não 
é de formação jornalística, como os colegas, e há 
muito se interessa por produção grá� ca e compu-
tação. É quem orienta e dá instruções aos diagra-
madores do impresso, ao funcionário que traba-
lha com o scanner e com a editoração eletrônica 
de fotogra� as, e também aos próprios repórteres, 
em relação à estrutura computacional do veícu-
lo. Relata, porém, o descaso da empresa para com 
a defasagem dos equipamentos, todos da mar-
ca Macintoch, usados na redação. Tanto que a 
maioria deles não comporta nem acesso à inter-
net, recurso que é oferecido em outros dois termi-
nais, apenas, quando já se tornou ferramenta de 
importância, hoje, ao trabalho investigativo dos 
repórteres. Para somar contratempos, disse ainda 
que há cinco computadores com danos e que, re-
centemente, o scanner de negativos, que agiliza-
va muito o trabalho dos diagramadores, por não 
exigir a ampliação de fotos em papel, encontra-se 
queimado.

 Na época em que nela se empregou, a em-
presa contava com 215 funcionários, somando-se 
jornalistas, fotógrafos, paginadores e empregados 



17

MONITOR DE MÍDIA

http://www.univali.br/monitor

Jornalismo: olhares de fora e de dentro

responsáveis pela impressão. Hoje, com o corte de 
mão-de-obra, pelos problemas de não-pagamento 
(inclusive de FGTS) e em função da automação 
de processos (como o próprio uso do scanner, por 
exemplo), tal número não chega a 70 empregados. 
A edição impressa e disponível ao leitor tam-
bém é bastante magra. Tem uma tiragem de 
cerca de 10 mil exemplares e o número de assi-
nantes chega a quatro mil, a maioria na capital. 
É em formato standart, com capa e contracapa 
coloridas e, no dia da visita dos alunos, somava 
12 páginas ao todo, seis delas compondo o ca-
derno de esportes. 

 Sandra e Fátima, terminada uma série 
de considerações a respeito do mercado de tra-
balho jornalístico, mais do que relatado o co-
tidiano da produção de O Estado, em seguida 
passaram a incumbência da apresentação ao 
editor de fotografia, Marcelo Bittencourt. Foi 
ele quem levou os estudantes a conhecer o ar-
quivo do jornal, localizado numa sala pequena, 
com uma mesa retangular ao centro, armários 
metálicos em volta e alguma desorganização, 
conforme a impressão dos alunos. As enca-
dernações de edições passadas encontravam-se 
expostas, sobre um dos armários, sem cuidado 
aparente com a umidade ou com agentes capa-
zes de danificar o material. 

 Nesta altura da visita, surgiu o diretor do 
veículo, José Matusalém de Carvalho Comelli, 
com postura sisuda e mãos nos bolsos, para um 
cumprimento breve aos estudantes. Despediu-
se em seguida, após ter agradecido pela visita, 
justificando que tinha mais afazeres. Causou 
uma impressão que não foi de receptividade e 
ainda brincou com os futuros profissionais fa-
lando-lhes da possibilidade de um dia trabalha-
rem no veículo e, quem sabe, de nele “sofrerem” 
um pouco, também.

 O último setor a ser conhecido foi o da im-
pressão e acabamento. A rotativa encontrava-se 
desativada, com alguns exemplares ainda presos às 
engrenagens, num galpão às escuras. O responsá-
vel técnico, Arivaldo, foi quem tratou de apresen-
tá-la ao grupo, explicando um pouco mais sobre 
o procedimento, depois do mesmo ter deixado de 
ser por composição. Tinham adquirido, recente-
mente, uma enorme impressora a laser, que deixa-
va as páginas do jornal praticamente prontas para 
o trabalho da rotativa. Outro fator, a" nal, para o 
corte de mão-de-obra.

A visita, desse jeito, acabou se estendendo 
para além do meio-dia. O calor já se fazia sensí-
vel. A pose para uma última foto deu-se no hall de 
entrada, junto a um quadro ilustrando o primei-
ro exemplar do jornal. Despedidas partiram de 
quem havia recepcionado os estudantes, de San-
dra, Fátima e Arivaldo, ao passo que integrantes 
do grupo pareciam ansiosos para o almoço e que 
o tempo ia trazendo consigo certa pressa. Não 
era por nada. A próxima visita – à Rádio Alesc 
Digital, que, conforme a sigla, localiza-se na As-
sembléia Legislativa de Santa Catarina – estava 
agendada para uma hora.
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Muitas vezes, o principal anseio do acadêmi-
co de Jornalismo é se lançar no mercado, veri� car 
na prática o que lhe é passado na teoria, dentro da 
sala de aula. Tarefa difícil, já que não são todos os 
veículos que cedem espaço, e principalmente, se 
comprometem a ensinar.

 Nas duas últimas semanas, tive a oportu-
nidade de começar a freqüentar a redação de um 
jornal diário, enfrentando a pesada e muitas vezes 
estressante rotina de um jornalista pro� ssional. 
Apesar de cansativa, ainda mais por estar aliada 
diariamente aos estudos na área, estar em conta-
to com a prática jornalística, produzir e aprender, 
certamente é uma experiência grati� cante. 

 Com sede em Itapema, o jornal O Atlânti-
co, fundado há 16 anos, circula em grande parte 
dos municípios do litoral catarinense, como Ita-
jaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Tijucas, 
dentre outros. Contratado para cobrir unicamen-
te a área de Política, auxiliando na cobertura das 
eleições municipais, este acadêmico pôde perce-
ber o quanto o tempo é um fator determinante 
na redação. Muitas vezes, somos pressionados 
pelo horário do fechamento, ou como é o caso, 
pelo horário do próximo ônibus rumo a Univa-
li. Produzir a pauta, recolher informações, entrar 
em contato com fontes, escrever a matéria. Tudo 
isso seria deveras desgastante, não fosse também, 
muito compensador.

 Nesses tempos de eleições, e intensas cam-
panhas políticas, passar informação ao leitor, de 
uma forma isenta, sem pender demasiadamente 

Aventuras e desventuras de um 
futuro jornalista

Rafael Waltrick, acadêmico do Jornalismo-Univali e ex-pesquisador do MONITOR em 01/08/2005

para um lado, é uma difícil tarefa, e merece aten-
ção redobrada. Quando se tem candidatos, asses-
sores e políticos como principais fontes, o jorna-
lista, talvez inconscientemente talvez não, corre o 
risco de se comprometer facilmente, a� nal, sem-
pre há interesses em jogo. Em jornais regionais, e 
de pequeno porte, onde o lado comercial é aliado 
fortemente ao editorial, o risco é ainda maior. 

 Muitos jornalistas defendem que a prática 
na redação é o principal fator propulsor do desen-
volvimento pro� ssional. Outros vão ainda mais 
adiante, e consideram o diploma algo secundário, 
quase irrelevante. No entanto, há de se conside-
rar: a principal mola propulsora do desenvolvi-
mento pro� ssional é sim a vontade de aprender, 
a determinação, a paixão com que o aspirante a 
jornalista se lança à sua pro� ssão. Agora, se isso é 
feito na redação do jornal, ou na sala de aula, não 
importa. 
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As comissões parlamentares de inquérito 
que investigam as denúncias de corrupção nos 
Correios e a existência de um esquema de compra 
de lealdade de deputados e senadores da oposição 
estão longe de terminar. As semanas se passam, 
os depoentes des� lam pelas sessões de inquirição 
pública, os documentos se empilham na sala da 
relatoria. Ao mesmo tempo, cresce a apreensão da 
população na mesma medida em que aumenta o 
trabalho dos parlamentares que investigam e dos 
jornalistas que cobrem o assunto.

Os jornais catarinenses vêm contando com 
os serviços de agências noticiosas, mas também 
dispõem de seus pro� ssionais em Brasília. Diário 
Catarinense e Jornal de Santa Catarina usam os 
materiais da Agência RBS, que fornece conteúdo 
para todos os veículos do grupo no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catarina. A Notícia, por sua 
vez, lança mão da Agência Estado e de uma prata-
da-casa: Jeferson Ribeiro, que trabalhou na sede 
do jornal cobrindo Economia, entre outras áreas.

Em entrevista exclusiva, Ribeiro conta como 
os bastidores da cobertura dos escândalos recen-
tes e até onde a lama pode chegar.

Você faz a cobertura diária de Brasília para 
A Notícia. Que desa� os e que di� culdades este 
trabalho oferece?

Jeferson Ribeiro - Os desa� os não são pou-
cos, principalmente porque sou apenas um para 
cobrir todas as editorias. Essa é, aliás, a maior di-
� culdade. Porém, depois de quase dois anos como 

correspondente já foi possível aprender o caminho 
das pedras para várias pautas. A estrutura ofereci-
da pelo jornal também não é das melhores, mas 
se o repórter está realmente disposto a avançar na 
carreira supera esse tipo de di� culdade.

Você está há pouco tempo no Distri-
to Federal. Como foi a sua adaptação por aí?
Jeferson Ribeiro - É, faz quase dois anos. É pouco, 
mas parece muito. Estar tão longe dos teus cos-
tumes, da tua cultura - e aqui já se percebe uma 
grande diferença cultural -, da família, torna a 
adaptação mais rápida. Se não for assim, o sujeito 
morre de fome. Como a maior parte dos jornalis-
tas que atua em Brasília é de fora, há uma grande 
disposição de integrar os que chegam. Claro, é 
preciso estar disposto a isso também.

Que tipo de estrutura o jornal oferece para 
o seu trabalho?

Jeferson Ribeiro - Pouca. Aqui, sou contra-
tado como correspondente e pessoa jurídica. Re-
cebo por produção e o jornal me oferece apenas 
contato gratuito com a redação e salários. A em-
presa não fornece computador, não paga aluguel, 
não paga conta de telefone, nada.

Como é a sua rotina?

Jeferson Ribeiro - Depende do dia. Há dias 
em que é necessário chegar mais cedo ao Congres-
so ou alguma solenidade no Palácio do Planalto 
ou em algum ministério. Mas, normalmente co-
meço meu dia de trabalho por volta das 10 horas.

Cobrindo a CPI
05/08/2005
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Antes da crise, o dia terminava lá pelas 20 
horas. Agora, é normal chegar um pouco mais 
cedo e não ter hora para voltar. Di� cilmente, volto 
para casa antes das 22 horas. O caminho a percor-
rer depende da pauta, que sempre é de� nida por 
mim. Eu é que decido o que é mais importante. 
Claro, a redação tem demandas, mas elas são bem 
menos constantes do que na matriz do jornal.

Parece um consenso que a atual crise po-
lítica é a maior dos últimos 40 ou 50 anos. É 
este clima que paira sobre as cabeças dos jor-
nalistas que cobrem Brasília no momento?
Jeferson Ribeiro - É difícil dizer que essa crise po-
lítica é a maior dos últimos 40 ou 50 anos, princi-
palmente num país que tem um histórico demo-
crático tão pequeno. Nesse período de 50 anos, 
vivemos sob o regime militar, que certamente foi 
uma crise mais longa e mais dura. Tivemos ain-
da o impeachment do primeiro presidente elei-
to pelo povo na história democrática recente. O 
mesmo povo - não importa se movido pela mídia 
- tomou as ruas para fazer isso. Coisa que até ago-
ra nenhum movimento social se coçou para fazer. 
Então, acho arriscado a� rmar que vivemos o pior 
momento político no Brasil. Acho que essa im-
pressão decorre principalmente porque o partido 
arrolado é o PT. Sigla que todos acreditavam estar 
imune a esquemas tão so� sticados de corrupção. 
Pior, Lula é um ícone para pelo menos duas ge-
rações de eleitores. Ou pelo menos era antes da 
crise. Talvez, o desfecho da crise prove a superla-
tividade usada por alguns ao classi� cá-la. Mas, eu 
ainda acho cedo para dizer isso com certeza.

Qual a sua preocupação na produção de 
material para um jornal daqui? Há alguma orien-
tação de que você deva acompanhar os parla-
mentares ou assuntos que interessem ao estado?
Jeferson Ribeiro - Acompanhar a bancada não pre-
cisava nem ser orientação da redação. Tomo isso 

como obrigação jornalística. Fiscalizar o trabalho 
dos políticos eleitos é, repito, obrigação. Tem que 
ser feito. A orientação que existe, e acho correta, 
é sempre tentar dar um olhar catarinense para o 
assunto quando isso é possível. Claro, numa cri-
se com a dimensão da atual repercutir denúncias 
nacionais com parlamentares do Estado se torna 
desnecessário, desde que eles não estejam envolvi-
dos. Cobrir os assuntos que interessam ao Esta-
do também é minha obrigação. Se há um estudo 
nacional, mas com números estaduais e regionais, 
por exemplo, a redação pede para que eu dê esse 
enfoque mais local e eu acho que está correto. O 
leitor quer saber sobre sua realidade e poder com-
parar com o restante do mundo.

Como A Notícia está tratando a men-
ção a deputados catarinenses no suposto es-
quema do mensalão (Pizzolatti, Ranzolin...) e 
a denúncia recente de que o PT catarinense te-
ria recebido 550 mil reais de Marcos Valério? 
Jeferson Ribeiro - A Notícia não impôs até agora 
nenhuma restrição a citações de deputados cata-
rinenses em relação às investigações. Nem em re-
lação ao mensalão ou ao � nanciamento ilegal de 
partidos. Agora, esse tipo de informação é que pre-
cisa ser bem trabalhada. Por vezes, e isso eu estou 
aprendendo com a CPI e a crise, os documentos 
que chegam a sua mão não têm autenticidade e são 
produzidos por adversários políticos. Isso aconte-
ceu, por exemplo, no caso das acusações aos de-
putados Ivan Ranzolin (PP) e Leodegar Tiskoski 
(PP). O documento usado pela reportagem do Es-
tadão era apócrifo. Chegou a minhas mãos, mas 
não usamos porque não tinha procedência e não 
suportou um dia de apuração. Então, às vezes, o 
leitor pode pensar que o jornal está protegendo 
um deputado do Estado, mas, pelo menos nesse 
caso, foi só cuidado com a informação. No caso 
do dinheiro para o PT ainda não se comprovaram 
os depósitos de R$ 550 mil. Apenas um repasse 
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de R$ 50 mil para um ex-tesoureiro, já falecido 
inclusive. E isso publicamos.

Você é um jovem repórter. Em quem 
se espelha para a cobertura política que faz?
Jeferson Ribeiro - Não necessariamente para esse 
tipo de cobertura, mas eu tenho ícones, claro. 
Gosto muito do Clóvis Rossi. Um repórter com-
pleto na minha avaliação. Com quem convivo 
bastante, conheço o trabalho e tento aprender é o 
Rubéns Valente, da Folha também.

Sozinho aí em Brasília, te agonia o an-
damento veloz dos trabalhos da CPI? Como 
faz para acompanhar os detalhes e ain-
da mandar material exclusivo para o jornal?
Jeferson Ribeiro - Material exclusivo é bom, mas 
não pode ser alvo. Os parlamentares membros da 
CPI têm interesse em divulgar informações pri-
vilegiadas para repórteres de veículos de grande 
circulação. O trabalho é intenso mesmo e eu � ca-
ria feliz se fosse apenas uma CPI. São três muito 
quentes funcionando. Isso dá desespero às vezes. 
Aí é conversar com o editor e perguntar o que é 
melhor cobrir. Um caminho que temos encontra-
do é deixar os depoimentos com as agências e eu 
� co mais solto para mandar textos de bastidores, 
análises e, às vezes, matérias sobre documentos. 
Aliás, viver esse período de crise política dá muita 
experiência ao jornalista. A impressão que tenho é 
que posso cobrir qualquer coisa depois da crise. A 
sensação é boa. Claro, às vezes dá um sentimento 
de: porra, tinha que saber disso também, apurar 
aquilo também. Mas aí, só resta resignar-se às leis 
da Física. Não há como estar em mais de um lugar 
ao mesmo tempo.

 Você acredita que a crise pode chegar ao 
Planalto?

Jeferson Ribeiro - Sim. Mas não sei quan-

to tempo isso pode levar e nem se isso necessa-
riamente vai custar o cargo do presidente. Pode 
ser que não interesse a ninguém o impeachment 
do Lula ou sua renúncia. Muitos têm medo do 
Alencar. E um Congresso tão fraco como esse di-
� cilmente terá forças para cassar o presidente, que 
está coletando apoios populares todos os dias.

Que consequências a crise pode trazer ao país?
Jeferson Ribeiro - Pode trazer conseqüências à 
economia. Mas, estranhamente até agora essa 
área está livre. O cenário externo ainda é muito 
bom para o Brasil e a blindagem está garantida. 
Pelo menos enquanto não se tiver certeza de Lula 
realmente estava envolvido em alguma coisa. Fora 
isso, os parlamentares devem fazer uma Reforma 
Política meia-sola e tudo pode continuar igual 
para sempre. Sou meio descrente de que as crises 
podem trazer evolução do sistema político-eleito-
ral brasileiro.

De maneira geral, você acha que a mídia 
brasileira está fazendo um bom trabalho? O que 
precisa melhorar?

Jeferson Ribeiro - Acho que eu não tenho 
condições de fazer essa avaliação. Eu posso não 
trabalhar na grande mídia, mas vou a reboque 
dela. Se perguntares se faço um bom trabalho vou 
responder que sim. Acho que a imprensa faz aqui-
lo que pode. Tem uma frase que não é nova: “CPI 
a gente sabe como começa e não sabe como termi-
na”. A mídia vai nessa também, seguindo os pas-
sos da crise por onde ela for. Não há como analisar 
cada fato antes de publicar, comparar com outros 
momentos históricos. Isso é uma utopia. Se podia 
ser melhor do que está hoje a cobertura, pode até 
ser. Mas, eu não sei como fazer.
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O rádio, além de ser um dos primeiros meios para 
a propagação de informações para as massas, é o mais 
popular, sendo viável para a grande parte da sociedade. 
Dentre os tipos existentes de emissoras, existem as rádios 
comunitárias. Elas são administradas por conselhos ou 
grupos, não têm fins lucrativos e objetivam o desenvolvi-
mento das comunidades que atingem.

Segundo dados da Agência Nacional de Teleco-
municações (ANATEL), cerca de 30%, de um total de 
6200 emissoras do país, são classificadas como comuni-
tárias. Dessas, a distribuição ocorre da seguinte maneira: 
45% para políticos profissionais, 35% para igrejas e 20% 
para empresários. No Brasil, o número de rádios comu-
nitárias chega a 2200. 

Com o intuito de investigar a atuação das rádios 
comunitárias no Vale do Itajaí, o professor Carlos Pra-
xedes - graduado em Jornalismo, especialista em Leitura 
e Produção de Textos e mestre em Gestão de Políticas 
Públicas - elaborou uma pesquisa para defender seu mes-
trado. Ele selecionou nove rádios comunitárias do Vale, 
das quais omitiu os nomes, e as analisou sob a seguinte 
perspectiva: “A rádio comunitária é feita pelo povo para 
atender as necessidades dele, e não feitas para atingir os 
interesses da comunidade”.

Com o título Rádios Comunitárias do Vale do 
Itajaí – Controvérsia Legal, Sócio Política e Ideológica, o 
estudo explica desde os processos de licença de operação 
das emissoras (já que o conceito de concessão só é válido 
para rádios AM e emissoras de televisão) até a descon-
fiança de como é a atuação dessas rádios na região. Expõe 
que o aparecimento das rádios comunitárias é um fenô-
meno recente que se deu a partir de 1998, com o intuito 

“Está no ar, nas ondas do rádio”
  (Rádio Pirata, RPM)

Joel Minusculi em 30/08/2005

de inibir a proliferação das rádios livres (mais conhecidas 
como piratas).

A análise das rádios indica o contexto para que 
foram criadas e a situação de operação em que se encon-
tram. Outro aspecto levantado pelo autor evidencia o 
paradoxo entre a contribuição no desenvolvimento da 
sociedade e as limitações das emissoras. Uma das justifi-
cativas apresentadas é que essas rádios têm por objetivo 
alcançar somente a comunidade de seu entorno, fato que 
justificaria restrições nas proporções técnicas.

A pesquisa de Praxedes evidencia também que as 
rádios comunitárias estão perdendo a identidade, adqui-
rindo tendências cada vez mais comerciais e institucio-
nais. Como consta na lei que define os parâmetros para 
a criação, as comunitárias não podem pertencer a uma 
única pessoa, pois não devem atender aos desejos de uma 
só, mas sim de grupos. O que se pode perceber é que a 
maioria das rádios está nas mãos de políticos profissionais 
e de igrejas, gerando assim o fenômeno de um certo favo-
recimento político ou das “igrejas eletrônicas”.

A ANATEL, no seu monitoramento, não consi-
dera o conteúdo das rádios, só seus padrões técnicos. De 
acordo com os resultados da pesquisa de Praxedes, a rea-
lidade que existe é bem diferente do que é previsto em lei. 
Grande parte das rádios pertence a grupos vinculados de 
forma direta a políticos, que acabam usufruindo o sinal 
para o auto-favorecimento. Outra grande parte pertence 
a igrejas, que transformam as ondas do rádio em “Cultos 
Eletrônicos”, propagando imposições e “verdades absolu-
tas”. Tudo isto, infelizmente, não chega ao objetivo de ser 
uma manifestação da comunidade, mas sim, algo que é 
usado para idéias serem implantadas na comunidade. 
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Todos os meios de comunicação de massa 
exercem papel educador, político e comportamental 

sobre a sociedade. A in� uência de suas mensagens 

na vida do ser humano é comprovada. Assim, a Co-

municação Social tem um papel muito claro dentro 

da complexa organização das sociedades contempo-

râneas. 

Dentre os atuais meios, o rádio se diferencia 

por importantes características. Atinge grande par-

te da população brasileira, tem baixo custo e não 

exige grande conhecimento referencial do receptor 

para que a compreensão de suas mensagens se efe-

tue; em detrimento do meio impresso e da Internet, 

por exemplo, onde não só a capacidade de ler, mas 

também esforços maiores de decodi� cação lingüís-

tica são necessários para o entendimento.

Esta facilidade de compreensão é um dos 

principais fatores da disseminação do rádio como 

meio dominante no país, que mesmo com a grande 

abrangência da televisão e a relativa popularização 

do acesso à Internet mantém sua importância. Gi-

sela Ortriwano (1985, p.37) aponta: “Entre os meios 

de comunicação de massa, o rádio é, sem dúvida, o 

mais popular e o de maior alcance público, não só no 

Brasil mas como também em todo o mundo.”

Cada meio de comunicação atende necessida-

des especí� cas da sociedade. Além de utilizar lin-

guagem mais simpli� cada, estimular a sensorialida-

de e ter um elo próximo com a comunidade em que 

está inserido, o rádio difere quanto à profundidade 

da informação.

O rádio

Em comparação com seus concorrentes, o rá-

dio exerce um papel mais imediatista, informando 

o fato no momento em que ele ocorre e diretamente 

do que se denomina palco de ação do acontecimen-

to. Já a televisão amplia a notícia acrescentando ima-

gens e o jornal, no dia seguinte, continua o processo 

de detalhamento. (FERRARETTO, 2000).

Essas atribuições sociais e características técni-

cas podem ser observadas na programação das emis-

soras atuais. Sendo assim, um estudo crítico quanto 

à programação atual do rádio brasileiro faz-se muito 

oportuna. O papel social está sendo cumprido? A 

seriedade da informação jornalística e o compro-

metimento ético são respeitados? As características 

do meio são bem aproveitadas? E qual é a situação 

da qualidade técnica, estética e editorial das produ-

ções?

 Muitos autores já se debruçaram sobre o 

tema, lançando diferentes opiniões e análises. Luiz 

Artur Ferraretto (2000), Gisela Swetlana Ortriwa-

no (1985) e Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo 

de Lima (2001) são alguns deles. Além de estudar 

a história, a técnica, as características especí� cas, a 

audiência e até as questões legais da comunicação, 

estes trabalhos analisaram a qualidade do rádio bra-

sileiro.

 O programa

Partindo dessas pesquisas, este paper visa ser 

mais uma contribuição neste sentido, através da 

obervação e análise do programa Canal Transa-

Canal Transamérica: uma análise

Je� erson Pu� , em 29/05/2005
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mérica, transmitido pela emissora Transamérica de 

Balneário Camboriú (FM 99,7 MHz), pertencen-
te à rede Transamérica Pop, cuja matriz (cabeça de 
rede) localiza-se em São Paulo, onde são produzidos 
os programas que são veiculados em todas as emis-
soras via satélite.

A rede passou a adotar a denominação Pop a 
partir de ano 2000, quando a Transamérica passou 
por uma segmentação, divindo-se em Pop, Hits e 
Light. Segundo o site da rede, a Transamérica Pop 
é voltada ao pop/ rock nacional e internacional, 
dirigida ao segmento jovem quali� cado, entre 20 e 
34 anos, das classes socioeconômicas A, B e C. Já a 
Transamérica Hits possui uma programação mais 
eclética, composta por grandes sucessos nacionais e 
internacionais, dirigida ao segmento popular, com 
faixas etárias mais abrangentes. E a Transamérica 
Light oferece música, entretenimento e informação 
dirigindo-se ao segmento adulto quali� cado, com 
mais de 30 anos, das classes socioeconômicas A e B.

Atualmente a rede é composta por 12 emis-
soras, localizadas nas cidades de São Paulo, Brasília, 
Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Balneário 
Camboriú, Dois Córregos, Fernando de Noronha, 
Joinville, Montes Claros e Arapongas. 

 Assim como as outras da rede, a Transaméri-
ca de Balneário Camboriú é uma emissora comer-
cial, visando � ns lucrativos, dirigida ao segmento 
jovem. Esta segmentação pode ser comprovada não 
só pela base da programação musical, concentrada 
no pop / rock nacional e internacional, mas também 
na presença massiva de anunciantes voltados a esse 
universo. Casas noturnas, festas, raves, shows, pro-
moções culturais, e bens de consumo voltados a essa 
faixa etária dominam os anúncios, que associados 
aos programas, constituem o conjunto do produto 
oferecido pelo radiodifusor e criam a identidade da 
emissora. (FERRARETTO, 2000). 

A programação segue o formato híbrido, asso-
ciando informação, música, esporte e entretenimento 
(principalmente humorístico). Essa mistura, típica de 
emissoras talk and news, pretende agradar a uma parce-
la maior do público. A classi� cação proposta por Ferra-
retto (2000) encaixa-se no per� l da emissora. Apesar de 
predominantemente musical, a programação mantém 
programas jornalísticos no formato noticiário - Trans 
Notícias (apresentado por dois jornalistas no padrão 
hard-news); informativo de opinião - o próprio Canal 
Transamérica (que ainda será abordado mais detalha-
damente); esportivos - Popmotor (notícias e entrevistas 
relacioandas a esportes automobilísticos) e de entrete-
nimento humorísticos - Transalouca (um dos grandes 
sucessos da rede, pois compete em audiência com o car-
ro-chefe de sua maior concorrente, o programa Pânico, 
da rede Jovem Pan FM).

A emissora oferece uma programação de alta es-
timulação segmentada ao jovem. A linguagem utiliza-
da é muito vibrante, o estilo dos locutores é semelhante. 
Um bom exemplo é Juliana Tormena, apresentadora 
local dos programas Toca Uma (onde o ouvinte liga pe-
dindo a música e conversa com ela no ar) e Parada Obri-
gatória (que transmite as dez músicas mais pedidas du-
rante o dia na programação). Sua linguagem é jovem, 
dinâmica, com vários picos de entonação, interagindo 
com o ouvinte, fazendo brincadeiras, e transmitindo 
rapidez e agilidade.

 As emissoras organizam a forma de transmitir 
a programação em conformidade com a demanda co-
mercial e mercadológica da audiência, tentando atingir 
mais segmentos de público. Quanto à Transamérica, é 
uma emissora que segue o padrão linear, como de� ne 
Ferraretto (2000), sendo que sua programação é em 
grande maioria musical, direcionada ao público jovem. 
Porém, apesar de ser segmentada à música, apresenta 
produções jornalísticas, informativas e programas de 
opinião. É o caso do Canal Transamérica. 
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Além do Canal Transamérica, pode-se ressaltar 

outras produções que destoam da linearidade musical. 

No horário entre 6h e 8h vai ao ar o noticiário Trans 

Notícias, sem presença de músicas, com contribuições 

de repórteres espalhados por todo o Brasil, cobrindo 

política em Brasília, acontecimentos do dia e dando 

previsão do tempo, situação dos aeroportos das prin-

cipais capitais e indicadores econômicos. No entanto, 

em seguida a emissora transmite o programa A Hora 

da Verdade, que, de fato, é um jornalístico voltado ao 

município, mas contém doses de opinião por parte do 

apresentador Aderbal Ramos.

No resto do dia, a programação é musical, com 
um intervalo entre 12h e 14h, quando o programa 
Transalouca vai ao ar, com entrevistas, convidados, pa-
lhaçadas, brincadeiras, músicas, bandas ao vivo e muita 
brincadeira e humor.

O tom popularesco

A ! gura do comunicador popularesco aparece 
só à noite, com o apresentador do Canal Transamérica, 
Luís Carlos Tigrão. No entanto, o termo popularesco 
como utilizado por Ferraretto (2000), - denominan-
do o pro! ssional que incita a polêmica e o debate com 
assuntos populares, sensacionalistas, geralmente a vio-
lência e a espetacularização da miséria, da ine! ciência 
governamental, en! m, temas relacionados às classes C 
e D - não cabe ao apresentador. 

 Ele incita a polêmica e dá sua versão da realidade, 
sempre com muita ênfase, mas seu foco é a opinião. 

 O lado opinativo do apresentador predomina, 
tornando-se a atração principal, secundada por comen-
taristas e mesmo repórteres. Constitui-se por si só em 
uma visão quase pessoal da realidade, cujo sucesso está 
vinculado às polêmicas geradas pelo condutor do pro-
grama. (FERRARETTO, 2000, p. 56)

 O sensacionalismo não se encontra na explora-
ção da miséria ou da desgraça humana, nem em deba-
tes vazios. Pelo contrário, as questões levantadas por 
Tigrão sempre têm grande relevância social: segurança 
pública, saúde, educação, ensino superior, trânsito, me-
lhorias na infra-estrutura local, turismo e economia. 

 Seus “pitacos”, como costuma se referir aos apon-
tamentos realizados no ar, geralmente têm fundamen-
to em leitura e embasamento formal. Não raro o apre-
sentador lê ou cita um artigo publicado em jornais de 
grande renome como a Folha de S. Paulo ou o Estado 
de S.Paulo. 

A ! scalização do poder, um dos pilares da demo-
cracia, que cabe à imprensa, também tem lugar no pro-
grama. As matérias de denúncia são freqüentes, assim 
como os comentários em relação às administrações das 
prefeituras de Balneário Camboríu e de Itajái. 

 Nesta relação com o poder reside uma das maio-
res falhas do programa. Tigrão refere-se ao comandan-
te do Batalhão da Polícia Militar como “o amigo de 
muitos uísques”, e encena um bate papo pessoal antes 
de iniciar a entrevista por telefone. Ou então, quando 
cita um vereador conhecido numa notícia, faz questão 
de frisar que tal político “é uma pessoa ilibada, de repu-
tação corretíssima”. 

O poder acaba causando falhas também em rela-
ção a sua própria conduta. A visão da realidade exposta 
pelo apresentador muitas vezes acaba por reforçar pre-
conceitos, estimular atitudes errôneas e não condiz com 
o papel dos meios de comunicação.

Quando se refere à prisão de criminosos rein-
cidentes em trá! co de drogas, por exemplo, exa-
gera no pré-julgamento: “Deveria consultar o re-
gistro policial. Trá! co de drogas, reincidente, nem 
leva pra cadeia, é condenação sumária, paredão 
e pronto! Quero ver se não melhora a situação.”
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 E a informação?

 Mas o programa Canal Transamérica, apesar 
de ser catalogado como programa de opinião, não se 
resume aos acertos ou erros de Luís Carlos Tigrão, 
responsável também pelos textos e interpretação. A 
equipe ainda é composta por Murilo José, que faz as 
reportagens, edições e montagens.

O programa é informativo, no segmento news, 
considerando que sua base é o noticiário do dia e a opi-
nião gerada por eles. A estrutura destaca as manchetes 
do dia, tanto locais quanto nacionais ou internacio-
nais, conta ainda com matérias gravadasm e entrevis-
tas ao vivo, sempre intercaladas com muita opinião. 
Há ainda a seção de esportes, a cotação do dólar e do 
euro, e a previsão do tempo. 

 Quanto à qualidade estética, as vinhetas do 
programa são muito bem feitas, características do 
formato news, num tom alarmante, bombástico, cha-
mativo. A qualidade técnica é excelente, e a dicção e 
preparo dos apresentadores muito bom. Pode-se dizer 
que o programa faz bom uso da linguagem radiofôni-
ca e da instantaneidade, proximidade, regionalismo e 
mobilidade que o meio rádio proporciona à comuni-
cação.

 Analisando as questões técnicas quanto à pro-
gramação da rede Transamérica Pop, pode-se ressal-
tar a iniciativa de transmitir dois noticiários (um na-
cional e outro regional), um programa informativo de 
opinião (que bem ou mal, denuncia irregularidades e 
coloca na agenda local temas de importância comu-
nitária), programas de esporte de qualidade, e ainda 
um humorístico. A rede aposta em inovação e criati-
vidade aliadas à música, o que pode ajudar a despertar 
uma consciência mais crítica entre o público jovem.

Quanto à técnica empregada no Canal Transa-
mérica pode-se dizer que a qualidade das reportagens 

e matérias lidas no estúdio é boa. Percebe-se uma con-
textualização sempre para a esfera local, e uma adap-
tação de linguagem oral. Raramente o apresentador lê 
matérias de jornal no estilo da prática do gilette-press. 
Simplesmente cita, resume e comenta o que foi publi-
cado num jornal, por exemplo. Já no aspecto pro3 ssio-
nal e ético, apesar de exercer uma função da imprensa, 
Tigrão acaba se perdendo quando se relaciona com o 
poder, o que compromete sua credibilidade. Como 
cobrir um escândalo de corrupção no Batalhão da 
PM com relativa isenção, por exemplo, quando o 
apresentador disse no dia seguinte que “toma uísque” 
com o comandante?

 O Canal Transamérica vai ao ar de segunda a 
sexta, das 18h às 19h. 
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Dia 31 de março de 2005, o sétimo período 

de Comunicação Social - Jornalismo, da Univer-
sidade do Vale do Itajaí (Univali) recebeu no la-

boratório de rádio, o jornalista da Rádio Clube 
de Itajaí Zélio Prado. O convidado analisou com 
as acadêmicas de jornalismo Elaine Mafra, Julia-
na Vailati, Kamylla Pereira e Líbia Torres o pro-

grama Comunidade em Alerta, da mesma rádio, 
apresentado de segunda à sexta-feira, das 9h às 
11h da manhã, pelo radialista Rubens Menon.

 Conforme apresentado no programa 
Jornalismo em Debate, das acadêmicas aci-
ma citadas, Rubens Francisco Menon é para-
naense de Curitiba, tem 38 anos e mora há 25 
em Itajaí. Trabalha na Rádio Clube há 14 anos 
e há dez apresenta o programa Comunida-
de em Alerta. Já foi técnico de áudio e opera-
dor de mesa. Hoje, é o locutor o� cial da rádio.

Passeando pelos conceitos

 Segundo o autor Luiz Artur Ferraretto 
(2000), o programa em questão é informativo e 
de entretenimento, o que o caracteriza como uma 
radiorrevista ou um programa de variedades. Co-
munidade em Alerta reúne prestação de serviços, 

execução de músicas, de notícias, em alguns mo-

mentos, sensacionalistas e espaço para o ouvin-

te discutir temas polêmicos. Tais características 

evidenciam a tendência da emissora como de alta 

estimulação.

 A autora Gisela Swetlana Ortriwano (1985) 

fala sobre a especialização das emissoras e de� ne 

Por dentro do Comunidade 
Em Alerta

Juliana de Bitencourt Vailati - Acadêmica do curso de Jornalismo da Univali em 31/05/2005

uma rádio de alta estimulação, baseada nos estu-

dos de Artur da Távola (Sindicato dos Jornalistas 

Pro� ssionais de Porto Alegre, s/d.), como sendo 

mobilizadora, que utiliza estímulos sonoros per-

manentes, de caráter urgente, prestadora de ser-

viços, próxima da comunidade, com comunica-

dores individualizados (como é o caso do próprio 

Rubens Menon), com humor e descontração, po-

pularesca e que estimula o sentimento de solida-

riedade e a participação do ouvinte em questões 

sociais.

 Observando os elementos acima citados, 

nota-se que a Rádio Clube de Itajaí tem o per� l de 

uma rádio de alta estimulação. Comercial, a emis-

sora se especializou em um determinado público 

(classes C e D) e, conseqüentemente, priorizou 

um segmento de anunciante bastante especí� co, 

voltado para seu público-alvo. Esta especialização, 

em suma, aproxima ouvinte e anunciante, confor-

me o interesse da própria emissora, garantindo a 

sobrevivência desta.

Ferraretto (2000) também analisa a segmen-

tação da programação radiofônica. Com base em 

seus argumentos, a Rádio Clube de Itajaí pode ser 

enquadrada no segmento comunitário, com a pro-

dução de programas popularescos voltados para 

as classes C e D, como é o caso do “Comunidade 

em Alerta”. Gisela Ortriwano (1985) explica, em 

poucas palavras, essa tendência de algumas emis-

soras em popularizar determinados programas. 

“Procurando abrir possibilidades para a apropria-

ção coletiva dos meios, elas (as rádios) apresentam 

uma mensagem alternativa cujo objetivo é atingir, 
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não mais as grandes massas, mas as minorias e os 
grupos socialmente marginalizados”. Estas pala-
vras resumem o per� l da Rádio Clube de Itajaí: 

comercial, de alta estimulação e segmentada como 

emissora comunitária, de prestação de serviços.

Zélio Prado defendeu o estilo do programa 

de Rubens Menon e comentou que o público-alvo 

do radialista é atingido, de maneira que a audiência 

do “Comunidade em Alerta” é consideravelmente 

alta. Ele ainda a� rmou que há muito preconceito 

em torno deste tipo de programação e que a maio-

ria das pessoas não compreende que o objetivo do 

Menon é de alguma forma, ajudar os ouvintes mais 

carentes (embora bizarra, em certos momentos).

Mais detalhes

Ferraretto (2000) ainda classifica as emis-

soras pela forma de transmissão e pelo formato 

da programação. Segundo estas classificações, 

a Rádio Clube de Itajaí pode ser considerada 

uma emissora de programação em mosaico. 

Esta forma é definida pelo autor como “um 

conjunto de programas variados e diferencia-

dos”, “comum em emissoras de mercados menos 

desenvolvidos do ponto de vista econômico” e 

“preenchida com comunicadores popularescos, 

de modo a atingir classes menos favorecidas”. 

Comunidade em Alerta é apenas um dos vários 

programas com estas características da rádio 

em análise, por isso foi feito este enquadramen-

to (em mosaico).

Quanto ao formato da programação, a 

emissora em questão se enquadra no modelo 

híbrido. Isto quer dizer, segundo Ferraretto 

(2000), que a Rádio Clube mistura música, es-

porte e notícia. Em outras palavras, o formato 

híbrido mistura elementos informativos e mu-

sicais, de acordo com o público de interesse. 

Embora muitos programas da emissora sejam 

voltados para o âmbito comunitário, não cabe-

ria a Rádio Clube de Itajaí uma classificação 

de formato puramente comunitário, outra ca-

tegoria de programação definida por Ferraret-

to. Analisando a grade da emissora como um 

todo, observa-se a presença de programas mu-

sicais, religiosos, esportivos e de informação. 

Esta mistura caracteriza a hibridez da rádio em 

questão.

Rubens Menon é um comunicador conhe-

cido dentro e fora da emissora que trabalha. Sua 

postura popularesca no comando do programa 

Comunidade em Alerta é, no mínimo, questio-

nável. Em 2000, Menon se elegeu vereador em 

Itajaí, depois de ter distribuído cestas básicas 

para ouvintes. Na eleição do ano passado, o ra-

dialista novamente se candidatou a vereador e, 

desta vez, não distribuiu mantimentos. O re-

sultado foi visto na votação de 3 de outubro de 

2004, quando Menon não conseguiu se reeleger. 

A questão a ser levantada sobre a ética de comu-

nicadores e/ou políticos que utilizam o rádio 

para fazer politicagem. Eles aproveitam, então, 

a alienação de um público menos informado e 

mais desfavorecido, que confunde notícia e opi-

nião. Este é o lixo produzido pelas emissoras de 

rádio que se posicionam desta maneira.

Mas o rádio possui funções que vão além 

do simples ato de informar. Ele pode ser rela-

xante, companheiro dos momentos de solidão, 

um conselheiro pessoal. Robert Mcleish (Sum-

mus, 2001) ainda levanta outras funções impor-

tantes deste mass media. “Oferece segurança e 

apoio psicológico”, “orienta o comportamento 

social” e “capacita os indivíduos a exercitar o 

ato de escolha”. Tais funções denotam, em re-

sumo, a importância deste meio de comunica-

ção e a abrangência social que ele possui.
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 E a estrutura jornalística?

 Talvez o maior problema do rádio e prin-
cipalmente das emissoras com per� s semelhantes 

ao da Rádio Clube de Itajaí é a falta de estrutura 
jornalística. Poucas rádios possuem jornalistas 
formados em suas redações. Em geral, os direto-
res deste meio de comunicação preferem contra-
tar radialistas, porque os custos salariais são me-
nores. Isto acaba desestimulando os jornalistas 
e acadêmicos de jornalismo a ingressarem neste 
segmento da pro� ssão. Os baixos salários e a des-
valorização do pro� ssional acabam criando uma 
resistência à entrada de jornalistas nas emissoras. 
Isto afeta a produção jornalística das rádios, que 
improvisam notícias e utilizam o recurso conhe-
cido no meio jornalístico como gilette press, ou 
seja, copiam integralmente uma matéria de jornal 
e a lêem no rádio.

 Com a expansão do gilette press, além de 
reduzir a qualidade do conteúdo informativo das 
rádios, há o aumento do descrédito da população 
quanto a este conteúdo. A notícia radiofônica 
precisa ser interessante e peculiar para este meio. 
Uma informação lida no jornal não terá o mesmo 
impacto se for lida no rádio da mesma forma. Há 
toda uma linguagem especí� ca para se noticiar 
ao ouvinte. E a falta de jornalistas (capacitados) 
nas emissoras de rádio acaba comprometendo o 
jornalismo desta. Investe-se em radialistas, com 
vozes marcantes e estimulantes, mas não em pro-
� ssionais da comunicação realmente habilitados 
para a transmissão correta de informações. Desta 
forma, cresce o entretenimento nas emissoras e 
diminui o jornalismo propriamente dito.

 Com a Rádio Clube de Itajaí o procedi-
mento adotado é o mesmo. Rubens Menon pro-
duz e apresenta o “Comunidade em Alerta” sem 
o auxílio de um jornalista. O restante da progra-

mação desta emissora também não difere muito. 
Como qualquer outra rádio de alta estimulação, a 
Clube de Itajaí investe em locutores com presen-
ça vocal, que se diferenciam uns dos outros e são 
reconhecidos pela voz. Dá para contar com facili-
dade (e certa frustração) o número de jornalistas 
da rádio. É esta constatação que fere a classe de 
pro� ssionais de comunicação que se dedica quase 
meia década a estudar e não é valorizada.

A questão do diploma universitário, tam-
bém debatida com o convidado Zélio Prado, é 
sempre atual e pertinente. Embora a experiência 
valha bastante na área de comunicação social, os 
anos dentro de uma universidade também são 
de grande importância. Há conceitos técnicos 
e, principalmente, éticos que só se aprende com 
o estudo dirigido das faculdades de jornalismo. 
Obviamente, há outros tantos conceitos e a pró-
pria prática que só se aprende trabalhando na 
área. Mas é repugnante observar a quantidade de 
pro� ssionais desquali� cados que o mercado de 
trabalho absorve, apenas para economizar econo-
micamente. Reduzem-se os custos � nanceiros e, 
como conseqüência, a qualidade do produto � nal. 
No rádio isto � ca bem claro, quando se ouve as 
notícias mal elaboradas e provenientes do gillete 
press ou do famoso “control C, control V”.

A esperança é que, com o ingresso e a forma-
ção de novos alunos nas faculdades de comunica-
ção de todo o país, cresçam as oportunidades de 
emprego para estes pro� ssionais, principalmente 
nas emissoras de rádio. Todos têm a ganhar com 
a quali� cação do mercado de trabalho: responsá-
veis pelas emissoras, jornalistas e ouvintes. A pro-
gramação tenderá a melhorar e as pessoas vão co-
meçar a utilizar mais o rádio como meio de infor-
mação (de credibilidade) e não apenas de entrete-
nimento. E se esta previsão vier a se concretizar, é 
provável que os radialistas e locutores, com medo 
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de perderem seu emprego, também comecem a 
pensar em estudar e - por que não? - formarem-se 
jornalistas. Embora o público alvo de alguns co-
municadores seja o mais carente, das classes C e 
D, este tipo de ouvinte também precisa de infor-
mação com qualidade. Talvez o caminho univer-
sitário ainda seja o melhor a seguir, já que a maior 
carência do ouvinte, em geral, é de educação.
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Há uma crise na mídia. Não só no Brasil, 
mas em toda parte. E a crise se revela não apenas 
no aspecto � nanceiro (com a queda na tiragem dos 
jornais ou com o corte de verbas publicitárias), mas 
também atinge a legitimidade e a credibilidade dos 
meios. Recente levantamento do Projeto para Ex-
celência em Jornalismo, produzido pelo Comitê 
dos Jornalistas Preocupados, apontou que o públi-
co norte-americano anda cada vez mais exigente 
e mais cético com relação à imprensa. Exaustivo, 
o documento, denominado O Estado da Mídia, 
aponta as principais � ssuras no edifício do sistema 
de meios de comunicação mais in� uente do mun-
do. Por aqui, ano a ano, vem se percebendo a queda 
de con� ança popular na imprensa em pesquisas so-
bre a credibilidade das instituições.

Ambiente de crise

Embora a crise não seja uma novidade, seu 
tamanho e duração é que não são conhecidos su-
� cientemente. Mesmo para os observadores de mí-
dia. Debate realizado no Sindicato dos Jornalistas 
de Santa Catarina em 15 de junho mostrou isso. 
Na mesa de discussões, um assunto – Quem vigia 
o Quarto Poder? - e dois debatedores: o jornalista 
Luciano Martins Costa, articulista do Observató-
rio da Imprensa, e o presidente da Federação Na-
cional dos Jornalistas (Fenaj), Sérgio Murillo de 
Andrade.

“A falta de diversidade é o principal problema 
na crise, embora não seja o único”, alertou Costa. 
Com um claro diagnóstico de crise, o jornalista 
identi� ca uma guinada no setor que pode explicar 

o atual estado de coisas. Os gestores dos jornais 
abandonaram a noção de sociedade e abraçaram a 
de mercado. “Isso fez com que se perdesse o foco, e 
hoje se raciocina muito mais em termos de consu-
midores do que de cidadãos. Acontece que o con-
sumidor é só uma parcela do cidadão. Não existe 
consumidor sem cidadão”, a� rma. Preocupadas 
com a conquista desenfreada de fatias de mercado, 
as empresas de mídia desprezam visões de mundo 
das pessoas e se concentram em características e 
hábitos de consumo. O medo de errar cresce, e os 
competidores adotam posições conservadoras, ar-
redias e avessas aos riscos, criando condições para 
que os meios se tornem cada vez mais homogêneos.

Que poder?

O presidente da Fenaj concorda com a aná-
lise de Luciano Martins Costa, mas se afasta do 
rótulo que os meios de comunicação carregam de 
Quarto Poder. Para Sérgio Murillo, a mídia não 
se constitui um poder formal, mas sim serve aos 
poderes consolidados. “Os meios são instrumen-
tos utilizados pelos poderes, principalmente pelo 
econômico”, dispara. Sua a� rmação se apóia numa 
longa revisão histórica da constituição dos direitos 
humanos. Se primeiro, foram lançados os direitos 
civis – mais elementares, como o direito à vida e à 
saúde -, depois, surgiram os direitos políticos e, mais 
adiante, os sociais, a liberdade de imprensa é uma 
dessas conquistas que pouco evoluiu desde a sua 
concepção no século XVIII, em meio aos ventos 
da Revolução Francesa. “A liberdade de imprensa é 
importante, mas ela foi engendrada num ambien-
te liberal e que só vem atendendo aos proprietários 

De olho no 4º Poder

Rogério Christofoletti em 16/06/2005
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dos meios de comunicação. Hoje, só as empresas se 
bene� ciam dela”, explica. A saída é aprofundar os 
direitos humanos, contemplando a comunicação 
como um direito do cidadão, de maneira a que ele 
possa também de� nir o que quer consumir e o que 
deve ser divulgado. “Neste sentido, para estender-
mos a liberdade de imprensa, é preciso democrati-
zar os meios de comunicação, acabando com a con-
centração na mídia. Aí, sim, chegamos à resposta 
para a questão deste debate: quem deve vigiar os 
meios é o público”.

Sérgio Murillo se refere a um controle pú-
blico dos veículos de comunicação, exercido por 
camadas da sociedade e manifesto em conselhos 
de leitores, em campanhas populares, em ações 
a� rmativas, já em andamento em países mais de-
senvolvidos e mesmo no Brasil, como é o caso do 
Conselho Nacional de Comunicação Social e a 
campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a 
Cidadania. 

Ironia pouca é bobagem

Na mesma noite em que se deu o debate com 
o presidente da Fenaj no Sindicato dos Jornalistas, 
a Universidade Federal de Santa Catarina recebia 
o presidente da Associação Nacional dos Jornais 
(ANJ), Nelson Sirotsky. O representante das em-
presas palestrou sobre liberdade de imprensa na 
Cátedra RBS que o curso de Jornalismo oferece a 
seus alunos. Sirotsky falou da campanha que a ANJ 
e a Unesco lançaram há alguns meses e do site que 
reúne denúncias de perseguições e agressões ao jor-
nalismo. Há quilômetros da UFSC, Sérgio Murillo 
ironizou: “É curioso que hoje, Florianópolis tenha 
recebido os presidentes das duas entidades. Mais 
curioso ainda é saber que o Sirotsky tenha ido falar 
sobre liberdade de imprensa e que não tenha saído 
nenhuma linha nos jornais da RBS sobre o nosso 
debate aqui. Isso é que é liberdade de imprensa!”
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Longe dos grandes centros que nunca dor-
mem, no interior do país, existem localidades 
que preservam um ritmo de vida calmo e pa-
cato. Neles é possível, depois de um longo dia 
de trabalho na indústria, no comércio ou na la-
voura, encontrar as pessoas reunidas e compar-
tilhando os “causos” que se passaram. Assim é 
no município de Presidente Getúlio, localizado 
na região do Alto Vale do Itajaí, no centro do 
estado de Santa Catarina. Muito mais que um 
observador, como nascido nesse lugar e com o 
conhecimento que adquiri até agora fora dele, 
crio um panorama com a ajuda de alguns per-
sonagens locais.

Com quase 13 mil habitantes, pela peque-
na cidade, é possível encontrar em consultórios, 
nos escritórios e nos bares algumas revistas e 
poucos títulos de jornais. Só há uma banca de 
jornais, que além do Jornal de Santa Catarina, 
conta com os dois jornais locais (Vale das Ca-
choeiras e Voz do Vale), as revistas Veja, Época, 
IstoÉ e outros títulos de artesanato, jogos, fo-
foca e eróticos.

“Pelo que eu vendo e os distribuidores 
dizem, a cidade até que consome bastante ma-
terial aqui da banca”, afirma Edu Hummel, o 
proprietário. Com maior procura por pessoas 
da praça, o jornaleiro relata que os mais ricos 
têm assinatura do Santa e das revistas e os de 
classe baixa compram títulos de até R$ 5,00. 
Hummel enumera que revistas jornalísticas e 
o próprio Santa são ultrapassadas por publica-
ções de caráter erótico e de jogos eletrônicos.

Até onde a mídia chega

Joel Minusculi em 15/02/2006

O dono da banca conta também que a pro-
cura maior é pelos dois jornais da cidade. “Já que 
são, praticamente, dos dois partidos da cidade, o 
pessoal gosta de ver a versão do seu lado das coi-
sas”, completa em meio a uma risada.

Para Vilson Bertelli, trabalhador do comér-
cio do centro da cidade, a imprensa tem “a tarefa 
de informar, mostrar o que acontece pelo mundo, 
para as pessoas saberem como lidar com as coisas”, 
mas completa que “nem todos têm o interesse que 
deveriam ter, se interessam mais em que o vizinho 
fez ou deixa de fazer”. Diz que a TV é o principal 
meio que utiliza para estar informado, mas não se 
considera bem informado de forma geral. Gosta 
de ler a Voz do Vale por achar que é um jornal 
que explica melhor as coisas, mas acha que pode 
melhorar ainda mais.

Na cidade cercada por montanhas, o sinal 
da RBS-TV é acessível em apenas alguns pon-
tos. Isso faz a maior parte da população utilizar 
receptores parabólicos, consumindo informação 
do eixo Rio-São Paulo. Normalmente, o horário 
é depois do expediente das indústrias e comércio, 
ou quando o “sol baixa” nas lavouras. Um mo-
mento considerado de descanso e lazer.

“Mas o pessoal da cidade não se informa 
mais pelos jornais, é mais nos papos”, a! rma a do-
méstica Ilka Hinkel. “Os grandes [pessoas com 
mais estudo] sabem das coisas e quando têm as 
rodas de conversa, eles, além de contar, explicam 
as coisas”, completa Ilka. Ela gosta de assistir a TV, 
“porque é uma forma de ao mesmo tempo descan-
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sar a cabeça e saber das coisas”. Finaliza dizendo 
que pelos meios não se considera bem informada, 
já que só “às vezes dá pra entender”.

O rádio ainda é uma forma muito usada na 
cidade, principalmente pela população do inte-
rior. Barato e prático, agricultores como o apo-
sentado José Joeken andam com o aparelho “de 
um lado para o outro”. “O rádio é bom, porque a 
gente pode trabalhar, escutar música pra animar e 
de vez em quando saber o que está acontecendo. É 
melhor, já que o homem da rádio comenta as coi-
sas e ajuda para entender”. Já que as montanhas 
di� cultam o sinal de FM, as freqüências AM 
predominam na cidade, com estações de cidades 
vizinhas e até, como alguns moradores a� rmam, 
sinal do Rio Grande do Sul e da Argentina.

A tradição oral ainda é muito grande na ci-
dade. Conversas durante o expediente de traba-
lho, rodas em “botecos” que não são poucos, nas 
festas das paróquias, antes das missas ou até mes-
mo no tema do sermão dos padres são os locais 
que pautam a população local. E assim popula-
ção da pequena cidade vive. Gosta de ouvir fatos 
contados pela boca de alguém pessoalmente, um 
contato maior, para tirar dúvidas, indagar e che-
gar num entendimento.
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Uma disputa pela razão. É assim que pode 
ser de� nida, de forma bem resumida, a opinião 
na imprensa de Presidente Getúlio (SC). Típicos 
em cidades do interior, os impasses políticos sem-
pre geram muitos assuntos para discussão. Em 
mãos com interesses de politicagem, a imprensa 
vira um meio de fofocas e mesquinharias. A situa-
ção dos periódicos do município não foi diferente 
no período de dezembro de 2005 a fevereiro de 
2006. 

Nesses tempos, pessoas na cidade - sem for-
mação jornalística - atacaram uns aos outros em 
colunas de opinião, evocando liberdade de im-
prensa e de expressão. Como numa discussão de 
escola, onde a professora seria os leitores e os do-
nos dos artigos, os colegiais ingênuos. Espaço que 
poderia ser muito bem aproveitado em assuntos 
da área a que cada um pertenceria.

Em dezembro de 2005, o Gazeta Vale das 
Cachoeiras, de circulação semanal, e o Voz do 
Vale, quinzenal, apresentaram artigos de opinião 
sobre o primeiro ano de administração do muni-
cípio. De um lado, o Gazeta atrás de cada buraco 
de rua. Do outro, o Voz do Vale na explicação e 
contra-ataque. Sem declarar a situação, os jornais 
mostraram claramente sua situação e oposição. 
Além da política, assuntos como o Natal e o � m 
de ano tiveram boa cobertura pelos periódicos.

No dia 6 de janeiro de 2006, os jornais pu-
blicaram o rompimento da coligação PMDB-PT 
do município. Novamente, a opinião dos jornais 
estava impregnada de ataques. Com isso, os âni-

Grandes questões para 
pequenos jornais

Joel Minusculi, em 14/03/2006

mos dos administradores da cidade não � caram 
tão amenos. O Voz do Vale, que possui um ali-
nhamento com o PT, se isentou dos ataques a ad-
ministração depois desse episódio.

Na edição de 10 de fevereiro, o jornal Gazeta 
deu a manchete “Mato toma conta do calçamento 
em Presidente Getúlio”. Com matérias de ataque, 
apresentou um editorial sobre a administração. 
Com isso, o prefeito da cidade � cou descontente 
com a situação e, durante a tomada de depoimen-
tos para uma matéria sobre o posto de saúde local, 
destratou parte da imprensa, proibindo qualquer 
coisa do jornal Gazeta em relação à administra-
ção. Nas edições de 17 de fevereiro de ambos os 
jornais, o assunto ganhou destaque nas páginas e 
na conversa da população.

Um episódio de destaque entre outros 
con# itos. O que se pode notar é a questão da 
imprensa, que deve mostrar e denunciar para 
população os fatos, contra os interesses pesso-
ais. Algo comum em jornais do interior. Não 
é certo que um jornal seja usado como um sim-
ples meio de ataque, mas impedir o exercício da 
pro� ssão é uma falta muito mais grave. Por isso, a 
importância de pro� ssionais formados e de com-
promissos com os valores jornalísticos, que vão 
além da simples bandeira por interesses pessoais.

Mostra o pau e não mata a cobra

Existe uma lenda de duas enormes sucuris 
na cidade de José Boiteux e região. Seriam duas 
cobras que teriam vindo junto com um engenhei-
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ro do Mato Grosso do Sul. Muitos populares têm 
suas versões e contribuições para a história. Como 

a boa fábula popular, todos sabem o milagre, mas 

não o nome do santo.

Na edição de 17 de fevereiro, o jornal Voz do 

Vale trouxe na capa fotos e um pequeno texto rela-

cionado com o mito. Com duas fotos de um grande 

ofídio preso a uma cerca elétrica, o texto resumia a 

história e a� rmava que a Anaconda Catarinense, 

como conhecida por populares, havia sido captura-

da nas imediações da Barra do Rio Itajaí, próximo a 

Blumenau. 

Assim como a alegoria da sucuri, o texto do 

jornal não foi objetivo. Desde a existência da cobra 

até a con� rmação o� cial da captura da cobra são 

hipóteses. Sem nomear ninguém que tenha dado a 

informação e sem datas e locais precisos. Se uma ma-

téria desta fosse apresentada na faculdade, os profes-

sores dariam um bom puxão de orelha pela falta de 

atenção em conceitos básicos do jornalismo.

Mas a questão não está só no boato como uma 

matéria de destaque. Uma semana antes de isto ser 

noticiado, um e-mail com as mesmas imagens cir-

culava na rede mundial. Só que as informações con-

tidas eram objetivas e explicavam que a cobra fora 

capturada numa fazenda no Mato Grosso do Sul.

Da origem da cobra não houve contradições 

ou dúvidas. Pelo fato de que a grande maioria da 

população do município não ter acesso a internet, a 

captura da sucuri da foto foi o assunto da semana. A 

venda do jornal, como a� rma uma dona de super-

mercado local, foi a maior desde que ela começou a 

vender, mas para constar neste relato, ela não quis 

se identi� car. Como diria o personagem Chicó, de 

O Auto da Compadecida: “Não sei. Só sei que foi 

assim”.
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A maior desconferência do Brasil sobre web 
comunication, nas perspectivas do jornalismo 
open source e colaborativo. Esse foi o main sub-
jetc do Barcamp Brasil 2006, que reuniu nos dias 
16 e 17 de setembro de 2006, na capital de Santa 
Catarina, pro� ssionais, estudantes e nerds a� cio-
nados em web development e entusiastas dos ru-
mos da digital age.

A linguagem dessas primeiras linhas pode 
não ser comum à maioria das pessoas, mas esse foi 
o idioma falado entre os participantes do evento. 
Vindos de todos os cantos do Brasil e do mundo, 
havia representantes aqui de Santa Catarina, de 
São Paulo, Brasília, Itália, França e Inglaterra, ex-
clusivamente para o evento.

Reunidos no Centro Integrado de Cultura 
de Florianópolis (CIC), todos eram ao mesmo 
tempo apresentadores e expectadores. Numa sala 
de paredes escuras, com as persianas das janelas 
fechadas e pontilhada com as luzes das telas dos 
laptops dos participantes, um brainstorm que en-
volveu todos de� niu o rumo para as conversas.

Assim como as idéias inovadoras que mar-

caram o encontro, a troca de experiências e co-
nhecimento não foi feito da maneira tradicional. 
No primeiro momento havia pequenos grupos 
espalhados pelo ambiente. Qualquer um que ca-
minhasse entre os aglomerados tinha a sensação 
de zapiar com os ouvidos os diversos temas.

Era ouvir uma discussão de interesse, se 
aproximar e entrar na conversa, assim como num 

Linkar o mundo é 
compartilhar idéias 

Joel Minusculi, de Florianópolis em 18/09/2006

fórum ou comunidade virtual. Uma verdadeira 
troca de � gurinhas, através da bagagem de cada 

um e links de sites, blogs, ferramentas, platafor-

mas e iniciativas que ilustrassem as pautas das 

conversas.

Apesar de o encontro parecer anárquico e 
caótico, como a própria web, a mensagem prin-
cipal foi transmitida e absorvida: a colaboração é 

a palavra de ordem no desenvolvimento das no-

vas formas de expressar e construir as idéias no 

mundo virtual, para assim repercutir nas ações do 

mundo real.

Na internet:

http://barcamp.blaz.com.br/
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Entre acadêmicos e jornalistas formados, Ricardo 
Kotscho participou da V Semana de Jornalismo, realizada 
na Universidade Federal de Santa Cataria (UFSC) em Flo-
rianópolis. Autor de “A prática da reportagem” (1986), Kots-
cho proferiu palestra e, além do lançamento de seu livro “Do 
golpe ao planalto – uma vida de repórter” (2006), discutiu 
temas e impasses da profissão. Entre a questão da opinião 
pública e o diferencial dos periódicos, o jornalista falou dos 
rumos nas novas mídias e como os profissionais da imprensa 
lidam com a rede mundial de computadores.

Kotscho vê na internet um novo caminho para apro-
ximar os leitores das redações. Embora uma parte, relativa-
mente pequena, da população esteja ligada a grande rede, 
a influência no cotidiano já é notada. Principalmente nos 
jornalistas, como Kotscho sustenta e compara com as rea-
lidades de ontem e hoje: “Antes a gente escrevia o que que-
ria e raramente algum leitor mandava uma carta ou ligava 
para comentar a matéria. Hoje, você coloca um texto no ar 
e, num minuto, entra um leitor com uma visão totalmente 
diferente, contestando, te xingando, abrindo uma discussão 
com outros leitores”.

O fluxo de informações está democratizando o país. 
O surgimento de novas mídias, a explosão de blogs e sites 
na internet, rádios e televisões comunitárias, publicações de 
igreja, sindicatos e movimentos sociais, isso tudo faz com que 
haja novas discussões e novas idéias. Com esse pensamento, 
Kotscho afirma que o poder da grande mídia já não é tão 
grande, como alguns acreditam. “Ao meu ver, isso apenas 
demonstra que não se pode mais confundir opinião pública 
com a opinião da imprensa”, completa o jornalista compa-
rando os índices de aprovação de agora dos candidatos à elei-
ção, com a avalanche de denúncias feitas anteriormente.

Com seus 40 anos de profissão, distribuídos entre jor-
nais e televisão, Kotscho é titular desde 2005 de uma coluna 

no site Nominimo. Como ele mesmo afirma, iniciativas 
como essas ajudam a entender as mudanças que estão acon-
tecendo na formação da opinião pública, como as alianças 
que muitos convencionam em chamar de final da imprensa. 
“Isso - a experiência na rede - é algo que mudou completa-
mente minha forma de encarar a relação entre emissor e re-
ceptor da mensagem (...) E assim como o livro não deixou de 
existir depois do jornal, o impresso também irá coexistir com 
a internet”, completa confiante o jornalista.

Em reportagem publicada no The New York Times, 
no início de abril desse ano, a matéria “Internet injeta mudan-
ça geral na política dos EUA” chamava a atenção para o fenô-
meno. No texto constava: “Estão sendo reescritas as regra de 
marca, mobilização e divulgação de informação negativa”. 
Kotscho afirma que todas as velhas teorias e constatações 
sobre a mídia e poder, especialmente em uma campanha 
eleitoral, podem ter sido superadas por esse instrumento in-
visível que é a internet. nas ruas. “Ainda não se ouve barulho 
de campanha nas ruas. Mas na internet, porém, o pau já está 
comendo”, completa o jornalista.

Kotscho deixa claro que esse e outros temas não de-
vem se resumir em palestras e academias. Ele propõe uma 
discussão permanente desse e dos outros temas que englo-
bam a profissão. Por mais poderosa que seja a mídia, a popu-
lação está formando sua opinião a partir de fontes mais di-
versificadas, cada vez mais, e de sua própria compreensão da 
realidade. E a prova disso está na credibilidade das palavras 
desse jornalista. O “dinossauro romântico da imprensa” en-
cerra sua visita a Florianópolis deixando um recado para to-
dos os acadêmicos de jornalismo: “Não desanimem. Vocês 
estão na melhor profissão do mundo. E pau na máquina!”.

Na internet:

http://www.nominimo.ibest.com.br/

Experiência que conduz a nova 
geração

Joel Minusculi, de Florianópolis em 14/08/2006
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Que a internet é o maior e o mais rápido canal de infor-
mações do mundo atual ninguém duvida. Só a questão da con-
fiabilidade do que é disposto virou um assunto recorrente aos 
estudiosos e entusiastas da grande rede. Praticamente, qualquer 
pessoa com um periférico conectado à web pode publicar con-
teúdo. Então, como definir se o que consta é certo ou errado, ao 
considerar a hipótese que nem todos têm a capacidade de “tra-
balhar” a informação? Além disso, como acreditar em um indi-
víduo do qual nem ao menos se sabe das credenciais ou em que 
ponto do planeta está?

Das iniciativas para a construção coletiva do conheci-
mento na rede, a Wikipedia tem a maior notoriedade. Compa-
rada aos 65 mil artigos da Enciclopédia Britânica, a Wikipedia 
passa dos 5 milhões em dezenas de idiomas. Todo internauta é 
um articulista em potencial, já que ela é “uma enciclopédia livre, 
que qualquer um pode editar”. Mas, recentemente, seu título de 
confiabilidade foi abalado, depois que um caso de falsa identi-
dade, de um dos moderadores-editores, foi exposto pela revista 
norte-americana The New Yorker.

A enciclopédia on-line, criada em 15 de janeiros de 2001, 
revolucionou a propagação de conhecimento, porém, devido a 
indivíduos mal intencionados e por divergências teóricas entre 
autores, foram instituídos os moderadores – um seleto grupo 
com poderes de veto e que controlam o fluxo de informações 
dentro da Wikipedia. Dentre eles estava um professor de religião 
com um cargo vitalício em uma universidade norte-americana, 
Essjay. Ou melhor, era o que os administradores da enciclopédia 
sabiam sobre o usuário em questão.

Na verdade, Essjay é um rapaz de 24 anos chamado Ryan 
Jordan. Ele freqüentou diversas universidades no Kentucky e 
mora em uma região de Lousville. Segundo um artigo escrito 
pelos próprios administradores da enciclopédia, classificado 
como “evento atual”, Jordan argumentou ter recorrido a um per-
sonagem fictício para se proteger de pessoas mal-intencionadas, 

que poderiam estar irritadas com sua função editorial dentro da 
Wikipedia. A fraude foi descoberta depois que outro usuário 
percebeu que o professor de religião, especializado em catolicis-
mo romano, retirou duas frases de entrada sobre o cantor Justin 
Timberlake, por considerar falsas.

A revista The New Yorker publicou um texto dos edito-
res, em que explicava o caso e afirmava que, quando escreveram 
sobre Essjay em uma matéria sobre a Wikipedia, “nem nós, nem 
a Wikipedia sabia qual era o verdadeiro nome de Essjay”. Todas 
as referências e experiências de vida de Essjay foram consideradas 
legítimas, tanto pelos administradores da enciclopédia, quando 
pelos jornalistas. Um grave descuido, principalmente pelos últi-
mos, já que um dos mais importantes preceitos da imprensa é a 
averiguação dos fatos até a última instância.

Jimmy Wales, um dos criadores da Wikipedia, comen-
tou: “Eu considero isso como um pseudônimo e não vejo pro-
blema algum”. Essa declaração, infelizmente, demonstra descaso 
com as pessoas que procuram dados em sua enciclopédia. Em 
contrapartida, a estrutura da Wikipedia está abalada, tanto em 
moral quanto de conteúdo, já que mais de 20 mil artigos modifi-
cados por Jordan e estão em um processo de revisão. Além disso, 
o caso causa um retrocesso nas tentativas de tornar os conteúdos 
da internet algo aceitável e legítimo em meios acadêmicos ou 
científicos.

Enquanto não houver uma consciência coletiva, que 
norteie os usuários da grande rede para a construção do conhe-
cimento, essa discussão sempre será um “evento atual”. Vigiar ou 
censurar o mundo virtual é uma afronta direta a idéia real de de-
mocracia que se tornou a internet. Por isso, a Wikipedia precisa 
rever alguns conceitos e formas de ação, para que o desenvolvi-
mento não cesse. Isso também se aplica diretamente aos veículos 
de imprensa – e não só os norte-americanos – no que diz respeito 
a se adequar às novas tecnologias, sem esquecer os antigos precei-
tos para um bom conteúdo.

Confi ança depende de 
conferência

Joel Minusculi em 09/03/2007
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“Menino ou menina? – Gênero: o machis-
mo torturando nossa identidade”. Esse foi o tema 
do Ladyfest Brasil 2006, a terceira edição nacio-
nal do festival cultural feminista que envolve o� -
cinas, debates, música independente, produção de 
vídeos dentro do tema proposto em cada edição, 
além de outras manifestações artísticas. A progra-
mação aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de março, 
em São Paulo, capital. 

De acordo com Elisa Gargiulo, jornalista, 
feminista e uma das idealizadoras e organizado-
ras do Ladyfest no país, o evento surgiu em 2000, 
na cidade de Olympia, nos Estados Unidos. Des-
de então, conta com versões em diversos países, 
da Alemanha à África do Sul, cada uma com suas 
particularidades e causas especi� cas. Elisa se apre-
sentou com a banda feminista e independente da 
qual é guitarrista e vocalista, a Dominatrix, em 
2003, no Ladyfest Amsterdam, na Holanda. Ins-
piradas com o que viram, ela e as outras integran-
tes da banda resolveram organizar, desde 2004, a 
versão brasileira. 

As diferenças do Ladyfest Brasil em relação 
aos demais, segundo Elisa, é que aqui há menos 
apoio � nanceiro, a programação musical é mais 
variada e o número de pessoas que freqüentam é 
maior do que em qualquer outro país. Cerca de 3 
mil pessoas de todo o Brasil participaram do fes-
tival esse ano. 

Uma novidade dessa edição, foi um maior 
espaço dedicado aos debates. O principal deles 
foi “Nós e o mundo: Globalização, feminismo e 

juventude”, que abriu o festival, na sexta-feira. A 
proposta foi discutir a globalização como fator 
determinante no desenvolvimento das sociedades 
atuais e criar uma re! exão sobre o papel que as 
mulheres, principalmente as jovens e feministas, 
desempenham nesse contexto social e econômi-
co. 

A proposta foi mediada por Flávia dos San-
tos, socióloga e integrante da banda Dominatrix. 
Presenças como as das jornalistas Beck Guima-
rães (assessora política e de imprensa), Fabiana 
Joaquim (membro do grupo Artistas pela não 
violência e pela transformação social da Itália) e 
de Kerby Ferris, feminista norte-americana, en-
riqueceram a conversa. Além do feminismo, en-
traram em pauta temas como juventude, ecologia, 
governo Lula, governo Bush, situação da América 
Latina e outros temas relacionados. 

Toda a programação do Ladyfest, de acordo 
com Elisa Gargiulo coloca em questão a partici-
pação das mulheres jovens na cultura feminina e 
feminista no país, contribuindo para todo o mo-
vimento feminista brasileiro. “As jovens não têm 
muito espaço no movimento feminista o� cial 
brasileiro. O Ladyfest dá essa cara jovem ao femi-
nismo nacional, com apelo cultural e musical, e 
mostra também a força que a gente tem de se or-
ganizar e se articular” a� rma Elisa. 

A mídia, o gênero e o feminismo

Quando nascemos, somos classi� cados em 
macho ou fêmea. Além dessa classi� cação bioló-

Ladyfest 2006

Naiara Zanuzzo em 10/04/2006
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gica, passamos por uma classi� cação de gênero, 

que é o nosso sexo social ou cultural, que acontece 
também em outras fases da vida. Essa atribuição 
não é individual como a biológica, mas de grupo, 
como conseqüência de regras e valores sociais.

As principais discussões em pesquisas de 

gênero são os direitos sociais e as divisões do pa-

pel do feminino e do masculino na sociedade. 

De acordo com a jornalista Valquíria John, um 

assunto muito pautado hoje é o direito sexual da 

mulher. O uso de métodos contraceptivos, o dire-

to ao aborto e a diversidade de orientações sexu-

ais é tema cada vez mais constante em publicações 

cienti� cas da área. 

No Ladyfest Brasil 2006, discutiu-se a ne-

cessidade de se buscar mídias alternativas para a 

visibilidade da mulher e suas questões, porque a 

grande mídia ainda não abre o espaço necessário 

para a causa feminina e feminista no país. Zines 

(revistas artesanais) e pan� etos foram distribuí-

dos no festival e os participantes foram incenti-

vados a utilizar esse tipo de publicação, seja em 

papel ou pela internet. Essa questão não é recente 

no país. 

A mídia o� cial, historicamente, tratou da 

mulher e de suas questões de forma estereotipada 

e discutiu o tema de forma super� cial. Por esse 

motivo, o movimento feminista brasileiro buscou, 

principalmente a partir da década de 70, meios al-

ternativos de comunicação para divulgar criticas 

à desigualdade social dos sexos e promover o di-

reito e os interesses das mulheres. 

Hoje, segundo Valquíria John, o espaço 

para tratar da mulher na grande mídia ainda é 

pouco. Mas há uma melhora crescente em relação 

a fontes quando se noticiam questões femininas. 

“Hoje, já vemos em matérias sobre abuso sexual, 

por exemplo, falas de sociólogos e outros estu-

diosos do assunto. Antes, víamos apenas fontes 

o� ciais, como médicos e delegados”, comenta Val-

quíria. Mas, de acordo com ela, a procura de mo-

vimentos sociais por mídias independentes ainda 

é bastante difundida. Ativistas coletivos e indivi-

duais e ONGs usam hoje a internet como meio 

rápido e de baixo custo para suas publicações. 

Música para ouvir e refl etir

Munidas de guitarras, baixos, baterias e mi-

crofones, meninas e mulheres de diversas idades 

e cidades do país, subiram ao palco do Ladyfest 

para exigir seus direitos e falar sobre suas condi-

ções. Dois dias de apresentações contaram com 

12 grupos com ritmos que iam do rap ao rock. 

Um dos shows mais esperados foi o da ban-

da paulista Dominatrix, que fechou o festival, no 

domingo. Há dez anos, as integrantes discutem 

por meio da música os direitos sociais da mulher. 

Por contar com letras em inglês, a banda já se apre-

sentou em turnês pela Europa e Estados Unidos. 

Bandas recentes e com menos experiência 

também chamaram a atenção do público. A per-

formática vocalista da banda Cínica, de São Pau-

lo, usando meia arrastão e maquiagem exigiu, aos 

gritos, o direito de liberdade sexual da mulher em 

relação a suas atitudes e ao seu próprio corpo e 

levantou a platéia.
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Da crônica policial ao texto 
sensacionalista

Era uma vez o tempo em que a “crônica po-
licial” era somente um texto sobre os assuntos re-
ferentes à violência urbana. A partir do momento 
em que assassinatos, estupros, roubos, chacinas e 
vários outros tipos de agressão tomaram conta da 
mídia, nada mais estimulante do que entrar em 
uma batalha contra a moralidade inevitavelmen-
te decadente. A conivência com os poderes e com 
o dinheiro deu uma regularidade às publicações 
sensacionalistas, criando uma rotina que banaliza 
a barbárie social em que nos encontramos.

Em seu livro “Espreme que sai sangue”, Da-
nilo Angrimani já destaca o fascínio exercido por 
esse gênero de publicação na sociedade, basean-
do-se na teoria freudiana das instâncias do apare-
lho psíquico. A linguagem utilizada nesse tipo de 
texto remete ao inconsciente dos consumidores, 
atendendo as necessidades psicológicas coletivas. 
É frustrante saber que nós mesmos somos os res-
ponsáveis pela venda extraordinária de textos sen-
sacionalistas. 

A crônica policial nasceu de um jornalismo 
que não se pratica mais. O jornalismo anterior à 
transformação dos veículos em grandes empresas, 
anterior à crise do papel, veio muito antes da ado-
ção de um modelo que prima pela super� cialida-
de. Repórteres policiais não eram camaradas de 
delegados, tampouco mantinham posição � xa no 
xadrez. Era um tempo de investigação, de suspen-
se e de histórias escritas com riquezas de perso-
nagens, detalhes e um gosto de literatura. O ape-
lido de crônica policial não é à toa. Havia gente 
nas histórias daquele tempo. Personagens com os 

quais podíamos nos espantar, identi� car, emocio-
nar, revoltar até.

Nos dias de hoje, a brutalidade parece ven-
cer a inteligência da polícia e, assim, a “moderna” 
crônica policial - farta em tiros, bombas e cadáve-
res – se tornou cada vez mais poderosa e popular, 
porém com outros artifícios: sangue, sexo e bana-
lização da violência. Vale lembrar que isto nada 
mais é do que conseqüência do misto de descom-
promisso, conformismo e impotência que predo-
mina na nossa sociedade. 

O que se vê é a cobertura policial dissociada 
de suas reais causas, em falta com seu verdadeiro 
compromisso. O tema segurança pública é muito 
sério e deveria ter a atenção e espaço equivalentes 
à importância que o problema tem para os leitores 
e para a sociedade. A segurança pública é também 
uma questão de saúde pública, de uso do espa-
ço público, de manutenção e aproveitamento da 
mão-de-obra já formada, de estabilidade social, 
de Justiça. 

Infelizmente, a noção que a imprensa de-
monstra ter do problema em sua cobertura regu-
lar é ainda limitada e imediatista: o registro do 
crime, uma continuação no dia seguinte e pouco 
mais. Tudo isso, com o apelo sensacionalista que 
bem conhecemos. 

A tendência atual

Os Jornais Populares atuais de maior circu-
lação – Extra (RJ), Diário Gaúcho (RS) e O Dia 

Laura Seligman, Gabriela Forlin e Camila Guerra em 18/03/2007
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(RJ) - se diferenciam muito dos clássicos desse seg-
mento – Última Hora (Rio de Janeiro,1951-1964) 
e Notícias Populares (São Paulo, 1963-2001). Tais 
periódicos marcaram época e � caram conhecidos 
pelas suas características peculiares: utilização de 
linguagem chula, abuso de temas como violência 
e sexo, a busca por atingir o emocional dos leitores 
e, conseqüentemente, aumentar a sua circulação.

Suas vendas eram fundamentadas nas man-
chetes e priorizavam os fatos ocorridos nos bair-
ros. Com o decorrer do tempo foram dedicando 
um espaço cada vez maior às editorias de polícia e 
esportes, características que demonstram a preo-
cupação desses jornais em agradar os seus leitores, 
colocando em primeiro lugar o interesse do públi-
co e não o interesse público.

O livro “Jornalismo Popular”, de Márcia 
Franz Amaral, é uma ampla pesquisa sobre este 
tema. Ele mostra que a imprensa de segmento po-
pular vem sofrendo modi� cações, como o aban-
dono da linguagem chula, dos cadáveres e de ima-
gens que remetam explicitamente ao sexo.

Esses periódicos são geralmente locais, fa-
zem uso de uma linguagem simplista que incor-
pora termos usados pelos próprios leitores, crian-
do assim uma proximidade que não pode ser al-
cançada por um jornal de âmbito nacional, como 
a Folha de S.Paulo. 

Pautas como: o atendimento de instituições 
públicas, o mercado de trabalho, futebol, televi-
são e a vida das celebridades são constantes, pois 
servem de estratégia para atrair os leitores. A im-
prensa de segmento popular vem, ainda, dando 
maior importância a questões como a prestação 
de serviços. Aproximando conteúdo e leitor, pro-
curam aos poucos conquistar a tão sonhada cre-
dibilidade.

É fato que ainda precisam melhorar em 
muitos aspectos para serem considerados de qua-
lidade, mas pode-se notar uma certa boa vontade 
da grande maioria em troca de um público que 
sequer pretendia ler jornais. 

No entanto, existe uma minoria que insiste 
em permanecer nos padrões do passado. Esse é o 
caso do Diário do Litoral, popular Diarinho, que 
faz uso de uma linguagem de baixo calão, abusan-
do do sarcasmo. Sem falar na editoria de polícia, 
que ocupa um espaço signi� cativo dentro do peri-
ódico e publica com freqüência fotos de cadáveres, 
acidentes, que servem claramente como apelo.

Segundo Márcia Franz Amaral, este é o 
último resquício de um jornalismo popularesco 
em extinção no Brasil. O Diarinho, que se diz re-
presentante dos direitos populares e anuncia que 
“mata a cobra e mata o pau”, na análise da pesqui-
sadora é mais um dinossauro do que um super-
herói.
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O Dia de Fazer a Diferença é o evento de maior 
mobilização social do mundo, que se sustenta no volun-
tariado para viabilizar as modi� cações que vislumbra-

mos no cenário social.

 A ação surgiu em 1992 nos Estados Unidos, por 
meio do jornal Usa Weekend e do Points of Light Foun-
dation, maior organização de voluntariado no mundo.

 No Brasil, o Dia de Fazer a Diferença começou a 
ser realizado em 1999, mas somente em 2006, quando 
a Rede Record se tornou promotora o� cial do evento, 
ganhou visibilidade su� ciente e passou a contar com 
milhões de voluntários pelo Brasil a fora.

 Esse ano, pela primeira vez, nós ajudamos a fazer 
a diferença. Fomos voluntários na Casa da Criança, um 
orfanato e creche para crianças carentes de Balneário 
Camboriú. 

Boas vindas com sorrisos

Camila Guerra

 Foi uma experiência muito interessante para 
mim que nunca havia sido voluntária e pisado em um 
orfanato anteriormente. Quando cheguei lá � quei toca-
da e pensei: às vezes reclamo tanto da vida sem ter um 
motivo signi� cativo, e essas crianças que tem sim inú-
meros motivos para reclamar e ate se revoltar estão lá 
distribuindo sorrisos.

 Outro fato que me surpreendeu foi a hospitalida-
de e educação com que as crianças nos receberam. Elas 
participaram das nossas brincadeiras sem nenhuma re-
sistência. Confesso que tive medo, pois imaginei que elas 

pudessem ter preconceito comigo pelo fato de eu não 
compartilhar da mesma condição de vida que elas. Esse 
feito é de autoria da equipe que cuida delas, por saberem 
lidar tão bem com o problema que mais as assombra a 
rejeição.

 No dia também, eu conheci a fundadora da Casa, 
que me relatou a posição de franqueza com que a equipe 
adota para lidar com as crianças e a realidade delas. Eles 
jamais mentem ou iludem as crianças mais velhas, por 
exemplo, dizendo que facilmente serão adotadas. Bem 
pelo contrario, é mostrado para as crianças que elas es-
tão em um lugar seguro e que independente de serem 
adotadas ou não podem contar com a instituição que as 
acolhe. Talvez por isso eu encontrei alegria em um lugar 
que eu julguei ser impossível de encontrar.
 
Como transformar uma casa em um lar

Joel Minusculi

 Em meio a um mar de casas cinza de reboco, a 
Casa da Criança é um oásis colorido para os seus peque-
nos moradores. Apesar de estar em uma badalada cida-
de litorânea, a instituição � ca no chamado Bairro dos 
Municípios, uma área conhecida pelas pessoas humildes 
e, muitas vezes, sem plenas condições de vida. Mas nem 
por isso elas, e outras pessoas, deixam de fazer a sua parte 
quando a questão é ajudar.

 Eu, inclusive, estava lá de gaiato e pela primeira 
vez. Tudo pelo Dia de Fazer a Diferença. O primeiro 
contato com as crianças não foi difícil, o que elas precisa-
vam era atenção. Mas como disse uma outra voluntária, 
enquanto tentava acalmar um pequenino que insistia 
em comer uma bala com papel e tudo, “é bem diferente 

Nós ajudamos a fazer a 
diferença

30/08/2007
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do que lidar com um dos nossos”.

 Talvez por isso que muitas outras pessoas foram 
lá com toda a família - aquilo que os amparados pela 
Casa mais precisam. Pais e mães faziam um pouco da-
quilo que normalmente já fazem. Os � lhos se confun-
diam entre os moradores da casa. Lá todas as crianças 
eram iguais.

 A escalação de voluntários era digna da causa: 
músicos que levaram seus instrumentos e improvisaram 
uma o� cina; cabeleireiras que deram uma geral no look 
da criançada; universitários dispostos a bater uma bola, 
embalar um balanço, carregar alguém no colo.

 Eram voluntários do próprio bairro, que nunca 
precisaram de um dia especí� co para ajudar. Também 
havia pessoas acostumadas com a vida a beira-mar, mas 
que naquele dia souberam olhar para outra direção. To-
dos estavam lá não só para fazer a diferença, mas, naque-
le dia pelo menos, fazer as crianças se sentirem iguais a 
elas.
 

Um pouco de atenção

Taiana Ste� en Eberle

 A casa comporta em torno de 50 crianças. Em 
cada uma delas, encontramos uma história diferente, 
mas com algo em comum: a carência. 

 Naquele dia, em especial, podíamos ver nos olhos 
daquelas crianças a felicidade por ter alguém comparti-
lhando brincadeiras e conversas, lhes dando um pouco 
de atenção e carinho – algo que não têm com tanta in-
tensidade e freqüência.

 Havia muitas pessoas ajudando em vários aspec-
tos mas parecia que os voluntários não eram su� cientes 
para as crianças. Elas queriam atenção em tempo inte-
gral, e todas ao mesmo tempo. 

 O “colo” foi o pedido mais constante do dia. 

Fato que se dá pela instrução que as próprias crianças 
recebem: elas devem evitar pegar no colo as crianças pe-
quenas, sendo este um modo de restringir desde cedo a 
necessidade de atenção de alguém. 

 Nessas horas que trabalhei na casa como volun-
tária, percebi quão dependente é o ser humano – em 
especial em seus primeiros anos de vida. Histórias im-
pressionantes de crianças, que por motivos variados en-
contraram abrigo em um lar que lhes proporciona teto, 
alimentação e educação.     

A essência está nos detalhes

Gabriela Azevedo Forlin

 Um dos aspectos que mais surpreende a quem 
visita a Casa da Criança é o cuidado, a infra-estrutura e 
a qualidade de vida oferecida aos pequeninos. Apesar de 
viver de doações, a casa consegue manter as crianças de 
forma digna e confortável.

 É admirável observar a limpeza, o capricho e a 
organização dos cômodos. A cozinha, grande e sempre 
lotada de louças, é impecável – mesmo sendo mantida 
por poucas pessoas. Os quartos e o berçário são mais ar-
rumados e enfeitados que muitas casas de “gente rica”. 

 É emocionante ver como as crianças são conscien-
tizadas e educadas a manter tudo nos conformes. Nin-
guém joga lixo no chão ou faz sujeira por aí, cada papel 
de bala ou pirulito é devidamente posto no cesto. Neste 
pequeno paraíso infantil encontra-se uma educação não 
muito vista hoje em dia.

 A principal lição que se tira, ao freqüentar luga-
res como este, é como devemos valorizar e agradecer por 
nossas vidas e pelo que temos. É em dias como este que 
comprovamos que detalhes fazem a diferença.

Na internet:

http://www.casadacriancadobrasil.org.br 
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É cada vez mais comum encontrarmos crian-
ças como protagonistas de anúncios e comerciais 
televisivos. Estudos indicam que elas exercem 
grande poder na decisão de compra dos adultos. 
Não por acaso empresas como Banco Itaú e Gol 
Linhas Aéreas (apenas para citar os mais recentes) 
têm investido nesses atores como protagonistas 
de suas campanhas publicitárias. Se estão cada vez 
mais presentes nos produtos destinados ao públi-
co adulto, sempre foram o foco das mercadorias a 
elas destinadas, como brinquedos, alimentos, es-
colas, entre tantos outros. Em datas como o Dia 
da Criança e o Natal que se aproxima ocorre uma 
verdadeira enxurrada de comerciais estrelados por 
crianças. Você já se perguntou alguma vez se esse 
procedimento é correto? Já lhe ocorreu que talvez 
a criança seja profundamente vulnerável a esse 
processo? Que ela não tem condições psicológicas 
e o desenvolvimento cognitivo necessário para 
se defender dessa avalanche de produtos a serem 
comprados? Muitas pessoas têm se preocupado 
com essa questão, com a importância de proteger 
a infância dos ideais mercantilistas. Entre eles está 
o Instituto Alana, por meio do projeto Criança e 
Consumo.

O Instituto Alana é uma organização sem 
� ns lucrativos sediado na cidade de São Paulo. 
Entre as ações “estão atividades educacionais, 
culturais e de fomento à articulação social em co-
munidades carentes”. São três projetos realizados: 
Educando na Periferia, o primeiro, que é a base do 
instituto, foi implantado no Jardim Pantanal, em 
São Miguel Paulista, no extremo Leste da capital 

paulista. O Desligue a TV é a “seção brasileira da 
TV-Turno!  Network, um movimento interna-
cional, ativo desde 1994, para conscientização da 
opinião pública sobre o impacto negativo - social 
e cognitivo - do excesso de in" uência da televisão 
na vida moderna”. E, � nalmente, o projeto Pro-
jeto Criança e Consumo, criado com o objetivo 
de divulgar e debater idéias sobre a exposição de 
crianças e adolescentes ao marketing, mercanti-
lismo, en� m, ao consumismo, “além de apontar 
meios de minimizar ou prevenir os prejuízos para 
o desenvolvimento das crianças”.

As ações do projeto estão pautadas no Có-
digo de Defesa do Consumidor, na Constuição 
Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescen-
te. O principal aspecto defendido é que a publi-
cidade destinada às crianças fere o artido 37 do 
código de defesa do consumidor, que determina: 
É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
O texto disposto na página do projeto () traz o 
seguinte argumento:

O Código de Defesa do Consumidor, no 
tocante ao marketing infantil, determina, no seu 
artigo 37, que a publicidade não pode se aprovei-
tar da de� ciência de julgamento e experiência da 
criança, sob pena de ser considerada abusiva e, 
portanto, ilegal.

Esse é o grande problema da publicidade 
voltada ao público infantil no país – que a torna 
intrinsecamente carregada de abusividade e ilega-
lidade –, porquanto o marketing infantil se vale, 
para seu sucesso, ou seja, para conseguir vender 

Mercantilização da infância:
Preocupações com a publicidade 

destinada às crianças
Valquíria Michela John e Karina da Cunha Pizzini em 05/12/2007
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os produtos que anuncia e atrair a atenção desse 
público alvo, justamente da de� ciência de julga-
mento e experiência da criança.

O marketing que se dirige ao público infan-
til não é ético, pois, por suas inerentes caracterís-
ticas, vale-se de subterfúgios e técnicas de conven-
cimento perante um ser que é mais vulnerável – e 
mesmo presumidamente hipossu� ciente – inca-
paz não só de compreender e se defender de tais 
artimanhas, mas mesmo de praticar – inclusive 
por força legal – os atos da vida civil, como, por 
exemplo, � rmar contratos de compra e venda.

Mas não é só. Um dos princípios fundamen-
tais que rege a publicidade no país é o ‘princípio 
da identi� cação da mensagem publicitária’, por 
meio do qual, nos termos do artigo 36 do Có-
digo de Defesa do Consumidor, “a publicidade 
deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, 
fácil e imediatamente a identi� que como tal”.
Ora, existem inúmeras pesquisas, pareceres e estu-
dos realizados não só no Brasil, como no exterior, 
demonstrando que as crianças, assim considera-
das as pessoas de até doze anos de idade, não têm 
condições de entender as mensagens publicitárias 
que lhes são dirigidas, por não conseguirem dis-
tinguí-las da programação na qual são inseridas, 
nem, tampouco, compreender seu caráter persu-
asivo.

Daí tem-se que as crianças não conseguem 
identi� car a publicidade como tal e, portanto, 
qualquer marketing que lhes seja dirigido viola 
também o princípio da identi� cação da mensa-
gem publicitária, infringindo igualmente o dis-
posto no artigo 36 do Código de Defesa do Con-
sumidor.

O projeto é coordenado por Isabella Vieira 
Machado Henriques, Mestre em Direito e, entre 

outras ações, propõe o � m de anúncios e comer-
ciais com a participação de crianças. A ação é ob-
viamente polêmica e entre em confronto direto 
com grandes interesses econômicos. Em outubro 
deste ano, durante o I Colóquio de Mídia e Agen-
da Social, realizado pela Andi (Agência de Notí-
cias pelos Direitos da Infância) na cidade do Rio 
de Janeiro, conversamos com Isabella Henriques 
e trazemos a seguir alguns momentos dessa con-
versa.

Monitor de Mídia: Como funciona o pro-

jeto Criança e Consumo?

Isabela Henriques: O projeto trabalha a 
questão do consumo na infância e na adolescên-
cia. Uma das nossas grandes bandeiras é, justa-
mente, a luta pelo � m da publicidade, pelo � m 
da comunicação mercadológica que é dirigida a 
criança (criança, considerada a pessoa de até 12 
anos de idade). Nós temos algumas frentes de 
trabalho, uma delas é a jurídico institucional que 
trabalha a questão de políticas públicas nessa área 
e que também trabalha com o Ministério Público, 
os Procons, e até mesmo o Conar na realização de 
representações em relação a comerciais que estão 
no ar, publicidades em revistas, internet, questio-
nando a abusividade desses comerciais. Também 
trabalhamos a questão de políticas públicas com 
os órgãos, principalmente os localizados em Bra-
sília, na elaboração de leis, regulamentos, como 
com a Anvisa, Ministério da Justiça, o Legisla-
tivo, en� m. Também há atuação na área da edu-
cação, esse é uma outra parte do projeto em que 
nós desenvolvemos trabalhos nas universidades, 
nas escolas. Produzimos materiais didáticos para 
discussão e re# exão dos alunos sobre a questão 
do consumo na infância numa tentativa de bar-
rar essa tendência consumista que temos por aí. 
Temos ainda a área de pesquisa e comunicação, 
em que fomentos a pesquisa acadêmica. Nós te-
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mos agora uma parceria com a Andi, no projeto 
Informação em que demos bolsas de estudos a 
alguns alunos que estão desenvolvendo pesquisa 
com essa temática.

MM: Como está o encaminhamento dos 

resultados do projeto? 

Isabela Henriques: O projeto já tem um 
pouco mais de dois anos, mas o que posso dizer é 
que de um ano pra cá, que o projeto ganhou corpo 
e nós aumentamos a equipe, então estamos numa 
fase bem inicial, o projeto ainda é bem incipiente. 
Mas já temos vários resultados positivos e o prin-
cipal deles é a discussão da temática na sociedade 
em vários âmbitos. Temos conseguido um grande 
espaço na mídia, de uma forma geral, para discutir 
a questão, e também uma repercussão muito boa 
em relação às nossas ações no âmbito jurídico. Te-
mos várias representações no Ministério Público, 
no Conar e nos Procons, que já tiveram resulta-
dos positivos, no sentido de que as empresas, os 
anunciantes, fossem punidos pela colocação dos 
anúncios que nós questionamos.

MM: O trabalho nas instituições é reali-

zado somente em São Paulo?

Isabela Henriques: Nós queremos atingir o 
país inteiro, é claro, mas nós não temos pernas, 
nem recursos pra trabalhar de uma forma mais 
ampla como gostaríamos. O que nós fazemos é, 
sempre que a gente vai a algum lugar, dar pales-
tras, en( m, nós estamos abertos a convites pro 
país inteiro. Mas nós gostaríamos que as pessoas 
nos seus estados, nas suas cidades, que elas repli-
cassem o nosso trabalho. Então a idéia é que a gen-
te forme uma rede interessada na discussão e que 
essa rede divulgue e dissemine todo o nosso tra-
balho por aí. Porque o nosso trabalho não é “nos-
so”, é importante que a gente lembre que estamos 

aqui para levar essa discussão, mas é um interesse 
de toda a sociedade, a gente quer conversar com 
toda a sociedade. E isso é muito importante.

MM: Então, há interesse em abolir as pro-
pagandas voltadas para o consumo para crianças 
de até doze anos?

Isabela Henriques: É, queremos acabar 
com a publicidade voltada para o público infan-
til, a gente não quer acabar com a publicidade dos 
produtos infantis. Essa publicidade pode ser vol-
tada ao público adulto, não há problema em rela-
ção a isso. O que a gente quer é terminar com o 
apelo dirigido à infância, a gente não quer é que 
a criança seja destinatária de nenhum tipo de co-
municação mercadológica, e principalmente de 
publicidade. É exatamente isso.

MM: Há uma relação direta com o Conar 

nesse trabalho?

Isabela Henriques: O Conar é um órgão de 
classe que foi formado, fundado e trabalha, é ( -
nanciado pelo mercado publicitário, pelo merca-
do de anunciante, então, obviamente ele tem in-
teresses, ele não é uma instituição isenta, e claro, 
ele tem que defender seus interesses, interesses de 
mercado. Mas nós trabalhamos com o Conar, nós 
também promovemos representações, denúncias 
ao órgão. Agora, o Conar tem um entendimento 
sempre muito mais * exível, ele não quer nenhum 
tipo de limitação à publicidade, mas é claro que 
ele acaba cedendo às pressões da sociedade, como 
foi no caso da publicidade de cigarros, que a Co-
nar teve que se ater à legislação nova, e assim como 
hoje está acontecendo aos poucos. O Conar vai 
ter que acabar mudando as suas diretrizes em re-
lação à publicidade de bebidas alcoólicas porque 
quando a legislação vem é preciso cumprir essa le-
gislação. Então, o nosso trabalho também é junto 
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com o Conar, mas nós temos entendimentos bem 

diferentes porque o Conar tem um interesse de 

mercado que limita o seu posicionamento nesse 

tipo de discussão.

“A publicidade dirigida à criança deve ter li-

mites restritos porque a criança, diferentemente 

do adulto, não possui discernimento para com-

preendê-la em sua magnitude. Para a criança, é 

mais difícil, até mesmo, reconhecer a mensagem 

publicitária como prática comercial que é, ainda 

que não seja clandestina, subliminar ou disfarça-

da. Ao contrário do adulto, que possui mecanis-

mos internos para compreender as diversas arti-

manhas utilizadas pela publicidade, a criança não 

tem condições de se defender dos instrumentos 

de persuasão criados e utilizados pela tão podero-

sa indústria publicitária. Deve, por isso, ser cuida-

dosamente protegida”.

O tema é polêmico, como já a� rmamos, 

mas não podemos � car em cima do muro. Nosso 

dever, não podemos jamais perder isso de vista, é 

a proteção de nossas crianças. A� nal, uma socie-

dade que não se preocupa com o futuro de suas 

crianças e seus jovens não se preocupa com seu 

próprio futuro.

Para � nalizar, recomendamos a leitura do li-

vro Crianças do consumo: a infância roubada, es-

crito pela psicóloga norte americana Susan Linn e 

publicado no Brasil pelo Instituto Alana. O livro 

traz um estudo detalhado do “mercado infantil”, 

do marketing dirigido a essa nova e promissora fa-

tia do mercado publicitário (como muitas vezes se 

alude à infância) bem como suas conseqüências, 

entre elas, o � m da infância. Vale a pena conferir.

Na internet:

http://www.criancaeconsumo.org.br
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O ano de 2008 começou com mais um es-
cândalo envolvendo os políticos brasileiros. O 

caso dos cartões corporativos ganhou destaque 

através da reportagem de Sônia Filgueiras em 

O Estado de S. Paulo, de 13 de janeiro. Na oca-

sião, foi publicado que a secretária de Promoção 

da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, teria gasto 

cerca de 14 mil reais mensais em 2007, com pro-

dutos pessoais – tudo com o cartão destinado às 

despesas públicas. A revista Veja, alguns dias de-

pois, trouxe uma matéria com a apuração de mais 

fatos, em que mostrou tanto os gastos de Matilde 

como os do presidente Lula, e de sua família, pa-

gos com dinheiro público. Uma semana depois, 

o assunto virou capa da mesma revista, e, como a 

publicação tem grande destaque no País, não de-

morou muito para que os cartões se tornassem o 

assunto nacional do momento.

O tema se alastrou nos meios de comunica-

ção, o que pressionou o governo a mostrar serviço, 

antecipando-se na criação de uma Comissão Par-

lamentar de Inquérito que apurasse o caso. Existe, 

sim, um monitoramento para quem usa os cartões 

– através das faturas -, porém o que faltam são 

critérios especí� cos que determinem quem deve 

realmente ter acesso a eles. Ficaram claras, desde 

o início do escândalo, as lacunas existentes no es-

quema de distribuição dos cartões, ou nas regras 

que deveriam estar acompanhadas deles. 

A devida apuração dos fatos é um dos deve-

res do jornalista, e a sociedade se baseia na credi-

bilidade dos veículos para levar em consideração 

uma denúncia de irregularidade. O escândalo dos 

cartões corporativos, a exemplo de outros como 

o Watergate – episódio que causou a renúncia do 

presidente Richard Nixon em 1974 - só se tornou 

público devido à investigação meticulosa por par-

te de alguns jornalistas. O escândalo norte-ame-

ricano teve tal visibilidade, que instalou de vez 

no jornalista a dúvida e a descon� ança diante das 

declarações o� ciais e o desejo de desvendar acon-

tecimentos que � cavam ocultos.

Possíveis interpretações

Atribui-se o título de “Jornalismo Inves-

tigativo” a reportagens como a dos cartões cor-

porativos, que exigem um trabalho cuidadoso e 

detalhado. Segundo Carlos Chagas, “todo jorna-

lismo é em princípio investigativo, porque, caso 

contrário, não é jornalismo”. Outros pro� ssionais 

e estudiosos da comunicação compactuam com 

a idéia, já que o fazer jornalismo exige checagem 

detalhada dos fatos, para que haja veracidade no 

que for veiculado. Todavia, com a agilidade das 

publicações, o jornalismo virou uma disputa por 

“furos”, mesmo que estes não sejam necessaria-

mente verídicos ou bem explorados. A falta de 

tempo e de recursos nas redações é outra realidade 

que compromete a total dedicação do jornalista a 

um acontecimento em especial, o que prejudica o 

leitor que con� a nas informações transmitidas. 

Para outros pro� ssionais, o jornalismo in-

vestigativo é classi� cado como uma modalidade 

à parte dentro da pro� ssão. Apesar da inegável 

complexidade da área, existem alguns recursos 

básicos que, se consultados pelos jornalistas, po-

Uma questão de transparência

Camila Guerra, Karis Cozer e Marina Fiamoncini em 05/03/2008 
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deriam se tornar grandes meios de pesquisa. É o 
caso do Portal da Transparência, site que reúne 
informações sobre o uso do dinheiro público pelo 
Governo Federal, meio que possibilitou à jornalis-
ta Sônia Filgueiras denunciar os gastos irregula-
res, no início deste ano. Porém, cabe ao jornalista, 
além da procura, adquirir um olhar diferenciado, 
às vezes só desenvolvido através de trabalho, estu-
do e experiência. Esta rotina de pesquisa – para 
alguns complexa e aborrecedora - é simples e de-
pende apenas da boa vontade dos jornalistas. A 
falta de acesso a determinadas informações, prin-
cipalmente quando se trata do poder público, atua 
como uma espécie de freio para os repórteres. E, 
em virtude disso, explorar as informações dis-
poníveis e exigir um maior acesso a elas – ou ao 
menos subsídios com mais propriedade – é uma 
iniciativa que deve partir dos próprios jornalistas, 
na condição de quem está realizando um trabalho 
de interesse público e relevância social.

A serviço da democracia

Silvio Wais bord, autor de Watchdog 
Journalism in South America: News, Accoun-
tability, and Democracy, afirma que qualquer 
democracia precisa do jornalismo investigativo 
para manter o poder responsável. Em contra-
partida, cabe às autoridades dessa democracia 
agir de uma forma tal que os jornalistas te-
nham acesso ao que necessitam para realizarem 
seu trabalho na íntegra. Leis que garantam este 
acesso ou práticas que o facilitem podem ser, 
às vezes, fatos além da liberdade do profissio-
nal da comunicação. Waisbord aborda ainda a 
questão ética e legal destas decisões, ao alertar 
que “as implicações legais das ações dos repór-
teres são, de longe, mais bem definidas que as 
questões éticas. Caso a lei o aprove, é legal; caso 
contrário, não é. A ética, por outro lado, lida 
com a distinção entre o certo e o errado, utili-

zando princípios filosóficos para justificar uma 
via de ação específica. Qualquer decisão pode 
ser considerada ética, dependendo do sistema 
ético utilizado para justificá-la e dos valores 
priorizados. O que os jornalistas e editores ne-
cessitam determinar é quem se beneficiará com 
o resultado da reportagem”. 

A Associação Brasileria de Jornalismo In-
vestigativo (ABRAJI) surgiu com a idéia de unir 
profissionais do âmbito para a troca de experi-
ências e informações. Foi criada em 2002 por 
diversos jornalistas (principalmente do sudeste 
do Brasil) e inspirada na instituição Investiga-
tive Reporters & Editores (IRE), dos Estados 
Unidos. A Abraji possui um Estatuto Social 
próprio e é mantida pelos próprios membros, 
não tem fins lucrativos, mas é um bom exem-
plo da importância de uma organização que 
una jornalistas com um objetivo em comum: 
aprimorar seus trabalhos. Desde a sua funda-
ção, a Abraji realiza encontros que abordam a 
importância da abertura de documentos públi-
cos, além de discutir formas que a possibilitem. 
Por meio de palestras e reuniões, contando ainda 
com um e! ciente sistema de comunicação inter-
na, a Abraji mantém seus membros constante-
mente em alerta da urgência desta questão.

É preciso considerar que a dedicação ine-
rente à qualquer investigação pressupõe ainda 
assumir os riscos que se pode correr. O jorna-
lista, normalmente, irá lidar com pessoas que 
sabem muito bem usar as lacunas presentes 
nas leis. Por isso, se faz necessário que, com o 
tempo, ele também aprenda a usá-las a seu fa-
vor, isto é, como uma questão de sobrevivên-
cia. Independente da classe envolvida, seja de 
policiais, políticos ou traficantes, por exemplo, 
o jornalista pode sofrer as mais diversas conse-
qüências.



52

MONITOR DE MÍDIA

http://www.univali.br/monitor

Jornalismo: olhares de fora e de dentro

Caco Barcellos, um dos grandes nomes 
brasileiros da área, precisou passar um tempo 
fora do Brasil após a publicação do livro Rota 
66, que expôs os grupos de extermínio exis-
tentes dentro da polícia de São Paulo, o que 
irritou profundamente algumas esferas, sobre-
tudo a dos coronéis da polícia militar. Com 
Tim Lopes, o resultado foi muito mais grave. 
Conhecido principalmente pela reportagem 
Feira das Drogas – que lhe garantiu o prêmio 
Esso -, em que mostrou o tráfico de entorpen-
centes nas ruas do morro do Alemão (RJ), ele 
foi brutalmente assassinado pelos criminosos 
prejudicados pelas suas matérias. Estes e outros 
exemplos polêmicos fazem com que o Jornalis-
mo Investigativo seja tido, na maioria das ve-
zes, como perigoso e arriscado. A reunião da 
Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), 
em março de 2007, inclusive, concluiu que os 
profissionais mais jovens preferem outras áreas 
de atuação dentro do jornalismo. 

“A melhor notícia nem sempre é a que se dá 
primeiro, mas muitas vezes a que se dá melhor”, 
disse Gabriel García Márquez. A qualidade 
do jornalismo investigativo está na segurança 
das fontes, na curiosidade do repórter e na sua 
desconfiança. O caso da Escola Base é o maior 
exemplo nacional da falta de profissionalismo 
por parte dos envolvidos, sobretudo dos jorna-
listas, que são os responsáveis pela divulgação 
de um fato. Nas palavras de Cláudio Abramo, 
“o jornalista deve procurar a verdade que está 
camuflada atrás da verdade aparente”. Dessa 
maneira, vestir a fantasia de Sherlock Holmes 
é muito mais que a simples transmissão de um 
acontecimento, mas sim a busca das realidades 
ocultas. Elementar, meu caro jornalista.

É comum associar jornalismo investiga-
tivo a um trabalho individual. O trabalho em 

equipe, contudo, pode conferir à atividade mais 
eficiência e mais segurança ao jornalista. Uma 
investigação não é uma tarefa fácil e existem 
diversas questões legais envolvidas que devem 
ser respeitadas e analisadas dentro de um con-
texto ético. O jornalista precisa conhecer quais 
são as possíveis maneiras de acesso às fontes e 
as implicações disto - o que muitas vezes requer 
conhecimentos além dos seus, ou seja, a cola-
boração de outros profissionais. É correto um 
jornalista passar por outra pessoa para obter 
informações? Considerando-se o fato de que as 
pautas desse tipo de jornalismo abordam acon-
tecimentos em grau de importância maior, é 
comum que alguns legitimem a idéia de um jor-
nalista mentir – ou omitir – sua real identidade 
para obter informações que como repórter ele 
talvez não teria acesso. Todavia, o jornalista in-
vestigativo deve sempre analisar o material que 
possui e priorizar se é mais importante proteger 
a privacidade dos personagens do acontecimen-
to ou escolher o interesse público da notícia. 

Na internet:

http://www.portaltransparencia.gov.br/

http://www.abraji.org.br/

http://www.ire.org/

http://www.igutenberg.org/esbase.html
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PARABÓLICA
Reunião dos artigos publicados por nossos correspondentes 
internacionais e pelos colunistas ligados na mídia mundial



54

MONITOR DE MÍDIA

http://www.univali.br/monitor

Jornalismo: olhares de fora e de dentro

Cada um na sua tribo

Je� erson Pu�  em 15/04/2002

Califórnia (EUA) - A idéia tão difundida 
de que a Califórnia é o estado mais “rebelde”, 
jovem ou livre dos EUA é em parte verdadeira 
e em muito ilusória. Ao menos na “Bay Area” 

- área que compreende a cidade de San Francis-
co a oeste e Berkeley e Oakland como as prin-
cipais a leste - a realidade se divide, e muito. 
Desde a paisagem até as raças e ideologias, tudo 
nessa área é muito difuso, cosmopolita e con-
traditório. 

 Enquanto em San Francisco moram mui-

to mais brancos, de melhores condições finan-
ceiras, a leste da baía (onde o custo de vida é 
muito mais baixo) concentram-se mais latinos, 
negros, asiáticos e imigrantes de vários países. 
Essa distribuição ocorreu por várias razões, 
dentre as quais ser Oakland tradicionalmente 
uma área de população negra, e principalmen-
te porque o estilo sofisticado de vida em San 
Francisco não deixou muita alternativa para os 
imigrantes.

Os três principais periódicos dessa área 
não fogem à regra das diferenças. O San Fran-
cisco Chronicle está mais centrado no que 
ocorre na cidade, ignorando quase todas as no-
tícias que dizem respeito ao outro lado da baía, 
enquanto o Oakland Tribune atende mais às 

necessidades locais. Esses são os dois diários, 
pagos e de teor mais conservador, tanto gráfi-
co quanto jornalístico. Já o East Bay Express é 
um semanário gratuito, muito mais alternativo 
e centrado nos assuntos de interesse da comu-
nidade a leste da baía.

 Uma pesquisa trazida na edição de 6 de 
março do EBexpress analisou o quanto a raça 
da população influi nas vendas dos dois prin-
cipais diários nos distritos do leste. Os resul-
tados mostraram que os leitores do San Fran-
cisco Chronicle são em grande maioria brancos 
e asiáticos, enquanto os do Oakland Tribune 
são negros e latinos. Por exemplo, em Nor-
th Berkeley, 89% da população é de brancos e 
asiáticos. Lá, as vendas do Chronicle estão em 
31% enquanto o Tribune tem 2%. É interessan-
te que um distrito, não lê nem um nem outro, 
concentrando-se mais no East Bay Express, que 
é gratuito. Coincidência ou não, a maioria da 
população universitária vive nesse distrito.

Esses números mostram também um pou-
co de como é a interação das diferentes etnias 
nessa área do país. Não há conflitos ou ódio 

aparente. Porém, as comunidades vivem em áre-
as isoladas, cada qual com sua própria maneira 

de vestir, comer, falar e, é claro, ler jornal.

O EBexpress é o semanário mais antigo da 
baía, criado em 1978 por quatro estudantes de 
jornalismo da Universidade da Califórnia em 

Berkeley, a UCBerkeley, ou Cal. Eles tinham 

dois objetivos principais: ser uma voz alterna-

tiva aos editoriais conservadores do Oakland 

Tribune e unir as então pequenas cidades do 
leste da baía como uma só, a “east bay”, criando 

assim uma forte e uníssona voz contrária aos pa-
drões de vida elitistas de San Francisco. Fiquei 
impressionado com a qualidade e profundida-
de das matérias. Mesmo sendo um semanário, 
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seu fio condutor são as notícias, e delas partem 
várias ref lexões, pesquisas, contribuições da co-

munidade, cartas e críticas constantes.

Suas páginas vêm recheadas de anúncios, 
patrocinando sua circulação gratuita. O inte-

ressante é que a maioria dos anunciantes são 
restaurantes naturebas, eventos culturais, cen-
tros de acupuntura, exposições de arte, etc., 

demonstrando que os seus leitores pertencem 

a um grupo localizado entre os do Chronicle e 

do Tribune.  

Um detalhe especial dessa edição é a cha-

mada de capa e matéria especial sobre a exposi-

ção do Sebastião Salgado, renomado fotógrafo 
brasileiro que está por aqui divulgando seu tra-
balho e também lançando uma campanha para 
salvar a Amazônia e a Mata Atlântica. A maté-

ria foi muito bem elaborada, e não se utilizou 
da linguagem paternalista que geralmente se vê 
quando um jornal estadunidense fala do Bra-
sil. Em certo ponto, a jornalista Laura Hagar 
diz que “todas as imagens parecem perguntar 
a mesma pergunta: o que você vai fazer sobre 
isso?”. Salgado disse que não quer que as pes-
soas vejam sua fotografia para sentir pena, mas 
sim respeito pela miséria retratada.

A situação atual da mídia da Bay Area é 

parecida com a problemática que envolve a fo-
tografia de Sebastião Salgado. Enquanto um 
lado se esforça para mostrar só o que lhe inte-
ressa, escondendo a pobreza e os problemas re-
ais, sempre existe outro que se esforça em abrir 
os olhos das pessoas, a ref letir e enxergar o que 
está se passando ao redor da sua casa. O San 
Francisco Chronicle e o Oakland Tribune de 
12 de março trouxeram em suas capas o evento 
realizado em Nova York, onde dois fachos de 
luz foram colocados no lugar das torres gême-

as, com a seguinte chamada: “Da tragédia ao 

triunfo”. Já o East Bay Express, como crítica a 
cobertura obsessiva da “guerra” ao terrorismo, 
trouxe como capa o desenho de duas mãos e a 
seguinte chamada: “A guerra do bem estar”, en-
focando quiropráticos atacando quiropráticos 
(acupunturistas), o que vem provocando divi-
são nas teorias sobre o tratamento da coluna 
vertebral.

Aqui na Califórnia, as tribos são muitas e 
cabe a cada um escolher o que quer ver, o quer 
ler, de acordo com suas preferências.
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Je� erson Pu�   em 15/05/2002

CHICAGO, Estados Unidos - O objetivo 
deste MONITOR é lançar um olhar crítico sobre 

a imprensa. Através dos diagnósticos e agora tam-
bém com as novas seções, as análises realizadas 
aproximaram os alunos da realidade em jornalis-
mo, muitas vezes distante do que se aprende em 
sala de aula. Desta vez, não só a imprensa catari-
nense mas também a de outros países foi analisa-
da, desmisti� cando muito do que se pensa sobre a 
mídia estrangeira.

 Em muitos contextos, os Estados Unidos 
são utilizados como referência. De conversas in-
formais a matérias de jornal e revistas semanais, 
quando algo vai mal no Brasil sempre se diz que 
nos países de “primeiro mundo”, principalmente 
nos EUA, as coisas dão certo, são mais justas, as 
pessoas são mais desenvolvidas, etc...

Muitas coisas são diferentes, mais ou menos 
avançadas, mas não se pode achar que o que sai 
na “mídia rica” brasileira e o que se vê nos � lmes 
de Hollywood é a verdade sobre o povo estaduni-
dense. Estive lá por quatro meses, num programa 
de intercâmbio, e observando a mídia com os pro-
pósitos deste MONITOR, “um dispositivo para 
identi� cação, análise, comparação, e exercício do 
senso crítico na leitura dos meios”. E pude ver que 
muitas impressões sobre a qualidade do jornalis-
mo norte-americano não passam de mitos.

De volta à terra brazilis, � ca ainda mais fá-
cil comparar e enxergar melhor muitas coisas que 
vi por lá. Muitas são estarrecedoras, outras nada 
novas e muitas podem ser uma injeção de ânimo 

para os futuros jornalistas, que ainda não desisti-
ram de buscar um jornalismo mais ético, verda-
deiro e responsável.

CHICAGO – abril de 2002

Enquanto a situação no Oriente Médio � -
cava cada vez mais absurda, na primeira semana 
de abril, Yasser Arafat era mantido refém em sua 
própria casa, sem água nem energia elétrica já 
por vários dias. Mas mesmo assim, a maioria dos 
jornais norte-americanos considerou a morte da 
rainha mãe (Reino Unido), no dia 30 de março, 
assunto de maior interesse público.

É indiscutível que a morte da monarca era 
notícia e merecia certa importância, já que uma 
parte considerável da população britânica ainda 
respeitava muito a família real, e seus esforços para 
se aproximar do povo na Segunda Guerra Mun-
dial ainda são lembrados. Mas o destaque dado 
pela imprensa norte-americana foi descomunal. 
A rede de televisão CNN utilizou-se de seu esti-
lo de cobertura intensiva, com vários repórteres 
e correspondentes, legendas alarmantes trazendo 
as novas informações. O assunto era estendido 
por horas e horas de programação. Mais uma vez 
o circo estava armado, por vários dias.

Primeiro foi a morte, depois as reações em 
vários locais do mundo, o que os chefes de Estado 
disseram, como a rainha Elizabeth estava se sen-
tindo, o que a família real planejava fazer: fune-
ral, o dia seguinte, as missas, o povo nas ruas da 
Inglaterra,etc.

Mídia não é mais 
realista que a rainha
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Mas o interesse exclusivo dessa cobertura 
não foi só vender jornal. 

O conglomerado ao qual o Chicago Tribune 
pertence é uma das maiores empresas de comuni-
cação dos EUA. O grupo Tribune possui 23 esta-
ções de TV, locais e nacionais, 11 jornais diários, 
entre eles o Los Angeles Times e o Newsday, além 
de estações de rádio e sítios na Internet. Até o 
time de baseball de Chicago, o Cubs, foi compra-
do pelo grupo. Muitos interesses estão por trás de 
uma corporação como essa e manter o status quo 
é um de seus objetivos. A morte da rainha mãe foi 
muito conveniente para que a ocupação israelen-
se, com o apoio norte-americano, fosse um pouco 
esquecida. O assunto foi estendido ao máximo, e 
obviamente, os desdobramentos em Israel foram 
parar em notas de menor destaque.

 Alguém já ouviu falar de manipulação ou 
omissão? Pois é, apesar de muitos méritos, o jor-
nalismo estilo Tio Sam é craque em distorcer os 
fatos. Felizmente, nem todos os receptores são 
passivos, e houve reação a tudo isso, não só em 
Chicago como em outras grandes cidades.

No próximo De Olho, você vai ler sobre a 
repercussão entre a população palestina e consi-
derações sobre a imprensa de Toronto, Canadá. 
Até lá!

Erramos

Atento, o leitor Vandré Kramer escreve a 
este site informando que Elizabeth 1ª nunca foi 
a rainha-mãe, conforme trouxemos na edição an-
terior na seção De Olho. Segundo lembra o leitor 
- que é editor de Economia de A Notícia e notório 
conhecedor de monarquias -, jornalista, Elizabe-
th 1ª “governou o Reino Unido no " nal do século 
16”. Agradecemos a reti" cação. 

A rainha mãe foi capa dos dois periódicos 
principais de Chicago, o Chicago Tribune e o 
Chicago Sun-Times, por alguns dias. Sempre 
com considerável destaque e muitas vezes recebeu 
a manchete. O Tribune, mais conservador e tra-
dicional, possui formato standard e tem projeto 
grá" co mais sisudo. É líder de vendas no centro " -
nanceiro da cidade.  Já o Sun-Times tem formato 
tablóide e foi reformulado na década de 80, mas 
ainda mantém um caráter mais popular e sensa-
cionalista. 

As manchetes e chamadas de capa do Tribune:
31/03 Matriarca real foi amada pela sua força 
durante a guerra 
01/04 Orações, lágrimas pela rainha mãe; os Bri-
tânicos se juntam para fazer os planos do funeral 
02/04 O luto pela rainha mamãe 
03/04 A última grande monarca 
05/04 Rainha Elizabeth fala da vida maravilho-
sa da sua mãe 
06/04 Matriarca real recebe adieu do povo 
09/04 Rainha se emociona com a homenagem 
realizada a sua mãe 

Qual seria a explicação para essa tentativa 
desesperada de fazer o povo norte-americano se 
comover com a morte da rainha mãe, de uma mo-
narquia apagada, sem poder político algum, sem 
relação direta alguma com os Estados Unidos? 
Será que três fotos de capa e tantos dias seguidos 
de cobertura eram necessários para dar a notícia e 
os desdobramentos?

 Gente famosa em capa de jornal vende mui-
to. Até mesmo o leitor que normalmente passa 
batido pelas bancas com as manchetes de econo-
mia, política, etc, e não tem o hábito de ler jornal, 
acaba sendo atraído com a imagem da celebrida-
de e " ca curioso para descobrir o que há de novo. 
Ainda mais se o assunto for morte. 
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O grito das ruas 

Je� erson Pu�   em 29/05/2002

CHICAGO, Estados Unidos – 6 de abril de 
2002 - “Free Palestine!! Free Palestine!!” foram os 
gritos que me acordaram naquela tarde de sábado. 
Eu tinha acabado de visitar o prédio do Chica-
go Tribune, onde se pode conhecer um pouco da 
história da cidade e do jornal, através de painéis e 
telas interativas distribuídas pelo saguão do edifí-
cio. O mais perto que se chega da redação.

Tudo muito bonito, cheio de tradição e 

história. Há um esforço em fazer aquele prédio 

parecer um símbolo da liberdade de imprensa, 

do conhecimento e do livre acesso à informação, 

com inscrições famosas acerca desses temas nas 

paredes, assinadas por grandes heróis da história 

estadunidense. 

O material de divulgação diz que “o grupo 

Tribune é um líder na indústria da mídia, com 

operações nos principais mercados, possuindo 

18 das 30 maiores empresas do ramo. Através 

da televisão, rádio, jornais e da Internet, a cor-

poração atinge 80% dos domicílios nos EUA”. 

Naquela semana, no entanto, esse poder de co-

municação não estava sendo utilizado de acordo 

com objetivos tão respeitáveis e dignos. 

Saí do prédio antes de tudo aquilo me 

convencer de que não havia nada de errado em 

uma empresa só possuir tantos meios de comu-

nicação, atingindo quase um país inteiro, sem 

dar chance a uma voz alternativa, ao outro lado 

da história, podendo in� uenciar a população, e 

tendo o poder de determinar o que é a informa-

ção “o� cial”.

Ao dobrar a esquina, escutei muita gente 

berrando a mesma frase, mas não pude identi� car 

o que era. Segui as vozes e descobri que havia um 

protesto começando. Receptores nada passivos

Crianças, mulheres, homens, jovens, ido-

sos, gente de todas as idades, pobres, ricos, na 

sua maioria de origem palestina, mas também de 

outras etnias. Estavam chegando para protestar 

contra a ocupação israelense em terras palestinas 

com o apoio do governo Bush e principalmente 

contestar a cobertura que a mídia estava fazendo 

sobre o assunto. 

A maioria não tinha o per� l de ativista po-

lítico. Eram pessoas comuns, imigrantes em bus-

ca de uma vida melhor, que simplesmente não 

agüentaram mais ver seu povo ser massacrado 

covardemente e ainda engolir a mídia dos EUA 

dizer que aquilo era uma campanha contra o ter-

rorismo, que era uma guerra que estava sendo 

travada entre dois povos. Como poderia ser uma 

guerra se o exército israelense estava de um lado, 

com metralhadoras, helicópteros Apache e caças 

F16 atacando principalmente civis desarmados 

no lado palestino? 

Para quem achar que estou exagerando, su-

giro a leitura da reportagem de capa da revista 

Caros Amigos (www.carosamigos.com.br) deste 

mês, (maio de 2002), onde o repórter Fernando 

Evangelista conta como foi acompanhar um gru-

po de ativistas italianos que foi à Palestina lutar 

pelos direitos humanos e viu de perto como está 

se dando esta “guerra”. Sítios como www.electro-
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nicintifada.net e www.jewishvoiceforpeace.org 
também dão um “outro lado” que a mídia não dá. 
Um dado interessante é o movimento de soldados 
israelenses (463 atualmente) que estão se recusan-
do a ocupar os territórios palestinos demarcados 
em 1967.

Segundo reportagem do Le Monde Diplo-
matique, jornais israelenses como o Ha’aretz di-
vulgam que 60% da população se pronunciam a 
favor da desocupação de algumas colônias, 63% 
são a favor da criação de um Estado palestino e 
67% estão descontentes com o primeiro-minis-
tro Ariel Sharon, ao contrário do que a grande 
mídia divulga.Então é tudo mentira?

“Vivemos hoje um dos piores momentos da 
mídia”, disse-me Karen Asfour, uma palestina de 
48 anos, que vive nos Estados Unidos. Durante a 
manifestação, ela distribuía cópias de um texto, 
que segundo ela, “tinha mandado para todos os 
jornais de Chicago na semana passada, mas ne-
nhum publicou”. Em seu texto, Karen fala sobre 
algumas operações militares comandadas por 
Ariel Sharon ao longo dos anos e acusa a mídia 
estadunidense de manipular e omitir informa-
ções.

Quando perguntei se ela achava que havia 
mais gente buscando a verdade sobre este con-
� ito, ela respondeu que “infelizmente a mídia 
internacional está num estágio alarmante de 
monopolização econômica e ideológica, que 
convence facilmente as pessoas. É assustador 
constatar que a maioria da população recebe a 
mesma informação, principalmente pela TV, 
sem questionar. Bush e Sharon estão fazendo 
o mundo acreditar em uma versão da história 
que não existe, que é uma farsa propagada pelos 
meios de comunicação do establishment ociden-
tal. Não vamos mais tolerar isso”.

Acompanhei o progresso da manifestação e 
em cerca de vinte minutos começaram a aparecer 
repórteres de emissoras de TV e de jornais. ABC, 
NBC e FOX foram as primeiras a chegar. Também 
chegavam cada vez mais policiais e mais manifestan-
tes, de todos os lados. Às vezes, era difícil identi" car 
o que estava acontecendo, com tanta gente no mes-
mo lugar. Entrevistas, curiosos batendo fotos (tinha 
até turista posando com aquele sorriso amarelo e 
várias sacolas de compras em frente à manifestação), 
cobertura da mídia, pessoas parando e se juntando, 
ou virando a cara.

En" m, eles haviam chamado a atenção e trans-
mitido sua mensagem, com bandeiras da Palestina 
e cartazes com os mais variados dizeres, entre eles: 
“Mídia dos EUA, ouse contar a verdade!” e “Exér-
cito israelense: os novos nazistas”, sempre berrando 
“Libertem a Palestina!!!”

No outro dia de manhã, descobri que em 
muitas outras cidades dos EUA haviam acontecido 
manifestações como aquela. Os imigrantes palesti-
nos começavam a dar sinal de sua revolta contra a 
ocupação e mostravam que não iriam " car calados. 
E a mídia respondeu a essas severas críticas com uma 
cobertura jornalística que deixou a desejar. Os jor-
nais tinham matérias super" ciais, enumerando as 
manifestações e descrevendo como ocorreram. Não 
houve contato com os organizadores, maior investi-
gação do por que da realização do protesto. Podia-se 
até ler legendas a" rmando que cartazes com a pala-
vra nazismo invocavam atos terroristas futuros.

O próprio Chicago Tribune, cujos repórteres 
puderam acompanhar tudo das janelas da redação, 
parecia ter fechado os olhos ao que tinha ocorrido. O 
mesmo ocorreu com os telejornais, que deram ima-
gens dos vários protestos, dizendo que eram “grupos 
palestinos rebeldes, e que poderiam ser perigosos, 
por isso houve reforço policial nas cidades”.
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Bati fotos, � z anotações, conversei com 
Karen, que estava numa ponte entregando seus 
textos e vi que daquele momento em diante não 
havia como continuar lendo e vendo as notícias 
sobre o con� ito com a mesma distância e frieza. 

Perguntei-me como pudemos esquecer que os nú-
meros de mortos, de refugiados a que os jornais se 
referem são todos seres humanos, e que não estão 
tão longe assim. Como podemos receber tudo tão 
passivamente, sem nem tentar imaginar o sofri-
mento daquele povo, ou os reais interesses por 
trás de tudo isso?

A manipulação da informação ocorre quan-
do a realidade deixa de ser re� etida diretamente, 
e ao invés disso, ocorre uma relação indireta da 
imprensa com a realidade. Ou seja, o que a mídia 
estadunidense e global está fazendo é o recorte, 
a fragmentação dos fatos. Mostra a explosão de 
um suicida palestino, matando seis israelenses, 
mas não mostra os bombardeios realizados sobre 
as casas já castigadas, muitas vezes com crianças 
dormindo, nas cidades palestinas. “É evidente 
que os órgãos de comunicação, e a Indústria Cul-
tural de que fazem parte, estão submetidos à Ló-
gica Econômica do Capitalismo. Mas o Capita-
lismo opera também com outra lógica – a lógica 
Política, a lógica do Poder – e é aí, provavelmente 
que vamos encontrar a explicação da manipula-
ção jornalística”, já escreveu o jornalista brasileiro 
Perseu Abramo.

Cabe a nós, receptores, tentar buscar as ver-
sões omitidas, aquela parte da informação que se 
perdeu no meio do processo de manipulação, o 
lado da história que � cou menos destacado, bus-
car as razões dos acontecimentos, ler, pesquisar, 
en� m, utilizar-se dos recursos que já estão dispo-
níveis para obter uma compreensão total da rea-
lidade, e não parcelada, induzindo a uma opinião 
errônea sobre os fatos.

Sempre há algo que podemos fazer. Basta 
abrir os olhos e ter coragem. No mínimo, nós, 
estudantes de Jornalismo, deveríamos nos empe-
nhar mais em buscar a pluralidade de fontes. A 
informação alternativa está aí. Sítios e mais sítios 
na internet, revistas como Caros Amigos, Carta 
Capital, dentre outras, grupos de discussão, (se 
não existem por aqui, devemos montá-los). Como 
estudante, senti-me na obrigação de trazer estas 
informações para cá e tentar semear um pouco 
dessa indignação, dessa descon� ança de tudo o 
que é divulgado.

Aqueles gritos tinham realmente me acordado.

TORONTO – 08 de abril de 2002

Dois dias depois da intensa manifestação, 
eu estava no Canadá, na maior cidade do país, 
com muitos imigrantes portugueses, o que logo 
me chamou a atenção, já que fazia um tempo que 
eu não via nada escrito na nossa língua nas ruas.

Logo de cara, fui visitar a Universidade de 
Toronto, onde Marshall McLuhan fez muitas de 
suas pesquisas. Foi lá que ele criou o Centro de 
Cultura e Tecnologia, em 1963, num ônibus es-
tacionado no campus, com o objetivo de estudar 
os efeitos das novas tecnologias no ser humano. 
Fiquei decepcionado ao descobrir que não só não 
havia um Curso de Jornalismo na universidade, 
como também o Departamento de McLuhan 
havia sido fechado em 1980, um pouco antes da 
morte do ilustre professor.

Os atuais estudantes que querem trabalhar 
como jornalistas montam seu próprio currículo, 
estudando sociologia, ciências políticas, fotogra-
� a, e o que se aproxima de mais especí� co é a dis-
ciplina de Semiótica e Teoria da Comunicação. 
Em certo momento, o guia do passeio, um acadê-
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mico de história, disse acreditar que isso provava 

que não é necessário ter formação especí� ca para 
ser jornalista, o que me lembrou de toda a polêmi-
ca que estava aqui no Brasil sobre o assunto.

Não achei que os canadenses tinham essa 
opinião, mas deixei assim mesmo. No � m das 
contas, a universidade se revelou muito boa (sua 
biblioteca de 15 andares só perde em volume de 

livros para a da Universidade de Harvard), mas 

meio decepcionante para quem estuda Jorna-

lismo. Apesar do departamento de Semiótica 

ser muito reconhecido devido às pesquisas de 
McLuhan, e ser muito emocionante andar pelos 
mesmos corredores e salas onde ele e Edmund 
Carpenter fundaram a revista Explorations, sobre 
linguagens e mídia, acho que ele merecia maior 
destaque e deveria haver um curso especí� co na 
área.Post X Star

Os dois maiores periódicos de Toronto são o 

National Post e o Toronto Star. Eles circulam dia-

riamente e são os dois mais lidos na cidade. Quan-
to ao projeto grá� co, os dois são muito parecidos, 
tradicionais, mas é nos editoriais que está a maior 
diferença. Enquanto o Post tem um alinhamento 
muito forte com a política externa estadunidense, 
reforçando os acordos comerciais e políticos en-
tre os dois países, o Star ousa questionar, bota em 
xeque algumas decisões de política externa e até 
mesmo as charges são mais ousadas.

No Canadá, as matérias sobre a morte da 
rainha mãe ainda estavam em alta, apesar de já ser 
dia 8 de abril e a monarca ter morrido no dia 30 
de março. Este destaque era até mais compreensí-
vel, já que a ligação do Canadá com a Inglaterra 
é muito mais forte do que dos EUA, mesmo que 
seja só cerimonial. As notas e moedas do dólar ca-
nadense ainda estampam a face da Rainha Eliza-
beth II (a � lha, atual rainha), e muitos canaden-

ses pensam na família real como uma instituição 
importante, de alguma forma. 

Comentei com uma vendedora na banca que eu 
não entendia por que o assunto era tão importante, e re-
cebia a capa, quando tanta coisa mais importante estava 
acontecendo. “Você não sabe como ela foi importante... 
muitos ingleses perderam suas casas na Segunda Guerra, 
inclusive ela, que teve seu castelo bombardeado. A rainha 
era igual a todos eles, ela ajudou a todos”, respondeu-me 
a vendedora.

Não consegui fazer a dona da banca enxergar que 
a Rainha Mãe nunca deixou de ser rainha, ela teve seu 
castelo bombardeado, mas seus filhos não morreram na 
guerra, ela não passou fome. Não adiantou. Talvez as di-
ferenças culturais não me permitiram encarar o fato com 
os mesmos olhos deles, que não mudavam de opinião 
quanto à importância da morte da tal rainha. Nossos reis 
estão extintos há muito tempo (felizmente), e às vezes são 
mais motivo de gozação do que de orgulho.

A mídia canadense demonstrou ter um pouco 
mais de ousadia, até em coberturas televisivas, mas a 
grande maioria é alinhada com os EUA, demonstran-
do que os acordos entre os dois países vão muito além 
da esfera econômica. Mesmo assim, a população é mais 
aberta a outros tipos de ideologias que não o imperia-
lismo neo-liberal e trata seus imigrantes de uma forma 
muito mais justa. Não só os outdoors vendendo pacotes 
turísticos para Cuba nas ruas da cidade demonstram essa 
maior abertura. Com uma simples conversa com jovens 
canadenses no albergue em Toronto, pude constatar que 
a organização da sua sociedade eliminou um pouco da 
figura do big brother existente nos EUA, deixando a po-
pulação livre para fazer suas próprias escolhas. 

Mesmo que a mídia seja alinhada com os interesses 
estadunidenses, a população faz seu próprio julgamento, 
expressando maior liberdade de pensamento e senso crí-
tico.
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       A crise brasileira na França

Je� erson Pu�  em 29/06/2002

PARIS, França - A crise enfrentada pelo go-
verno Lula ganha cada vez mais espaço na impren-
sa francesa. Apesar de não abalar a simpatia que o 
país nutre pelo Brasil, evidenciada, sobretudo, pe-
los festejos do Ano do Brasil na França, as denún-
cias de corrupção despertaram a visão crítica acerca 
dos jogos políticos em Brasília.

Os dois principais diários franceses, Le Mon-
de e Le Figaro, têm feito uma cobertura similar, 
com enviados especiais e correspondentes, dando 
conta da situação atual, suas possíveis origens e 
desdobramentos. Quanto à análise, os dois jornais 
tentam lançar um olhar crítico sobre os fatos, cada 
um a sua maneira.

Desde o início de junho, Le Figaro publicou 
seis matérias sobre o assunto. As denúncias iniciais, 
o re� exo na sociedade e as declarações do presiden-
te Lula na abertura do 4º Fórum Global Anticor-
rupção aí no Brasil foram retratadas. Na edição de 
� m de semana de 18 e 19 de junho, o artigo “Lula 
sacri� ca um próximo acusado de corrupção” rela-
ta a saída de José Dirceu do posto de ministro da 
Casa Civil e analisa a cobertura feita pela mídia 
brasileira. O texto, que inicia com a expressão “ter-
remoto sobre a cena política brasileira”, não tem 
a pretensão de defender o governo em momento 
algum, mas se recusa a “comprar” as denúncias do 
deputado Roberto Je� erson (PTB-RJ) e faz ques-
tão de rea� rmar que nada foi provado.

O jornal coloca em dúvida as credenciais do 
congressista. “Acusado de corrupção nos Correios, 
o deputado habilmente desviou a atenção da opi-

nião pública ao denunciar o pagamento mensal de 
dez mil euros aos deputados da oposição. Advoga-
do criminalista, Je� erson sabe manter seu público 
em alerta”.

O Brasil nas bancas

E Le Figaro jornal faz duras críticas à impren-
sa brasileira. “A crise coloca em debate o papel de 
uma imprensa escrita que nunca escondeu sua fal-
ta de simpatia com um PT que não está de acordo 
com as exigências da elite, em especial de São Pau-
lo. Há duas semanas, a Folha de S. Paulo dá espaço 
cotidiano às acusações de Roberto Je� erson, sem 
jamais questionar sua veracidade, julgadas simples-
mente como plausíveis. Para facilitar a compara-
ção, o semanário IstoÉ Dinheiro oferece os conse-
lhos do notório corrupto ex-presidente Fernando 
Collor de Mello a Lula. A revista semanal Veja não 
conhece limites: no seu último número, denuncia, 
sem provas, contradições � nanceiras da ex-prefeita 
de São Paulo Marta Suplicy, sob o título de perua.” 
Lamia Oulalalou, enviada especial do Figaro, ain-
da critica o sistema político brasileiro, classi� cado 
como arcaico, por não possibilitar a maioria de par-
lamentares no Congresso, o que “estimula alianças 
corruptas”.

Le Monde é um pouco mais contido, e ten-
ta traçar um panorama da crise sem se aprofundar 
na análise ou pender para um dos lados. A corres-
pondente Annie Gasnier faz questão de evidenciar 
contradições e as origens duvidosas de cada um dos 
personagens envolvidos. Ao citar Roberto Je� erson 
como o acusador, revela ao leitor que ele mesmo é 
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acusado de corrupção nos Correios. Quando cita 
as declarações do presidente Lula sobre as duras 

investigações que serão feitas em seu governo, não 
deixa de mencionar a carta publicada por ele, elo-
giando José Dirceu, que acabara de sair do ministé-
rio devido às acusações do deputado Je� erson. 

O Brasil na França

No dia 24 de junho, enquanto em Brasília 
o presidente Lula cancelava sua viagem à Colôm-
bia e à Venezuela para almoçar com os líderes do 
PMDB, e na Folha Gilberto Dimenstein classi# -
cava o PT que se imaginava como “pura # cção”; 
em Paris, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, 
inaugurava o Espaço Brasil, um dos pontos mais 
importantes do Ano do Brasil na França. Todo o 
Ano do Brasil custou ao governo brasileiro trinta 
milhões de reais, sendo que só o Espaço Brasil saiu 
pela barganha de dezoito milhões. O # nanciamen-
to foi realizado em parceria com o governo francês 
e a iniciativa privada. Além de promover a cultura 
brasileira, a série de eventos busca # rmar parcerias 
comerciais. 

Nos últimos dias, a imprensa francesa dá ain-
da mais atenção ao caso. Le Monde a# rma que a 
postura de Je� erson o havia transformado de acu-
sado em acusador e que a transmissão ao vivo de seu 
depoimento havia paralisado o Brasil na véspera. Já 
Le Figaro dizia que pela primeira vez a população 
brasileira considerava o governo corrupto, segun-
do pesquisa de opinião divulgada pela imprensa 
nacional. O jornal ainda a# rma que a oposição, 
conduzida pelo PSDB, quer a todo custo manter 
o tema da corrupção no centro dos debates, “para 
paralisar as manobras de Dirceu no Congresso”. 

Após as solenidades de abertura do Espaço 
Brasil, onde Adriana Calcanhoto realizaria show 
alguns dias depois, Gilberto Gil concedeu uma co-

letiva à imprensa internacional que cobria o evento. 
Falou sobre os detalhes do Ano do Brasil na França, 
de seu tour habitual pela Europa, que recém inicia-
ra, e das particularidades do Espaço Brasil, palco 
de exposições e shows de junho a setembro. 

O Brasil contra a parede

Deborah Berlinck, correspondente do jornal 
O Globo, insistiu em obter declarações do minis-
tro acerca da crise enfrentada pelo Brasil. “É o meu 
dever como jornalista. Se o país está naquela con-
fusão toda, como eu vou ignorar o assunto com um 
ministro?”, a# rmou. 

Gil, no entanto, foi evasivo e preferiu não res-
ponder. “O Brasil continua vivendo sua vida lá”, 
disse. Apesar da insistência, o ministro preferiu 
comentar somente os eventos culturais e disse que 
“não deveríamos estar falando sobre isso, não vim 
aqui para falar disso”, ignorando seu papel como 
membro do governo brasileiro num momento de 
crise. 

Reali Jr, veterano correspondente brasileiro 
baseado em Paris desde 1972, a# rmou que a im-
prensa francesa está abrindo cada vez mais espaço 
para a crise política brasileira, e que, assim como os 
jornalistas brasileiros sediados na Europa, aguar-
da a chegada do presidente Lula a Paris, no dia 14 
de julho. O feriado nacional na França, quando 
se comemora a tomada da Bastilha, será palco de 
um des# le militar na avenida Champs Elysées. O 
presidente Jacques Chirac recepcionará Lula no 
des# le, com todas as honras francesas. Lula deve se 
preparar para enfrentar tanto os jornalistas euro-
peus quanto os brasileiros.”Estamos aguardando o 
14 de julho para ouvir de Lula o que ele tem a dizer 
dessa crise”, a# rma Reali Jr. “Vai ser uma correria, 
mas vamos # car em cima do presidente”, diz Debo-
rah Berlinck.
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Para sempre Nova York

Léo Castro - Foi professor do curso de Comunicação Social – Jornalismo em 13/09/2002

NYC, Estados Unidos - Nova York não é para 
mim apenas a fascinante capital do mundo ou o cená-
rio perfeito para qualquer produção cinematográ� ca. 
Acima de tudo isso, estão meus parentes de parte ma-
terna, que emigraram para lá na década de 70. Hoje, 
eles são mais de 20, entre tios, tias, primos e primas. 
Estive perto deles entre 1989 e 1990, quando fui pela 
primeira vez a Nova York para estudar. Já no segundo 
semestre de 2001, tinha projetos pro� ssionais que se 
completavam com o esplendoroso ambiente familiar 
da capital do mundo.

Depois de nascer em São Paulo, percorrer ou-
tros lugares do Brasil e a Grã-Bretanha, não poderia 
imaginar nada mais perfeito do que trabalhar na cine-
matográ� ca Nova York e viver perto de parentes que 
tanto amo. Embarquei então para lá em 18 de agosto 
de 2001, depois de dois anos morando em Santa Ca-
tarina. Queria aproveitar meu primeiro mês para des-
frutar a companhia dos meus parentes. Participei do 
casamento de um primo – estudante de medicina na 
Espanha e que tinha passagem marcada para retornar 
à Europa no dia 11 de setembro, data que ele, coinci-
dentemente, acabou mudando poucos dias antes dos 
ataques terroristas – e de outros eventos, principal-
mente culturais.

Aquele mês de setembro parecia magní� co em 
Nova York com dias ensolarados e um espetacular céu 
azul. A manhã de 11 de setembro deveria ser apenas 
mais um daqueles belos dias de verão nova-iorquino. 
Por volta de 8 horas, meu tio, com quem estava moran-
do junto com minha tia e dois primos no Brooklyn, 
já havia saído para trabalhar. Seu escritório � cava em 
Canal Street, não muito longe do World Trade Cen-

ter. Antes de me levantar para ir até Manhattan para 
algumas entrevistas de emprego, liguei o rádio, como 
costumava fazer todas as manhãs, e até achei que fosse 
alguma piada de comediante americano ao ouvir que 
um avião havia se chocado contra uma das torres do 
WTC.

Eram pouco mais de 8h45 e logo tocou o tele-
fone. Era meu tio dizendo o seguinte: “Léo, as torres 
estão queimando”. Achei que fosse uma brincadeira, 
já que meu tio tem um incomparável senso de humor. 
Então, ele completou: “Vá até a janela e veja com os 
seus próprios olhos”. Imediatamente me lembrei do 
incêndio no Edifício Joelma, em São Paulo. Mas, ali 
era Nova York, Estados Unidos, e ingenuamente ima-
ginei que uma operação cinematográ� ca iria comba-
ter o fogo e salvar todo mundo. Liguei a televisão na 
CNN, enquanto acompanhava a tragédia pela janela 
do apartamento. Comecei a me preocupar quando as 
informações confusas con� rmavam o choque de um 
avião contra uma das torres.

Logo, enquanto acompanhava pela janela, vi 
uma imensa bola de fogo na outra torre. Achei que ha-
via ocorrido uma explosão dentro do prédio. Mas, na 
TV, a apresentadora alertava para um segundo avião 
que acabava de bater na outra torre, gritando: “Nova 
York está sendo atacada. Isto não é um acidente. É um 
ataque terrorista”. Sinceramente, não acreditava no 
que estava acontecendo. Neste momento, minha tia e 
meu primo, que também estavam em casa, já haviam 
acordado e estavam parados, em silêncio, na frente da 
televisão acompanhando o desenrolar da tragédia. 
Até então, ninguém imaginava que as torres pudes-
sem desabar.
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De repente, chega um outro primo, cuja mulher 
trabalhava num dos prédios que formam o complexo 
do World Trade Center. Ele chorava compulsivamen-
te, tremia e dizia apontando para a televisão: “A Ma-
lisa (sua mulher) trabalha bem aí ao lado”. Uma outra 
prima, que trabalha na região de Wall Street, costu-
mava descer uma estação de metrô antes do WTC, 
perto das 9 horas, quando começava seu expediente. 
Não tínhamos notícias dela até o � nal daquela ma-

nhã. Depois, ela relatou que o metrô parou de repente 
e o condutor pediu calmamente que todos os passagei-
ros se dirigissem para o primeiro vagão. Minha prima 
chegou a se irritar porque tinha uma reunião àquela 
hora e não podia se atrasar. Ao chegar no primeiro 
vagão, se assustou quando, aos gritos, o condutor pe-
dia que todos saíssem correndo. Foi quando ela ouviu 
uma grande explosão, que era o choque da segunda 
aeronave.

No apartamento, estávamos todos perplexos 
com o que estava acontecendo. Fiquei apreensivo 
quando soube que um terceiro avião havia atacado o 
Pentágono e uma aeronave caído na Pensilvânia. Pen-
sei comigo: “Se os terroristas se atreveram a atacar a 
sede da segurança do país mais poderoso do mundo, 
então tudo pode acontecer agora”. Realmente, cheguei 
a pensar que pudéssemos ter ataques coordenados às 
pontes de Nova York – no momento que as pessoas 
voltavam desesperadas de Manhattan – aos túneis, às 
estações de metrô, e aos demais bairros da cidade.

 Os telefones � caram mudos, o comércio fechou 
as portas, as escolas liberaram os alunos e todo o efeti-
vo dos órgãos de segurança ocupou pontos estratégi-
cos, educacionais, culturais e turísticos da cidade pre-
ocupados com a possível detonação de bombas nesses 
locais. O problema é que ninguém tinha a certeza de 
nada. Nem mesmo os agentes de segurança. Quando 
a primeira torre desabou, � quei arrasado. Na segun-

da, pensei no apocalipse. De repente, todo aquele céu 
azul � cou meio cinzento, meio marrom. A poeira dos 

escombros do World Trade Center cobria os carros 

nas ruas. Fechamos todas as janelas porque, além da 
poeira, sentimos um forte cheiro semelhante à carne 
queimada e lembramos que o WTC abrigava milha-
res de pessoas todos os dias.

Foi a pior sensação de fragilidade e impotência 
que tive na vida. Conheci na alma o profundo e dolo-
roso signi� cado da palavra caos. Apesar do pavor, fo-

mos às ruas e chegamos até a Ponte de Brooklyn para 
esperar pela minha prima que estava no metrô e a mu-
lher do meu primo que trabalhava no complexo das 
torres, além de meu tio. Nas ruas, testemunhei muito 
desespero e estórias de pessoas que tinham acabado 
de atravessar a ponte, vindas de Manhattan. Minha 
prima, meu tio e a mulher de meu primo escaparam 
ilesos da tragédia, mas estavam absolutamente abati-
dos. Fomos todos para a casa de uma outra tia e ali 
� camos durante todo o dia acompanhando o desen-

rolar da tragédia. Quando os telefones foram restabe-
lecidos no meio da tarde, conectei a Internet e recebi 
e-mails de vários amigos de Santa Catarina, do resto 
do Brasil e de outras partes do mundo. Além do am-
paro de meus parentes em Nova York, também me 
senti mais protegido com a solidariedade dos amigos 
brasileiros. Ao contrário de muitos estrangeiros que 
vivenciaram a tragédia, não pensei em voltar imedia-
tamente para o Brasil. Primeiro, porque precisava dar 
apoio incondicional aos meus parentes em qualquer 
circunstância. Segundo, porque sabia que deveria dar 
a minha contribuição jornalística para uma das maio-
res tragédias da história da humanidade.A partir de 
então, � z um contrato com um dos principais jornais 

de Portugal, com sede em Lisboa, para escrever sobre 

as conseqüências dos ataques terroristas. Fiquei mais 

cinco meses em Nova York e testemunhei o até então 
inimaginável sofrimento do povo norte-americano 
dentro de seu próprio território. Mas, antes de ser jor-
nalista sou um ser humano que hoje sabe que o maior 
valor de qualquer cidadão é a vida. E graças a Deus, 
sou feliz. 
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As eleições do Brasil vistas de 
Portugal

do num comerciante, todos sabem do que aconte-
ce no mundo. As eleições no Brasil, por exemplo, 

foi assunto debatido nas salas de aula, mesas de 

bar e o mais surpreendente: entre o segurança e a 
faxineira de uma residência universitária. Duran-
te a conversa, era nítido que ambos sabiam quem 
eram os candidatos à presidência do Brasil, a que 
partido pertenciam e as principais propostas de 
cada candidato.

E no Brasil, quando é que iríamos nos de-
parar com uma cena como essa? Será utopia, um 
sonho muito distante? Sinceramente, espero que 
não seja tão distante. Parece que quando estamos 
longe do país, o nosso patriotismo cresce, a vonta-
de de que o Brasil seja melhor, mais justo e mais 
humano aumenta. Sabemos que o caminho para 
esses resultados é o investimento na educação, na 
cultura e principalmente na formação política de 
cada cidadão, que parece lembrar que a política 
existe só na época em que precisa eleger seus pró-
prios representantes. 

Então, o que resta a cada brasileiro, não im-
porta se está ou não agora no Brasil, é torcer para 
que o melhor se concretize, para que o Brasil pos-
sa de uma vez por todas investir na educação de 
suas crianças e de seus jovens. Buscando assim, o 
seu desenvolvimento. 

Lula será o Lech Walesa da América Latina?

O Jornal de Notícias comparou o candida-
to Lula a Lech Walesa, líder sindicalista polonês 
que também lutou contra todos os tipos de pre-

BRAGA, Portugal - A semana de 7 de outu-
bro começou com um ar de ansiedade, pelo menos 
para os mais de 70 mil brasileiros que votam fora 
do Brasil. A imprensa brasileira provavelmente 
destinou uma total cobertura às eleições do Bra-

sil. Mas como a imprensa em todo o mundo mos-

trou o acontecido?

Em Portugal, as eleições do Brasil repercu-

tiram de maneira notável na mídia em geral. Na 

televisão, foi intensa a cobertura com ! ashes dire-

tos do Brasil e espaço nos principais telejornais. O 

assunto foi matéria de capa dos principais jornais 

lusitanos um dia após o pleito.

O jornal O Público destinou a foto de capa 

ao candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva. 

Trouxe uma matéria completa onde apresentou 

índices, dados estatísticos e curiosidades como 

tempo médio que os eleitores gastaram para vo-

tar. Deixou no ar a pergunta: Será desta vez que 

Lula assumirá a presidência?

 O Jornal de Notícias também trouxe o as-

sunto na capa. Abordou a quantidade de brasilei-

ros votantes que moram fora do Brasil. São mais 

de 5 mil só em Portugal. O jornal apresentou 

também as principais propostas dos candidatos 

que seguem para o segundo turno, Lula e Serra.

Consciência política existe aí no Brasil?

A consciência política dos portugueses é in-

vejável. Desde o porteiro sem muito estudo, pas-

sando por um estudante universitário e terminan-

Luana do Prado - jornalista formada pela Univali, foi correspondente do MONITOR DE MÍDIA em Portugal. em 15/10/2002
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conceitos para chegar à presidência de seu país. 
Mas quais são as semelhanças entre eles? Ambos 
começaram como operários muito simples, com 
pouquíssimo estudo, mas tornaram-se importan-
tes lideranças dos trabalhadores, destacando-se 
na vida nacional de seus países, transformando-se 
em grandes personalidades políticas.

Lech Walesa, um operário simples da Polô-
nia, de escassa escolaridade, é agora uma persona-
lidade internacional.  

E o futuro de Lula? Isso só o tempo irá di-
zer, força de vontade ele parece ter, já passou por 
muitos desa� os em sua vida... Portanto, coman-
dar o Brasil com uma dívida externa de aproxi-
madamente 260 milhões de dólares, será apenas 
mais um desa� o.

Lula sofreu um atentado em Floripa?

O enviado do jornal português O Público ao 
Brasil, Márcio Rezende, disse na quinta-feira, dia 
3 de outubro, que o candidato do PT, Luís Inácio 
Lula da Silva poderia ter sido vítima de um aten-
tado no início daquela semana. O jornal garantiu 
que a notícia sobre o atentado tinha sido dada em 
primeira mão ao correspondente, e a notícia che-
gou a repercutir nas ruas portuguesas.

De acordo com Rezende, uma fonte teria 
apontado duas pessoas envolvidas no episódio. O 
“atentado” poderia ser resumido a uma tentativa 
de ataque armado contra Lula. Dois homens es-
tariam num Fiat Tempra de cor preta, sem pla-
cas. Segundo uma testemunha, os suspeitos che-
garam, aparentemente, a apontar armas de alta 
precisão. “A polícia conseguiu detectar o movi-
mento suspeito, mas não sei se conseguiu capturá-
los”, acrescentou a mesma fonte ao jornal. Tendo 
acontecido ou não, de qualquer forma, a notícia se 

espalhou aqui em Portugal. O jornalista Márcio 
Rezende disse também que o comitê de campa-
nha de Lula procurou o� cialmente desvalorizar o 
que ocorreu na noite de segunda-feira, durante o 
comício em Florianópolis, quando a Polícia Fede-
ral percebeu o que seria um atentado “ao líder do 
maior partido de esquerda da América do Sul”. 

A diferença de um milagre...

Em 8 de outubro, o noticiário do telejornal 
da RPT, canal aberto da TV portuguesa, surpre-
endeu os brasileiros mais desavisados. O apresen-
tador comentava as expectativas para o segundo 
turno nas eleições brasileiras, quando disparou: 
“Tudo indica que Lula será o próximo presidente 
do Brasil, isso é claro se não acontecer nenhum 
milagre...”. Milagre? Sinceramente, me indignei, 
tentando entender como poderiam ser tão ten-
denciosos na cobertura.

Questionei o acontecido com o professor de 
Jornalismo da Universidade do Minho, Manuel 
Pinto. Só depois de um tempo de conversa é que 
compreendi o real sentido da palavra “milagre” no 
português de Portugal. Para os lusos, “milagre” é 
algo inexplicável e inesperado, não é bom nem 
ruim, diferente do português brasileiro que – no 
contexto do comentário – assumiria o sentido de 
algo que pudesse salvar a situação.

Daqui de Braga, espero que dia 27 de outu-
bro seja decisivo. Que a justiça seja feita e que a 
luta e a batalha tenham vez! Portanto, espero um 
milagre do tipo brasileiro e não um milagre por-
tuguês...
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As eleições presidenciais vistas 
de Portugal

Luana do Prado - jornalista formada pela Univali, foi correspondente do MONITOR DE MÍDIA na Europa em 01/11/2002

BRAGA, Portugal - A já esperada vitória 
ocorreu. Luís Inácio Lula da Silva é o novo pre-
sidente do Brasil, venceu a segunda volta das 
eleições presidenciais. Foi a quarta tentativa de 
Lula, mas dessa vez com sucesso. A votação foi 
recorde com mais de 51 milhões de votos dos 
brasileiros. Lula é o 39º presidente do Brasil.

Aqui em Portugal, a vitória de Lula tam-
bém já era esperada. “O operário-presidente”. 
Foi com essas palavras que o Jornal de Notí-
cias começou a matéria que ocupou a capa do 
jornal. Um emocionante abraço entre Lula e a 
também militante do PT, Marta Suplicy ilus-
trava a vitória de Lula.

No Diário de Notícias, havia o relato do 
correspondente internacional, Sérgio Barreto 
Motta, que estava na cidade do Rio de Janeiro. 
Motta relatou com riqueza de detalhes o acon-
tecido. Falou desde o número de abstenções 
ocorridas até à ajuda destinada pelas forças ar-
madas para manter a ordem.

O jornal O Público também tinha um 
correspondente no Brasil. O jornalista Manuel 
Carvalho estava em São Paulo e de lá fez uma 
ótima cobertura das eleições. Manuel descre-
veu as celebrações petistas nas ruas. De acordo 
com ele, antes mesmo do encerramento das vo-
tações, os militantes do PT e simpatizantes em 
geral estavam concentrados nas proximidades 
da Avenida Paulista. Lá, no coração da cidade 
de São Paulo, é que seriam feita uma das maio-
res comemorações em todo o país.

O jornalista informou também o paradei-
ro do então presidente. Lula votou em São Ber-
nardo do Campo e depois foi para um hotel no 
centro da cidade. Disse que iria se preparar es-
piritualmente para os próximos dias e para isso 
“contou com a ajuda” do escritor Carlos Drum-
mond de Andrade. Lula se dedicou à leitura e 
mais tarde iria para a festa popular organizada 
pelo PT, nas proximidades da Avenida Paulis-
ta.

E agora nós, não só os brasileiros desgar-
rados, mas também todos que de uma maneira 
ou de outra se importam com o Brasil, espera-
mos que Lula realmente faça brilhar a estrela 
da esperança de todos os brasileiros que nele 
depositaram a confiança e o respeito.
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Medo da Guerra

Luana do Prado - jornalista formada pela Univali, foi correspondente do MONITOR em Portugal em 01/03/2003

BRAGA, Portugal - Enquanto o presiden-
te George W. Bush não dá o sinal verde para a 
invasão ao Iraque, a temperatura sobe nos par-
lamentos europeus e nas redações dos maiores 
veículos. Aqui em Portugal, o governo está ten-
tando desviar as atenções da maioria silenciosa. 
Na assembléia, está sendo discutido tudo menos 
a questão do apoio à guerra. Com isso, o governo 
português acredita que pode pôr em evidência 
outros focos de tensão e que desta forma a ques-
tão bélica será esquecida. A mídia, no entanto, 
faz questão de mostrar que não esqueceu.

Com bastante freqüência, os jornais estão 
sempre se reportando à invasão, seja de uma ma-
neira ou de outra. Todos os dias o jornal O Pú-
blico traz alguma novidade. Não só ele, o Jornal 
de Notícias também está sempre informando 
novas decisões e novos objetivos traçados. Os 
correspondentes externos são vários e vêm esten-
dendo suas jornadas de trabalho ultimamente. 
O Público conta com GILBERTO FERRAZ 
que é o correspondente em Londres. Tem tam-
bém PEDRO RIBEIRO que fala diretamente 
de Nova Iorque. O jornal de notícias tem MI-
GUEL GARCIA-SANCHO na ESPANHA. 
Com isso, a velocidade da informação e as situ-
ações vividas que podem ser passadas pelos cor-
respondentes é muito maior. Eles acabam por 
relatar com maior veracidade os acontecimentos 
passados. 

As TVs também estão o tempo inteiro fa-
lando da suposta guerra. Nos bombardeiam com 
informações dia e noite. Tanto as empresas esta-

tais RTP1 e RTP2 como as privadas SIC e TVI 
não param de falar na “guerra”. Você acorda com 
a notícia da guerra e se não se esforçar para se 
distrair, ir a um cinema ou simplesmente ouvir 
um som, correrá o risco de dormir com notícias 
da guerra sussurrando ao seu ouvido.

O que mais assusta no momento não é que 
decisão o governo a! nal vai tomar ou não por-
que isso envolve muitas burocracias e dívidas 
antigas. O que assusta mesmo é o descaso de 
muitos estudantes em não demonstrar o menor 
interesse em saber mais sobre a questão da Guer-
ra, o que vai afetar o seu próprio cotidiano. E o 
que é pior, existem estudantes que são a favor da 
guerra, argumentos não fundamentados se re" e-
tem em posições radicais e desumanas. Agora é 
esperar que se faça a guerra ou que se optem pela 
paz !!!
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Carnaval no Brasil, notícias em 
Portugal 

Luana do Prado - jornalista formada pela Univali, foi correspondente do MONITOR em Portugal. em 15/03/2003 

 BRAGA, Portugal - O Brasil é conhecido 
como o país do futebol, do carnaval, da caipirinha.... 
é um país tropical e que apesar de todos os proble-
mas parece não perder a alegria de viver. Mas será só 
isso??? O Brasil só é notícia em época de carnaval? 
Ou mesmo quando participa de algum campeonato 
de futebol???

Alguns jornais aqui de Portugal provaram que 
não. Foi mostrado o carnaval do Brasil mas sem exa-
geros. Não foi motivo para ocupar a capa dos jornais 
portugueses.

O jornal O Público, por exemplo, deu maior 
enfoque à questão da violência no Rio de Janeiro, 
mostrando a mobilização dos policiais, mais de 38 
mil soldados. Mas também comentou, de maneira 
discreta e restrita, o des� le da escola ganhadora, a 
Beija-Flor. O jornal mostrava uma única foto onde 
aparecia um boneco que representava a imagem do 
atual presidente. Comentou também a participação 
do novo ministro da Cultura, Gilberto Gil, no des-
� le.

Já o jornal Diário de Notícias resolveu trazer 
um outro gancho. Além de falar da questão da vio-
lência, do uso ou não do silicone e da tão famosa ale-
gria dos dias do carnaval, trouxe também a questão 
do turismo sexual em época de carnaval. De acordo 
com a matéria, muitos estrangeiros vão ao Brasil em 
época de carnaval em busca de sexo pago com valores 
baixos e sem qualquer repressão da autoridade. No 
entanto o jornal fez referência também à Campanha 
contra a Exploração Sexual de Crianças e falou da 
ênfase que é dada na época do carnaval.

Já a SIC, emissora de televisão de prestígio 
internacional, deu um grande enfoque ao carnaval 
brasileiro. Transmitiu ao vivo os des� les dando uma 
cobertura total.

Os meios de comunicação mostraram como 
foi a festa, mas não conseguiram mostrar o árduo 
trabalho e toda a dedicação daqueles que fazem do 
carnaval a sua razão de viver. O Brasil não é apenas 
o país do carnaval. No entanto, é nessa hora que po-
dem mostrar um de seus grandes talentos. 
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Gritaria na Europa

Luana do Prado - Foi correspondente do MONITOR DE MÍDIA em Portugal entre 2002 e 2003 em 31/03/2003

A guerra começou efetivamente na quarta–
feira, 19, depois de muitas ameaças. Passado pouco 
mais de uma semana, já se evidencia o que muitos 
já descon� avam: mortos e feridos no lado dos ino-
centes.

Enquanto tanques avançam sobre Bagdá e pré-
dios despencam na cidade, manifestações em todo o 
mundo pedem o � m da guerra. Mesmo que toda a 
população norte-americana dissesse Sim à Guerra, 
este contingente equivaleria a apenas 6% da popu-
lação mundial. Mas será que alguns podem decidir 
o futuro de muitos outros? Que lei é essa que justi� -
ca um acerto de contas antigo, onde são envolvidas 
crianças que não têm culpa nenhuma, ou será que o 
grande erro foi terem nascido no Iraque? 

A Comissão de Direitos Humanos da ONU 
entregou, recentemente, um relatório ao governo 
Bush prevendo 350 mil civis mortos, um milhão de 
desalojados, e dois milhões de refugiados. Outro as-
pecto que não é divulgado e no entanto é importan-
tíssimo é que de todas as mortes que foram previstas, 
50% delas serão crianças.

Isso tudo causa um mal estar, uma indignação. 
Uma vontade de não calar. E foi exatamente isso que 
aconteceu às 17h do dia 21 de março. Estudantes e 
trabalhadores de Braga se reuniram na praça central 
da cidade para protestar contra a guerra. 

Com gritos de “Não à guerra, sim à paz!!!”, 
muitos cidadãos - não só portugueses - seguiram 
pelas ruas da cidade em uma espécie de procissão. 
Com velas acesas nas mãos, dirigiram-se para o lo-

cal onde � cam as autoridades de Braga. Nos ecos 
dos prédios, nas esquinas cheias, por entre as vielas, 
pôde-se ouvir: “Durão, Bush e Blair, essa guerra nin-
guém quer!!!”

Eram estudantes de todas as partes do mundo 
e revezavam-se gritando “Não à Guerra”, cada um 
na sua língua: gregos, belgas, alemães, italianos, es-
panhóis, franceses, ingleses, romenos, brasileiros...

Os espanhóis acabaram por fazer uma menção 

ao terrível acidente ambiental ocorrido na Galícia, 

quando as praias foram contaminadas pelo vaza-

mento de um petroleiro, causando uma maré negra 
que matou animais e plantas locais. Em Braga, eles 
gritavam: “Se quereis petróleo, ide à Galícia!!!”

Por aqui, se coloca mais do que provado que a 
sociedade não está apoiando a decisão do primeiro 
ministro português, Durão Barroso, de apoiar a in-
vestida dos Estados Unidos. Apoio muito suspeito, 
já que Durão Barroso fez questão de que a conferên-
cia para o ultimato ilegal e para o alinhamento com 
os EUA para a guerra acontecessem na Base das La-
ges nos Açores. Estavam presentes na ocasião, Bush, 
Blair e José Maria Aznar, da Espanha.

“Durão Barroso ainda pode se arrepender mui-
to pela decisão que tomou”, diz Joaquim do Rêgo, 
um aposentado português, que acredita que o pri-
meiro ministro não devia ter tomado as decisões sem 
escutar a nação. “Já foi veri� cado nitidamente que a 
maioria da nossa população, o senhor presidente da 
República e quase todos os partidos políticos foram 
e ainda estão contra a posição tomada”, critica.
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Notícia de um Congresso

Luana do Prado -  Foi correspondente do MONITOR DE MÍDIA em Portugal entre 2002 e 2003 em 29/04/2003

O 1º Congresso Luso-Brasileiro de Estu-
dos em Jornalismo aconteceu nos dias 10 e 11 
de abril, na Universidade Fernando Pessoa, na 
cidade do Porto, Portugal. Lá, estavam presentes 
várias “feras” do universo jornalístico ibero-bra-
sileiro, concentradas para 20 horas de congresso, 
com debates diversos e duas questões pontuais: 
O que é imprensa de qualidade? Como é o ver-
dadeiro jornalismo de referência?

O evento começou com o reitor-an� trião 
Salvato Trigo, que contou super� cialmente a 
história da Universidade Fernando Pessoa e 
de como o curso de Jornalismo foi integrado à 
mesma. Na época, a instituição teve que enfren-
tar muito preconceito porque há 20 anos não 
se julgava que o jornalismo tivesse conteúdo e 
nem que fosse digno de ocupar o espaço de um 
efetivo curso superior. Algum tempo se passou 
e percebeu-se que não era bem assim, que o jor-
nalismo tinha sua importância e que não podia 
ser ignorado. Sendo assim, foi criada na UFP a 
licenciatura em Ciências da Comunicação onde 
aparece o Jornalismo Integrado.

Logo em seguida, os congressistas passaram 
a discutir o Jornalismo de Referência no Brasil, 
em Portugal e na Galiza. Portugal foi representa-
do pelos professores Nelson Traquina e Ricardo 
Jorge Pinto. O professor José Marques de Mello 
representou o Brasil, ele que foi o primeiro a se 
doutorar na área do Jornalismo no país. O pro-
fessor Ricardo Jorge Pinto, da Universidade Fer-
nando Pessoa, explicou um pouco mais sobre as 
peculiaridades do jornal semanário O Expresso. 

Em seguida, tivemos o professor Carlos Edu-
ardo Lins da Silva que a� rmou ser a democracia um 
fator fundamental no tal jornalismo de referência. 
Com isso, o jornalista e professor brasileiro acabou 
por questionar a cobrança de um jornalismo de re-
ferência de um país como o Brasil, onde não vigora 
democracia econômica e muito menos social.

O jornalismo on line também foi debatido as-
sim como a questão da rádio e também do jornalis-
mo investigativo. Muitos questionamentos foram 
deixados no ar, para que os estudantes e também 
os pro� ssionais da área pensassem e re" etissem a 
respeito.

Mentiras desmentidas

A professora Hália Costa Santos, da Escola 
Superior de Tecnologia de Abrantes, apresentou um 
trabalho muito interessante: uma análise quantita-
tiva sobre as semelhanças e diferenças entre jornais 
de referência e jornais populares. Uma análise quali-
tativa identi� cou um conjunto de informações que 
foram publicadas e depois desmentidas. A professo-
ra chamou a atenção para a questão da seleção das 
fontes e do perigo da concorrência. Com isso, a pro-
fessora nos fez perceber o quanto a imprensa ainda 
hoje publica notícias sem averiguar a veracidade das 
mesmas. Pior: apontou a quantidade de vezes que es-
ses mesmos jornais diários desmentiram tais fatos. 

Diversidade de pesquisas

Durante o Congresso, tivemos uma série de 
trabalhos apresentados, revelando importante di-
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versidade das pesquisas no campo da comunica-
ção. Entre esses estudos, como não podia faltar, 
foi debatido o jornalismo comunitário com a pro-
fessora Cicília Peruzzo, da Universidade Meto-
dista de São Paulo.

Tivemos também a professora Ana Regina 
Rego, da Universidade Federal do Piauí, que falou 
sobre o jornalismo on line, explanando o funciona-
mento do web jornalismo que inclui sites e blogs. 
Em sua fala, a pesquisadora comparou a internet 
a um espaço anárquico com muitas vantagens pre-
vistas: o público pode participar das decisões de 
pauta, bem como de fóruns de discussões, além de 
poder usufruir de uma atualização rápida.

O jornalista Francisco José Bicudo, da revis-
ta Caros Amigos, teve uma apresentação simples-
mente brilhante. Falou da criação da publicação e 
de como hoje ela consegue “sobreviver” sem muitos 
anúncios publicitários. Mas teve uma sensibilidade 
fora do comum, ao incentivar e mostrar aos estu-
dantes, em sua maioria portugueses, que um “novo 
jornalismo” é possível. Um jornalismo onde, em 
primeiro lugar, está a função social, onde realmen-
te se discute a necessidade de formar os leitores. 
Bicudo terminou sua apresentação demonstrando 
muito orgulho pelos seis anos de existência da re-
vista, dizendo: “Eu acredito que um outro mundo 
é possível, ou seja, eu acredito que um outro jorna-
lismo é possível!” 

Jornalistas e Cientistas

A professora Graça Caldas, da Unicamp, fa-
lou de um assunto muito interessante: a “união” en-
tre os cientistas e os jornalistas. Esse encontro pode 
ser explicado e foi provado que pode funcionar 
muito bem. Os desentendimentos entre as partes 
são antigos: muitas vezes, os cientistas exigem um 
rigor muito grande nas informações que os jorna-

listas publicam. Como um dos papéis do jornalista 
é fazer com que a informação chegue o mais clara 
possível para o leitor, di" cilmente encontraremos 
uma matéria cientí" ca escrita por um jornalista 
utilizando termos técnicos que pouco podem ser 
compreendidos. Aí começam os con# itos.

A proposta da professora Graça Caldas foi de 
unir os dois extremos. Seriam garantidos os princí-
pios básicos do jornalista, mas sem se esquecer do 
rigor dos cientistas. Para demonstrar a possibilida-
de, foi criada uma revista online sobre a Terceira 
Idade. Em alguns meses de convivência e trocas 
de experiências, tanto cientistas como jornalistas 
aprenderam a se entender e principalmente a res-
peitar o trabalho um do outro. O resultado apre-
sentou uma qualidade incrível.

Diferente do Brasil

Enquanto vocês aí do Brasil discutem a obri-
gatoriedade ou não do diploma para exercer o jor-
nalismo, aqui em Portugal, a situação é bem dife-
rente. No mercado local, não é obrigatório que se 
tenha formação superior em Comunicação Social. 
Para conseguir uma vaga na pro" ssão, basta ter o 
ensino médio e fazer um estágio de dois anos em 
qualquer meio de comunicação. Se o candidato ti-
ver curso superior, nem precisa tanto: a experiência 
de estágio vai até um ano e meio, e o indivíduo já 
pode se considerar jornalista.

Agora, se você faz o curso de Comunica-
ção Social, que aqui dura 4 anos e meio, precisa 
fazer um estágio de 6 meses, totalizando 5 anos 
de“investimento”.

 Loucura isso, não? Esse assunto também foi 
debatido no Congresso. Muitos professores acredi-
tam que com o passar do tempo, isso mudará. Pes-
soalmente, espero que assim seja.
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Duas realidades no ensino de 
comunicação

Luana do Prado - jornalista formada pela Univali, foi correspondente do MONITOR DE MÍDIA em Portugal em 02/06/2003

BRAGA, Portugal - Para começar, tenho 
que deixar claro que o que se segue é uma com-
paração extremamente pessoal. É o resultado 
das minhas impressões e não poderia ser feito de 
outra maneira. 

Sou aluna de jornalismo da Univali e es-
tou fazendo um intercâmbio cultural na Euro-
pa. Mais especi� camente, estou cursando um 
ano letivo na Universidade do Minho em Por-
tugal. Estas experiências me permitem observar 
as duas realidades e traçar um comparativo entre 
elas, principalmente no que tange a natureza do 
ensino de Comunicação nestes dois países.

A princípio, parece algo muito simples de 
se fazer. No entanto, ao comparar duas insti-
tuições de ensino que se encontram em lugares 
totalmente distintos e com alunos totalmente 
diferentes mostra-se um exercício, no mínimo, 
interessante.

O tempo de curso é basicamente o mesmo: 
Univali, 4 anos e meio; Universidade do Minho 
(UM), 5 anos. A grande diferença é que os alu-
nos da UM são obrigados a passar por um está-
gio de seis meses no � nal do curso. Já aí no Brasil 
sabemos que o estágio no jornalismo é proibido 
por lei.

Quando comparamos o plano de estudos 
das duas universidades, encontramos muitas 
diferenças. Na UM, os alunos, na sua maioria, 
não trabalham, e ingressam no curso sem saber 
ao certo que área irão seguir. Com o passar do 

tempo, eles terão de escolher uma entre as qua-
tro habilitações existentes: Jornalismo, Publici-
dade, Relações Públicas e Produção e Realização 
Audiovisual.

Durante o curso, esse alunos recebem 
uma amostra ampla no que diz respeito à área 
das humanidades. Disciplinas como Psicologia 
Social, Economia, Geografia Humana, Infor-
mática das Telecomunicações, Filosofia Social 
e Política, História e Semiótica das Artes Visu-
ais, Princípios de Gestão e informação Interna-
cional são exemplos da diversidade de matérias 
obrigatórias na UM.

A questão da língua estrangeira é outro 
diferencial. Na UM, os alunos freqüentam 
obrigatoriamente as aulas de Inglês no primei-
ro ano. No segundo, eles são obrigados a fazer 
uma outra língua estrangeira e podem optar 
entre Francês, Alemão e Espanhol. Com isso, 
acabam o curso tendo freqüentado duas disci-
plinas de língua estrangeira distintas. Na Uni-
vali, pelo menos no currículo vigente, não é as-
sim e a ênfase é dada à língua materna durante 
um ano e meio.

Aqui na UM, os estudantes estão acostu-
mados a fazer uma única avaliação a cada se-
mestre. Com isso, as matérias são acumuladas e 
o exame é extremamente difícil. Acredito que a 
maneira pela qual os professores aqui cobram a 
matéria de seus alunos é muito exigente. Essa é 
outra diferença. Aqui, os professores podem exi-
gir mais de seus alunos, a� nal eles só estudam.
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Sobre as condições dos laboratórios. Logo 
que cheguei aqui, estranhei quando um profes-
sor durante uma aula me disse que um dia a UM 
estaria à altura da Univali. Eu estava tão encan-
tada com toda a infra-estrutura da universidade 
em geral, a biblioteca, a cantina, os complexos 
pedagógicos que pensei comigo mesma “O que 
esse professor está falando?” Todo esse estranha-
mento passou depois que conheci a rádio uni-
versitária e os demais laboratórios. Realmente, 
nesse quesito, a Univali está muito além. A emis-

sora, aqui, se compara ao laboratório de Radio-
jornalismo aí da Univali. Sabemos que esse la-
boratório é bastante amador em relação à rádio 
propriamente dita, mas imaginem então como 
eu quali� caria a rádio universitária aqui?

 Tais comparações e análises podem servir 
para gerar re� exão e, mais tarde, mudanças para 
melhor... Para mim, muito pessoalmente, ajudou 
a pensar diferente: não adianta viver reclaman-
do de tudo. É preciso conhecer outras realidades 
e perceber o real valor das condições que encon-
tramos no curso. O que estiver aquém, pode ser 
reivindicado, cobrado. 



76

MONITOR DE MÍDIA

http://www.univali.br/monitor

Jornalismo: olhares de fora e de dentro

Um jornal lusitano na América

Luana do Prado - Foi correspondente do MONITOR DE MÍDIA em Portugal. em 13/06/2003

BRAGA, Portugal - Como qualquer lugar 
do mundo, Portugal também reserva surpresas 
em sua mídia. Quem visita as bancas de jornais ou 
mesmo quem passa os olhos pela televisão acaba 
se deparando com fenômenos curiosos, que têm 
correspondentes aí no Brasil. Um desses exemplos 
lembra bastante o Diário do Litoral, o famoso Dia-
rinho que circula a partir de Itajaí: fundado em 8 
de fevereiro de 1999, o 24 HORAS é um jornal 
português em Nova Jersey (EUA). E não é pouco: é 
o único diário lusitano publicado no estrangeiro. 

Com um preço de capa de 50 cêntimos de 
euro, o 24 HORAS usa uma linguagem bem pa-
recida com a do Diarinho. Suas matérias relatam 
o cotidiano de artistas famosos e candidatos à ce-
lebridade, como os participantes do programa tele-
visivo Big Brother. Numa de suas últimas edições, 
o jornal português made in USA trouxe a man-
chete “Mulher de Primeira”, por onde introduz 
reportagem sobre Carla Ramos, apresentadora do 
programa de TV Nutícias na SIC Radical. Entre 
os detalhes da reportagem, o número de cirurgias 
plásticas feitas pela jornalista. 

Em seguida, o 24 HORAS trata de uma festa 
que foi dada no Palácio de Buckingham. Futebol é 
um outro tema muito debatido no jornal, cerca de 
20% do total do jornal é dedicado a esse esporte. 
Seguem-se os classi� cados, depois o passatempo, 
atualidades sobre o Big Brother, Novelas e Moda. 
Para � nalizar, encontramos uma crônica do apre-
sentador de TV Herman José. Podíamos comparar 
o programa de Herman José, o Herman SIC, com 
o de Jô Soares, mas com um nível de qualidade bem 

mais aquém. Assim como Jô � ca bem mais aquém 
frente a David Letterman, da TV norte-america-
na.

Um pouco menos sangrento do que o já fa-
moso Diarinho, percebemos que Portugal tam-
bém tem o seu jornal popular, que visa antes de 
mais nada, o lucro. Para conferir, acesse a versão 
eletrônica aqui.  

A mãe Diná portuguesa?

Linda Reis é uma espécie de vidente em Por-
tugal. No entanto, apesar da fama, a paranormal 
não é muito respeitada. As pessoas costumam ca-
çoar de suas “visões”. Ela garante que incorpora 
o espírito da princesa Diana. E durante o transe, 
manda conselhos para toda a família real. O mais 
engraçado de tudo é que ela aconselha o príncipe 
Charles a casar-se com Linda Reis, já que a felicida-
de dele estaria garantida ao lado dela. Nada esperta 
essa portuguesa, não? 

Necrologia X Classifi cados?

A necrologia ocupa um espaço semelhante ao 
dos classi� cados nos jornais portugueses. Necrolo-
gia é o nome dado ao espaço destinado a noticiar 
as pessoas que morreram, sempre com fotos e um 
breve relato de onde e quando será realizado o fu-
neral e a missa de sétimo dia. O diferencial nos jor-
nais portugueses é a ênfase dada: muitas páginas 
acabam sendo destinadas a esse tipo de publicação. 
Geralmente, o público alvo dessas publicações é 
formado por pessoas mais idosas.
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Onde andará Gunter Wallraff?

Bettina Elisa Ri� el - jornalista formada pela Univali, foi correspondente do MONITOR na Alemanha - em 15/11/2003

ALEMANHA - No ano passado, Günter 
Wallra�  completou 60 anos de vida. No mesmo 
mês de outubro, o jornalista também comemora-
va a publicação da 25ª edição de seu livro Cabeça 
de Turco (Ganz Unten), onde conta suas experi-
ências vividas na pele de um personagem, ou me-
lhor, de uma nova identidade. Tentando denun-
ciar os maus tratos e a humilhação a que eram 
submetidos os estrangeiros na Alemanha antes 
da reuni� cação, Günter Wallra�  se disfarça num 
típico imigrante turco assalariado de nome Ali, e 
passa a viver como tal. 

Numa entrevista dada a revista alemã Stern, 
Wallra�  mencionou algumas curiosidades sobre 
antes e depois de seu disfarce. Na pele de Ali, o 
jornalista trabalhou alguns meses na cozinha do 
Mc Donalds onde vivenciou situações constran-
gedoras já que lidava diretamente com alimentos 
que a população em massa iria consumir. Para se 
ter uma idéia, o trabalhador não consumia a co-
mida que preparava, que de tão ruim, era melhor 
trazer o lanche diariamente de casa.

Outro emprego do turco Ali foi numa gran-
de empresa alemã chamada � yssen, onde tra-
balhava 16 horas por dia. Nesses locais, Wallra�  
teve a oportunidade de vivenciar na própria pele 
o que passava um imigrante naquele país, sendo 
inclusive vítima de racismo.

Ao ser questionado, na entrevista à Stern, 
sobre o que mudou após a publicação de Cabeça 
de Turco, Wallraf deixou claro que um dos pon-
tos mais importantes foi a consciência que os pró-

prios imigrantes adquiriram, valorizando assim 
seus direitos e lutando por eles. O jornalista res-
salta que atualmente até já existem, mesmo que 
em pouca quantidade, empregadores alemães que 
dão prefererência a imigrantes. Quanto ao com-
portamento dos nativos, ou seja, os alemães que 
antes criticavam a imigração (não todos mas uma 
boa parte), Wallra�  con� rma que 90% da elite 
procura por restaurantes italianos, gregos e chine-
ses. A moda, a arquitetura e a música também já se 
tornaram multiculturais. “Podemos dizer que nós 
já moramos num país de cultura mista”, a� rmou 
o jornalista que faz suas reportagens arriscando a 
vida e colocando a própria cabeça na mira.

Mentiras

Além de Ali, Günter Wallra�  também já 
foi Hans Esser, um mero repórter que se in� l-
trou num dos jornais mais antigos da Alemanha, 
o BILD. Lá, ele presenciou a publicação sema-
nal de falsas matérias no jornal com objetivo de 
atrair mais leitores. De 7 de marco a 1º de julho de 
1977, Wallra�  trabalhou da redação do periódico 
sem ser reconhecido. Todo o relato pode ser en-
contrado em seu livro Fábrica de Mentiras (Der 
Aufmacher). O título, numa tradução literária do 
alemão, signi� ca “O Abridor”. Ou seja, Wallra�  
abriu o jogo, colocou as cartas na mesa, tornan-
do pública a falta de ética do jornal para com seus 
leitores. 

Segundo a revista Stern, hoje, Wallra�  
não se considera apenas Günter Wallra� , mas 
sim uma mistura de todas as suas identidades. 
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Ele conta que, com cada experiência, aprendeu e 

cresceu. Para ele, se não fosse a idade, ainda hoje 

poderia entrar num outro “jogo”: in� ltrar-se em 

empresas governamentais de Berlim para provar 

que a fachada brilhosa do governo é erguida por 
um moderno trabalho escravo. 

Quem é ele?

Desde a infância, Wallra"  sempre se iden-
ti� cou mais com as vítimas do que com os heróis 
ou bandidos. O jornalista nasceu em Burscheid 
(na Colônia, Alemanha) em 1942, e seu pai tra-
balhava na Ford, enquanto sua mãe descendia 
de uma família francesa que possuía uma loja de 
pianos.

Após concluir os estudos básicos, fez uma es-
pécie de curso técnico para se tornar livreiro. Mas 
já nos anos 50 ele começou a escrever, iniciando 
com poemas líricos. Aos 21 anos, deveria servir 
o exército, mas como Wallra"  não conseguia 
utilizar uma pistola, foi encaminhado ao centro 
psiquiátrico na cidade de Koblenz. Para poder so-
breviver dentre pessoas que o tinham como “ma-
luco”, ele escrevia um diário, com a esperança de 
um dia poder transmitir seus sentimentos e frus-
tação para outras pessoas. O fato de conviver com 
pessoas que realmente tinham problemas psiqui-
átricos desencadeou aos poucos um sentimento 
que fez com que ele se tornasse o que é hoje.

Heinrich Boell (escritor e um amigo de 
Wallra" ) encorajou-o a publicar seu diário de in-
ternação. O livro se chamou Bundeswehr-Tages-
buch (O Diário do Exército, inédito no Brasil). E 
isso apenas fortaleceu Wallra"  a tomar uma de-
cisão, a de não voltar mais a trabalhar na livraria, 
mas sim, conhecer e descobrir toda a realidade 
sobre a sociedade alemã e o comportamento de 
pessoas.

De 1963 a 1965, passou por diversas empre-
sas de grande porte da Alemanha Oriental. Sua 
primeira matéria relatando experiências vividas 

foi publicada num jornal chamado Metal. Em 

1966, o relato de suas vivências virou um novo 

livro: Wir brauchen Dich. Als Arbeiter in Deuts-

chen Industriebetrieben (Nós precisamos de 

você. Trabalhador, mão de obra barata, também 
inédito em português). Essa reportagem tornou 

Wallra"  conhecido e sua obra passou a constar da 

lista dos best sellers.

Durante toda a década de 60, passou por 
outros jornais e revistas, arrematando alguns prê-

mios.

Em 1978, o jornalista fundou uma ONG 

intitulada “Wenn Bild luegt, kaemp*  dagegen” 

(Se o jornal Bild mentir, lute contra). O objetivo 

era defender os direitos daqueles que saíssem pre-

judicados por alguma mentira contada no jornal. 

Anônimo na redação, disfarçado e sob outra iden-

tidade, o jornalista presenciou colegas de trabalho 

forjando notícias, inventando fatos, esquentando 
assuntos para aumentar a tiragem e a venda em 
banca do jornal.

Ousado nas ações e polêmico nos métodos 
que usa, Wallra"  tornou-se um celebridade no 

meio jornalístico. A contragosto. A� nal, um re-
pórter que trabalha discretamente, quase que anô-
nimo, não deseja ter o rosto e o nome estampados 
por aí. Nos dias atuais, está meio fora de circula-

ção. Quase ninguém sabe de seu paradeiro e ele 
não concede entrevistas nem se deixar fotografar. 
Talvez esteja se aposentando. Talvez esteja se pre-
parando para mais uma de suas reportagens...



79

MONITOR DE MÍDIA

http://www.univali.br/monitor

Jornalismo: olhares de fora e de dentro

Mais uma guerra pra quê?

Luana do Prado - jornalista formada pela Univali, foi correspondente do MONITOR em Portugal em 15/12/2003

BRAGA, Portugal - O governo português está 
tomando um atitude de “caco de vidro”: � cando em 
cima do muro... Contradição é a palavra-chave neste 
momento, na iminência de uma guerra entre os Es-
tados Unidos e o Iraque. Daqui de Braga, o que se 
percebe é que o governo não sabe que atitude tomar 
porque está sendo pressionado por todos os lados.

Entretanto, acabou por assinar uma espécie 
de declaração, onde apóia as atitudes que os Esta-
dos Unidos venham a tomar. O pior de tudo é que 
com essa “declaração”, o governo português autori-
za que utilizem a base aérea localizada nos Açores 
caso venha ocorrer a tal guerra.

A contradição acontece porque há discordân-
cia dentro do próprio governo português. Quem 
assinou a tal declaração foi o primeiro ministro, 
Durão Barroso. Já o presidente, Jorge Sampaio, é 
contra o apoio concedido aos Estados Unidos. Não 
sabemos que rumo isso irá tomar. Só nos resta tor-
cer para que o bom senso reine e uma atitude sen-
sata e equilibrada de dizer NÃO À GUERRA seja 
tomada.

Nem todos estão a favor...

Os cientistas portugueses � zeram um abai-
xo-assinado contra a adesão à guerra. Já contam 
com 530 assinaturas de peritos de várias áreas da 
pesquisa. O documento será enviado nos próximos 
dias ao presidente da República, ao primeiro-mi-
nistro, ao presidente da Assembléia da República, 
ao ministro da Ciência e do Ensino Superior e ao 
representante de Portugal nas Nações Unidas.

Os cientistas protestam, condenando a inter-
venção militar no Iraque, o uso dos cientistas e da 
ciência para � ns militares e apelando às autoridades 
portuguesas para que concentrem os seus esforços 
na busca de uma solução pací� ca para o con% ito. 

Como pro� ssionais da ciência, os participan-
tes do abaixo-assinado consideram ter o “dever de 
rea� rmar a importância do conhecimento cientí� co 
para o desenvolvimento, como instrumento podero-
so no alívio de tantos dos problemas e carências que 
hoje a% igem grande parte da humanidade”, ao mes-
mo tempo que se opõem “à sua utilização para � ns 
destrutivos”. O abaixo-assinado apela aos políticos 
responsáveis “para que conjuguem esforços na busca 
de uma solução pací� ca e que façam de Portugal um 
país defensor da paz”.

Movimentos contra a Guerra no Iraque...

Em Portugal, várias associações estão se posi-
cionando contra a intervenção norte-americana. Só 
em Braga há cerca de trinta associações e organiza-
ções. Entre elas a Associação Acadêmica da Univer-
sidade do Minho (AAUM). Muito em breve, os aca-
dêmicos também devem se posicionar. O estudante 
do curso de Gestão da Universidade do Minho, 
Sérgio Ferreira, acredita que mesmo que o governo 
iraquiano seja derrotado, a guerra não vai acabar. O 
sentimento de revolta vai permanecer e a ira não terá 
� m, sempre existirá um sentimento mútuo de vin-
gança. “Vai ser uma autodestruição sem � m”. Sérgio 
também diz que o interesse dos Estados Unidos vai 
muito além do que foi declarado. Na sua opinião, 
entra também o interesse pelo petróleo.
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O caso Sgrena e a 
mídia italiana 

Maíra Ribeiro - Jornalista formada pela Univali, transferiu-se para a Itália em 2004, em 14/03/2005

TRENTO, Itália - Depois de um ano e 
meio em contato com o jornalismo italiano, 
me sinto vazia de adjetivos ao tentar descrever 
o quanto é decepcionante a experiência de ver 
um telejornal ou ler um cotidiano por aqui. 
Vim com a ilusão de encontrar no jornalismo 
europeu, ou melhor, naquele italiano, a satisfa-
ção que havia perdido em assistir e ler os gran-
des media brasileiros.

A imprensa italiana vive de repetição, de 
migalhas do dia seguinte, o que chega a ser 
obsceno. É como viver, acordada, um pesade-
lo, mudando os canais e vendo a mesma notí-
cia, com as mesmas imagens, todos os dias, seja 
no jornal matutino ou no noturno. Por aqui, 
a única coisa que se renova todo santo dia é a 
previsão do tempo, uma verdadeira fixação. A 
cada intervalo de programa existe um boletim 
meteorológico inserido, sem contar o enorme 
espaço dedicado ao clima nos telejornais.

Mas foi acompanhando o episódio de 
Giuliana Sgrena que pude constatar a completa 
ausência de imparcialidade, o amadorismo e a 
quase “brincadeira” de se fazer jornalismo. Em 
terras macarrônicas, tudo acaba no que o chefe 

mandou. Dos sete canais nacionais de televisão, 
seis sofrem direta ou indiretamente a influên-
cia do primeiro-ministro, Silvio Berlusconi. 
Analisando este quadro, fica fácil entender o 
posicionamento da imprensa na cobertura do 
atentado contra a jornalista do Il Manifesto, 
jornal que, diga-se de passagem, nunca foi mui-
to a favor do premier italiano.

Dizer que Berlusconi é um fã incondicio-
nal de Bush é desnecessário. Até porque, basta 
lembrar qual foi a primeira nação a visitar Bush 
depois da reeleição. Saltando estas obviedades, 
vamos à noite de libertação da jornalista italiana. 
Depois de um mês sem informações claras sobre o 
seu estado, a programação italiana vem interrom-
pida para a tão esperada notícia. Lembro-me que 
parei o que estava fazendo, aumentei o volume 
da televisão e junto ao meu marido começamos a 
acompanhar o apresentador que, um pouco trans-
tornado, não conseguia explicar como era possível 
depois de um mês em mãos iraquianas, ser ferida 
justamente pelos amigos norte-americanos.

Foi um colapso nacional, comparado à mor-
te de Ayrton Senna para os brasileiros. Porque 
além de ferir a jornalista, morre Nicola Calipari, 
homem de muito prestígio aqui na Itália, peça-
chave na negociação e libertação dos prisioneiros 
de guerra italianos. Durante sua carreira, Ca-
lipari ajudou a combater a má# a russa no norte 

da Itália, além de devolver parentes seqüestrados 
a muitas outras famílias italianas. O circo estava 
armado.

Depois da con# rmação de que os três fun-
cionários do governo italiano e a jornalista ti-
nham realmente sido atingidos pelo “fogo-amigo” 
norte-americano, os jornais italianos não sabiam 
fazer outra coisa senão transmitir os discursos de 
Berlusconi. “O caso está sendo veri# cado”, “Bush 
deu sua palavra de que os responsáveis seriam pe-
nalizados”, “nos falamos sempre por telefone e 
Bush sente muito pelo acontecido”, e várias outras 
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frases do primeiro-ministro italiano que devem 
ter chegado também ao Brasil.

Enquanto isso, os jornais continuam repe-
tindo as mesmas imagens, com as mesmas fra-
ses. O caso mais exaltado, porém, foi de Emilio 
Fede, diretor do telejornal da Rete 4 (Grupo 
Mediaset, de Berlusconi). Comentando as de-
clarações de Giuliana Sgrena, que em entrevis-

ta teria afirmado que os americanos a queriam 

morta, Fede, não conseguindo controlar seu 
amor e devoção pela pátria norte-americana, 
declarou ao vivo, em pleno telejornal, que Sgre-
na era “uma imbecil”. 

Tal comportamento da parte do diretor 
de Jornalismo de uma rede nacional causou es-
tupor seja na população e no meio jornalístico. 
A acusação de Fede não encontrou apoio dos 
colegas jornalistas e provocou um mal-estar ge-
ral na redação além de um processo civil por 
parte da Sgrena. Todos eram da opinião que, 
desta vez, ele tinha exagerado.

Entretanto, depois do comentário api-
mentado de Emilio Fede, e do distanciar da 
morte de Calipari, os ânimos estão começando 
a se acalmar e o esquecimento começa a tomar 
conta de todos. Aos poucos, Giuliana Sgrena 
está passando de vítima à vilã. Muitos políticos 
de direita querem denegrir sua imagem para 
apagar o fogo que estava ameaçando queimar a 
tão cara aliança com os Estados Unidos.

A voz de Giuliana grita palavras muito 
fortes e que podem comprometer essa aliança 
tão sólida e feliz. Muitos são os interessados em 
calar a jornalista, e muitas histórias começam a 
surgir sobre a sua ida ao Iraque. Uma delas é de 
que o seu jornal, Il Manifesto, não teria pago 

o seguro de guerra para poder reduzir custos. 
Vale lembrar que estamos falando de um jor-
nal pequeno e comunista, características muito 
citadas nos comentários dos políticos da situa-
ção.

E voltando a um dos primeiros depoi-
mentos de Giuliana quando retornou à Itália 
- “se não fosse por mim tudo seria arquivado 
e esquecido em dois dias” -, direi que é opor-
tuno concluir se talvez não tivesse sido melhor 
assim.
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Uma via sacra impressa 
destinada às crianças

Joel Minusculi, Carol Leal e Marjorie Basso em 15/04/2005

Foi a notícia mais dada da história. Segundo 
o Global Language Monitor, nos primeiros três 
dias após a morte de João Paulo II, 75 mil novas 
reportagens haviam congestionado a internet. As 
referências ao fato foram quase três vezes mais nu-
merosas que os ataques do 11 de setembro de 2001, 
atestou a associação de lingüistas que se preocupa 

com o uso de palavras e suas in� uências nas cul-

turas locais. Nos jornais catarinenses, não foi dife-

rente. Do anúncio da morte, no dia 3, até o enterro 

do Papa, os diários locais preencheram páginas e 

páginas com notícias, análises, fotos e caprichados 

infográ� cos. Con� ra os resultados.

Pouco espaço, mas sem exageros

O Jornal de Santa Catarina foi às bancas no 

dia 1º de abril, com a chamada de capa “Mundo 

reza por João Paulo II”. Nas páginas internas, sob 

o título “A agonia do Papa”, publica o agravamento 

do estado de saúde do pontí� ce, informações so-

bre a unção dos enfermos recebida e o pessimismo 

das autoridades do Vaticano. Trouxe box que ocu-

pava boa parte da página e apresentava os princi-

pais problemas de saúde de Wojtyla, com detalhes 

sobre a traqueostomia a que foi submetido. Na 

edição conjunta dos dias 2 e 3, sob a manchete “O 

planeta fé”, o jornal dá maior ênfase ao assunto. O 

leitor soube do estado do pontí� ce através de de-

clarações de religiosos próximos a ele. Na p.21, o 

Santa destacou a movimentação dos � éis na Praça 

de São Pedro, citou também o erro de uma agência 

italiana ao anunciar a morte do Papa, desmentida 

pelo Vaticano. Na borda direita da mesma página, 

o jornal apresentou erro de diagramação. Uma 

� gura se sobrepôs ao texto intitulado “A deterio-

ração da saúde do Papa”, impedindo a leitura do 

mesmo. Na página seguinte, o Santa mostrou o 

sofrimento e dedicação de � éis do mundo inteiro, 

em especial de Nova Trento, dando assim um ca-

ráter regional à matéria.

No dia 4, o assunto ganhou caderno espe-

cial, com capa e título expressivos: “Morre o Papa, 

nasce um mito”. O encarte enfatiza a atuação po-

lítica de Karol Wojtyla como humanizador, mas 

apresenta também seu conservadorismo diante da 

propagação da fé cristã. Foram ressaltados seus co-

nhecimentos culturais e de idiomas, suas viagens 

pelo mundo, bem como a quantidade de consagra-

ções que realizou. O caderno se diferenciou pela 

regionalização do assunto, com cinco páginas des-

tinadas a entrevistas e notícias do Estado. A beati-

� cação de Madre Paulina e a criação da diocese de 

Blumenau, realizados pelo Papa em Santa Catari-

na, tiveram destaque. Algumas páginas chamaram 

mais a atenção, como a 2 pela foto expressiva (que 

apresenta também erro em números e datas, corri-

gidos na edição seguinte), e a 7 pelas declarações de 

personalidades do mundo inteiro e as páginas cen-

trais que trouxeram imagens especiais e palavras 

de João Paulo II. O leitor ainda pôde encontrar, 

na parte inferior das páginas 13 a 19, a trajetória 

de vida do Papa, desde o nascimento até o � m do 

ponti� cado. Na p.8, encontra-se um erro de dia-

gramação, que di� culta uma leitura clara do ritual 

de sepultamento.

Na terça-feira, o Santa relatou a espera para 

a despedida do pontí� ce e a aclamação do povo ao 
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ver o corpo de Wojtyla. “Roma vai parar para as-
segurar o desenvolvimento pleno da manifestação 
de amor pelo ponti� cado”, declaração de Walter 
Veltroni, prefeito de Roma. Na edição dos dias 2 
e 3, o jornal mencionou o nome de Achille Serra 
como ocupante deste cargo. A� nal, quem é o pre-
feito de Roma? Ainda no dia 5, cita os favoritos 
a ocupar o lugar de João Paulo II e mostra entre-
vista com o candidato brasileiro, o arcebispo Dom 
Cláudio Hummes. Na edição de quarta-feira, o 
leitor encontra a foto do velório do Papa ocupando 
boa parte da capa, com a chamada “Os caminhos 
levem a Roma”, que indica as páginas 18 e 19. A 
matéria discorre sobre o sacrifício da multidão que 
permanece horas na � la. Traz ainda que o funeral é 
vigiado por mísseis anti-aéreos, devido à quantida-
de de civis e autoridades mundiais. A p.19 destina-
se exclusivamente a retratar, através de infográ� co, 
a estrutura dos lugares onde ocorrem as homena-
gens e rituais católicos no Vaticano.

No dia 7, reaparecem as informações sobre a 
� la para despedida do Papa e do reforço da segu-
rança. O jornal dedica uma página inteira à maté-
ria “A intérprete da língua da terra do Papa”, sobre 
a professora universitária, Aleksandra Piasecka, 
nascida na Polônia, mas que desde 1984 reside em 

Blumenau. Na mesma edição traz matéria do en-
viado especial da RBS, Rodrigo Lopes, sobre o car-
deal brasileiro Dom Cláudio Hummes, candidato 
ao trono de João Paulo II, que a� rma: “Todos são 
candidatos”. Na edição seguinte, o assunto sobre o 
Papa aparece numa pequena chamada de capa. Na 
p.18, sob o título “Adeus, João de Deus”, o Santa 
apresenta o cronograma do enterro do pontí� ce. 

Publica ainda uma matéria sobre a comitiva brasi-

leira a Roma, com autoridades e representantes de 

várias religiões e por meio de infográ� co, demons-

tra o formato e a trajetória do caixão. A partir daí 

é gerada uma grande confusão a respeito do mate-

rial de um dos caixões utilizados, no infográ� co é 

citado o zinco, já na coluna ao lado é mencionado 

o chumbo, em outras edições também há a contra-

dição de informações. O leitor deve ter � cado con-

fuso e, acabou sem saber do que era feito o caixão. 

Na p.19, o destaque é o conteúdo do testamento 

de Karol Wojtyla e sua leitura pelo colégio cardi-

nalício.

O Santa encerra a cobertura da morte do 

Papa com foto na capa da edição do � m de sema-

na e o título “Vaticano, 8 de abril de 2005”. Pu-

blicou o andamento da missa e do enterro de João 

Paulo II e enfatizou ainda o pedido dos � éis pela 

canonização do Papa. Publicou box com núme-

ros sobre as pessoas presentes e o ritual fúnebre. 

Na mesma edição traz uma entrevista com Dom 

Geraldo Majella, cardeal brasileiro, sobre o futu-

ro do Vaticano e da Igreja Católica. A cobertura 

do diário de Blumenau sobre o Papa foi sintética 

uma vez que, além do caderno especial, as edições 

tinham no máximo três páginas destinadas ao as-

sunto. Apesar de disponibilizar espaço menor do 

que seus concorrentes, deu a seus leitores todas as 

informações necessárias sem repetições. O uso de 

agências foi constante, mas houve participação do 

enviado especial da RBS. Apresentou legados polí-

ticos e religiosos de João Paulo II, sua trajetória de 

vida e a dedicação dos � éis. Destaque para a regio-

nalização das matérias, importante neste tipo de 

acontecimento. A diagramação diferenciada possi-

bilitou a publicação de muitas curiosidades sobre o 

tema. Assim, pode-se dizer que o Santa apresentou 

um material equilibrado e completo.

Não faltou informação

A edição de 1 de abril de A Notícia estampou 

a manchete “Piora o estado de saúde do Papa”. Na 

p. A13, a matéria “Piora o estado de saúde de João 

Paulo II” vai além de informações sobre a situação 

do pontí� ce. O leitor encontra também 
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Foi a notícia mais dada da história. Segundo 

o Global Language Monitor, nos primeiros três 

dias após a morte de João Paulo II, 75 mil novas 

reportagens haviam congestionado a internet. As 

referências ao fato foram quase três vezes mais nu-

merosas que os ataques do 11 de setembro de 2001, 

atestou a associação de lingüistas que se preocupa 

com o uso de palavras e suas in� uências nas cul-

turas locais. Nos jornais catarinenses, não foi dife-

rente. Do anúncio da morte, no dia 3, até o enterro 

do Papa, os diários locais preencheram páginas e 

páginas com notícias, análises, fotos e caprichados 

infográ� cos. Con� ra os resultados.

Pouco espaço, mas sem exageros

O Jornal de Santa Catarina foi às bancas no 

dia 1º de abril, com a chamada de capa “Mundo 

reza por João Paulo II”. Nas páginas internas, sob 

o título “A agonia do Papa”, publica o agravamento 

do estado de saúde do pontí� ce, informações sobre 

a unção dos enfermos recebida e o pessimismo das 

autoridades do Vaticano. Trouxe box que ocupa-

va boa parte da página e apresentava os principais 

problemas de saúde de Wojtyla, com detalhes sobre 

a traqueostomia a que foi submetido. Na edição 

conjunta dos dias 2 e 3, sob a manchete “O planeta 

fé”, o jornal dá maior ênfase ao assunto. O leitor 

soube do estado do pontí� ce através de declara-

ções de religiosos próximos a ele. Na p.21, o Santa 

destacou a movimentação dos � éis na Praça de São 

Pedro, citou também o erro de uma agência italia-

na ao anunciar a morte do Papa, desmentida pelo 

Vaticano. Na borda direita da mesma página, o jor-

nal apresentou erro de diagramação. Uma � gura 

se sobrepôs ao texto intitulado “A deterioração da 

saúde do Papa”, impedindo a leitura do mesmo. Na 

página seguinte, o Santa mostrou o sofrimento e 

dedicação de � éis do mundo inteiro, em especial de 

Nova Trento, dando assim um caráter regional à 

matéria.

No dia 4, o assunto ganhou caderno especial, 
com capa e título expressivos: “Morre o Papa, nasce 
um mito”. O encarte enfatiza a atuação política de 
Karol Wojtyla como humanizador, mas apresenta 
também seu conservadorismo diante da propaga-
ção da fé cristã. Foram ressaltados seus conheci-
mentos culturais e de idiomas, suas viagens pelo 
mundo, bem como a quantidade de consagrações 
que realizou. O caderno se diferenciou pela regio-
nalização do assunto, com cinco páginas destina-
das a entrevistas e notícias do Estado. A beati� -
cação de Madre Paulina e a criação da diocese de 
Blumenau, realizados pelo Papa em Santa Catari-
na, tiveram destaque. Algumas páginas chamaram 
mais a atenção, como a 2 pela foto expressiva (que 
apresenta também erro em números e datas, corri-
gidos na edição seguinte), e a 7 pelas declarações de 
personalidades do mundo inteiro e as páginas cen-
trais que trouxeram imagens especiais e palavras 
de João Paulo II. O leitor ainda pôde encontrar, 
na parte inferior das páginas 13 a 19, a trajetória 
de vida do Papa, desde o nascimento até o � m do 
ponti� cado. Na p.8, encontra-se um erro de dia-
gramação, que di� culta uma leitura clara do ritual 
de sepultamento.

Na terça-feira, o Santa relatou a espera para 

a despedida do pontí� ce e a aclamação do povo ao 

ver o corpo de Wojtyla. “Roma vai parar para asse-

gurar o desenvolvimento pleno da manifestação de 

amor pelo ponti� cado”, declaração de Walter Vel-

troni, prefeito de Roma. Na edição dos dias 2 e 3, 

o jornal mencionou o nome de Achille Serra como 

ocupante deste cargo. A� nal, quem é o prefeito de 

Roma? Ainda no dia 5, cita os favoritos a ocupar 

o lugar de João Paulo II e mostra entrevista com 

o candidato brasileiro, o arcebispo Dom Cláudio 

Hummes. Na edição de quarta-feira, o leitor en-

contra a foto do velório do Papa ocupando boa par-

te da capa, com a chamada “Os caminhos levem a 

Roma”, que indica as páginas 18 e 19. A matéria 

discorre sobre o sacrifício da multidão que perma-
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nece horas na � la. Traz ainda que o funeral é vi-
giado por mísseis anti-aéreos, devido à quantidade 
de civis e autoridades mundiais. A p.19 destina-se 
exclusivamente a retratar, através de infográ� co, a 
estrutura dos lugares onde ocorrem as homenagens 
e rituais católicos no Vaticano.

No dia 7, reaparecem as informações so-
bre a � la para despedida do Papa e do reforço 
da segurança. O jornal dedica uma página intei-

ra à matéria “A intérprete da língua da terra do 
Papa”, sobre a professora universitária, Aleksan-

dra Piasecka, nascida na Polônia, mas que desde 
1984 reside em Blumenau. Na mesma edição traz 

matéria do enviado especial da RBS, Rodrigo 
Lopes, sobre o cardeal brasileiro Dom Cláudio 

Hummes, candidato ao trono de João Paulo II, 

que a� rma: “Todos são candidatos”. Na edição 

seguinte, o assunto sobre o Papa aparece numa 

pequena chamada de capa. Na p.18, sob o título 
“Adeus, João de Deus”, o Santa apresenta o cro-

nograma do enterro do pontí� ce. Publica ainda 
uma matéria sobre a comitiva brasileira a Roma, 
com autoridades e representantes de várias re-
ligiões e por meio de infográ� co, demonstra o 
formato e a trajetória do caixão. A partir daí é 
gerada uma grande confusão a respeito do mate-
rial de um dos caixões utilizados, no infográ� co 
é citado o zinco, já na coluna ao lado é mencio-
nado o chumbo, em outras edições também há 
a contradição de informações. O leitor deve ter 
� cado confuso e, acabou sem saber do que era 
feito o caixão. Na p.19, o destaque é o conteú-
do do testamento de Karol Wojtyla e sua leitura 
pelo colégio cardinalício.

O Santa encerra a cobertura da morte do 
Papa com foto na capa da edição do � m de se-
mana e o título “Vaticano, 8 de abril de 2005”. 
Publicou o andamento da missa e do enterro de 
João Paulo II e enfatizou ainda o pedido dos � -

éis pela canonização do Papa. Publicou box com 
números sobre as pessoas presentes e o ritual 
fúnebre. Na mesma edição traz uma entrevista 
com Dom Geraldo Majella, cardeal brasileiro, 
sobre o futuro do Vaticano e da Igreja Católica. 
A cobertura do diário de Blumenau sobre o Papa 
foi sintética uma vez que, além do caderno espe-
cial, as edições tinham no máximo três páginas 
destinadas ao assunto. Apesar de disponibilizar 
espaço menor do que seus concorrentes, deu a 
seus leitores todas as informações necessárias 
sem repetições. O uso de agências foi constante, 
mas houve participação do enviado especial da 
RBS. Apresentou legados políticos e religiosos 
de João Paulo II, sua trajetória de vida e a dedi-
cação dos � éis. Destaque para a regionalização 
das matérias, importante neste tipo de aconte-
cimento. A diagramação diferenciada possibili-
tou a publicação de muitas curiosidades sobre o 
tema. Assim, pode-se dizer que o Santa apresen-
tou um material equilibrado e completo.

Não faltou informação

A edição de 1 de abril de A Notícia estam-
pou a manchete “Piora o estado de saúde do 
Papa”. Na p. A13, a matéria “Piora o estado de 
saúde de João Paulo II” vai além de informações 
sobre a situação do pontí� ce. O leitor encontra 
também explicações sobre sua decisão de não 
renunciar, as visitas feitas ao Brasil, o trabalho 
da equipe médica e relembra a tentativa de as-
sassinato. A piora do estado de saúde do Papa 
preparava o alto escalão da Igreja para possíveis 
mudanças. O jornal também parecia estar se 
preparando, uma vez que os textos que não tra-
tavam de sua saúde já traziam uma parte de sua 
trajetória. No dia seguinte, o assunto volta a ser 
manchete - “Nas mãos de Deus” - e ocupa boa 
parte da primeira página com chamadas rela-
cionadas ao pontí� ce. As páginas destinadas ao 
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tema mais importante da edição (A4 e A5) tam-

bém foram ocupadas por matérias sobre o Papa. 
Sob o título “́ Papa já vê e toca o Senhoŕ , diz car-
deal”, AN relata momentos de agonia do Papa e 
aponta a realização de correntes de fé e oração 

dos � éis pelo mundo todo. Infográ� co mostra 
os principais problemas de saúde e box apresenta 

a trajetória dos pronunciamentos. Traz ainda a 
contradição entre a imprensa italiana, CNN e o 

Vaticano sobre a con� rmação ou não da morte 

do Papa. 

 Os candidatos da “possível sucessão” apa-

recem sob o título “Três tendências para a esco-
lha do sucessor”. Foram publicadas ainda infor-
mações sobre o cancelamento da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, detalhes de como 
ocorre a con� rmação da morte do Papa e até de 
como o presidente Lula se informa sobre a situ-
ação do pontí� ce. A regionalização do assunto 
aparece nas páginas de AN na matéria “Cata-
rinenses numa corrente de fé”, que traz depoi-
mentos de sacerdotes e � éis de várias partes do 
Estado. Nas três páginas dedicadas ao assunto, 
diante das dúvidas sobre a morte do Papa e a au-
sência de um correspondente, o diário de Joinvi-
le somente apresentou a versão do Vaticano e a 
da imprensa mundial. 

No dia 3, a imagem do Papa ocupou toda 
a primeira página. Nesta edição, os assuntos 
relacionados ao pontí� ce ganharam diagrama-
ção especial com quadro ao redor dos textos. 
Na parte superior da página, ao centro, aparece 
pequena foto do Papa e a data de nascimento e 
morte. E os textos ganham de� nitivamente um 
tom biográ� co. Aparecem assim o período ante-
rior ao papado, colocações sobre seus discursos 
e pregações, suas viagens pelo mundo, o que fez 
nos lugares que visitou e também a beati� cação 
de Madre Paulina. As notícias de movimenta-

ção em Roma - vinda de agências - somadas às 
informações de arquivo ocuparam 70% do con-
teúdo total do jornal. Dessa combinação surgiu 
um bom material, que deu ao leitor informações 
importantes sobre o assunto. A preocupação em 
esclarecer quais eram os problemas de saúde do 
Papa pode ser a explicação para publicação de 
infográ� co que já havia sido usado na edição an-
terior. 

No dia 4, o destaque ao assunto continua. 
Ganha manchete e mantém a diagramação dife-
renciada. Nas cinco páginas dedicadas ao Papa, 
o ângulo tem uma pequena mudança. O leitor 
encontra os procedimentos do funeral e a mobi-
lização dos sacerdotes para a sucessão. Mais uma 
vez, além da movimentação de � éis do mundo 
inteiro, AN regionaliza o tema e apresenta � éis 
do Estado. A partir desta edição, a cobertura não 
vai apresentar muitas surpresas para o leitor. No 
dia 5, por exemplo, a manchete é “Papa vai ser 
sepultado na Sexta”. Nas páginas internas, da-
dos sobre o funeral, a movimentação em Roma, 
o tempo de espera nas � las que se formavam e, 
mais uma vez, a sucessão. Sem correspondente, a 
edição do dia 6, apresenta atualizações sobre os 
assunto abordados no dia anterior. Assim, o lei-
tor encontra mais uma vez o tempo de espera na 
� la, a reunião dos cardeais, os preparativos para 
o enterro.

Não é no dia 7 que a cobertura muda de 
padrão. Mais uma vez os textos continham in-
formações novas sobre os mesmos assuntos 
abordados desde o início da semana. No dia 08, 
a edição traz a manchete “João Paulo 2º pen-
sou em renúncia, revela testamento” e apresenta 
todo o documento deixado pelo Papa em página 
interna. É claro que as informações de todo dia 
não poderiam faltar. Estavam nos textos a mo-
bilização dos � éis durante o enterro, tanto no 
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Vaticano como no resto do mundo. No último 
dia analisado (9), a edição traz a manchete “Fiéis 
pedem canonização do papa João Paulo II” . AN 
publica os detalhes � nais do enterro do Papa, a 
comoção do povo que pede sua canonização e 
mostra detalhes diplomáticos da cerimônia. A 
comitiva brasileira também teve espaço. O ma-
terial de agências foi muito utilizado durante os 
dias de análise e isso pôde ser percebido pelos 
créditos nas fotos e pela ausência de assinatura 
nas matérias. A diagramação diferenciada pos-
sibilitou ao leitor encontrar com facilidade as 
páginas que traziam as matérias relacionados ao 
pontí� ce. AN repetiu alguns infográ� cos, trou-
xe informações que foram sendo atualizadas no 
decorrer do período, destacou a fé do povo e re-
latou o que aconteceu com o pontí� ce até os úl-
timos momentos. Para além disso, junto com o 
� m do sofrimento do Papa, houve uma cobertu-
ra que pode ser comparada com a Via Sacra feita 
por Jesus Cristo.

De uma forma geral, o jornal A Notícia 
não deixou faltar a seus leitores nenhuma infor-
mação importante. A relevância do tema levou 
o jornal a dedicar espaço também nas páginas 
de opinião: publicou seis editoriais. O grande 
número de páginas dedicadas ao Papa mostra 
um fator importante do jornalismo: não se pode 
fugir da notícia. Era preciso que a cobertura fos-
se extensa porque isso era o que o próprio tema 
pedia. 

Agilidade e descompasso informativo

No dia 1º, a página 4 do Diário Catarinense 
tratava basicamente da unção dos enfermos que 
teria sido recebida pelo Papa no dia anterior. Ci-
tou também os principais problemas e acidentes 
de saúde sofridos por João Paulo II e os nomes e 
cargos dos cardeais e do arcebispo responsáveis 

por dirigir o Vaticano enquanto o Papa está de-
bilitado. Na p. 5, as matérias sobre os problemas 
de saúde sofridos por Karol Wojtyla podem ter 
confundido o leitor. Uma apontava que, devido 
ao atentado de 1981, parte de seu intestino foi 
destruído. Na matéria seguinte, o órgão atingi-
do foi o estômago - a mesma informação foi pu-
blicada em box na p. 4. A� nal o que foi afetado? 
Talvez o projétil tenha atingido o estômago e 
comprometido o intestino, mas de qualquer ma-
neira, as informações não foram dispostas com 
clareza.

Em 2 de abril, sábado, o Diário Catarinen-
se preparava os cristãos para o � m do ponti� ca-
do de 26 anos de João Paulo II. “As tradições da 
passagem” foram tema da p. 5, com quadro que 
trazia procedimentos e um mapa da cidade do 
Vaticano. Uma pequena foto no canto direito do 
mapa poderia vir a, novamente, confundir o lei-
tor por sua legenda que dizia: “Na foto cardeais 
entram na Capela Sistina para votar a eleição que 
escolheu João Paulo I, em 1978”. Provavelmente 
falha de digitação.Também contendo mapa, na 
p. 6, foram mencionadas as viagens do Papa de 
forma mais ilustrativa, o que dinamizou a publi-
cação.

Em Florianópolis, na cidade-sede do DC, 
uma edição extra circulou no início da noite de 
sábado, anunciando a morte de João Paulo II. 
A edição tinha poucos detalhes frescos do pas-
samento, mas vinha recheada de informações 
acessórias, dando a impressão de já estar pron-
ta há algum tempo. Por questões operacionais, 
claro que a edição especial não chegou a tempo 
a todas as regiões do Estado, o que causou uma 
lacuna informativa entre sábado e segunda.

No Vale do Itajaí, por exemplo, no domin-
go, dia 3, o Diário destacava ainda o estado de 
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saúde do pontí� ce. A p. 6 foi destinada ao seu le-

gado e às viagens. Na p.8, Dom Murilo Krieger, 

arcebispo de Florianópolis, apresentou-se “cons-

ciente que chegou o momento da partida do 

Papa”. A declaração do religioso � cou estranha 

quando se pensa no contexto em que o leitor a 

lia: João Paulo II já estava morto. As páginas 10 

e 11 traziam um resumo do per� l dos cardeais 

considerados “papáveis” e um quadro com todos 

os pontí� ces da história. O fato é que o Diário 

Catarinense ainda mencionava Karol Wojtyla 

como vivo.

 As primeiras páginas da edição de segun-

da-feira, dia 4, foram destinadas ao relato da dor 

e do silêncio dos � éis à espera por notícias e por 

� m os últimos momentos do Papa. Na página 

seguinte o enfoque foi, novamente, o con� na-

mento a que os cardeais serão submetidos para 

a escolha do novo Pontí� ce e os procedimentos 

para a eleição. A reunião de multidões nas igrejas 

de todo o mundo, inclusive na Polônia, e rumo-

res de que o desejo de João Paulo II seria ter seu 

coração levado para seu país de origem foram os 

destaques da página 9. Em seguida, declarações 

do presidente Lula sobre o Papa e um manifes-

to de sua satisfação para que seja eleito um novo 

Papa brasileiro ou latino. Foi com informações 

já publicadas no em outras edições que o leitor 

se deparou nas páginas 13 a 16. 

Na capa do Diário Catarinense do dia 5: 

“Multidão no adeus ao Papa”. Nas páginas in-

ternas, o secretário-geral da CNBB, dom Odilo 

Pedro Scherer, declarou que a torcida em nada 

interferirá para a escolha do novo pontí� ce. Na 

p.6, uma entrevista de Dom Cláudio Hummes 

a Luiz Zinini Pires da agência RBS transcorreu 

sem surpresas. De Brusque, Gisele Zambiazzi 

entrevistou Isidoro Woitena, primo de Karol 

Wojtyla que disse sentir uma dor tão grande 

como se tivesse perdido um pai, apesar dos dois 

nunca terem sequer se falado. Ainda na página 7, 

Ana Paula Cardoso discorreu sobre o Coral Vo-

zes da Juventude de Criciúma que se apresentou 

no ano passado na Praça de São Pedro em Roma, 

após apresentação as crianças tiveram acesso ao 

pontí� ce.

O destaque do Diário no dia 6 foi a maté-

ria do enviado especial Rodrigo Lopez sobre a 

multidão que lotou a Praça de São Pedro. Mas 

o que chamou a atenção foi a declaração contrá-

ria ao Papa, difícil de ser publicada nesse tipo de 

situação. O teólogo alemão Hans Kueng “a� r-

mou que o Papa deixou a Igreja com uma crise 

de esperança e con� ança”. A possível eleição de 

um pontí� ce negro e um livro colombiano que 

lançou o Papa como super herói de história em 

quadrinho também estiveram presentes na p. 6. 

As páginas 7 e 8 continham matérias sobre cata-

rinenses que por algum momento estiveram na 

presença de João Paulo II. 

 “Cardeais iniciam dia 18 a escolha do novo 

Papa” foi a manchete de capa do DC no dia 7, 

que incluiu uma grande foto da comitiva forma-

da pelo presidente dosa EUA George Bush, seu 

pai e o ex-presidente Bill Clinton. A p.4 trou-

xe o favoritismo de Dom Cláudio Hummes na 

sucessão papal , fato mencionado no ! e Wa-

shington Post mas que o cardeal mais uma vez 

não comentou.Na página seguinte, o assunto foi 

novamente a escolha do novo Papa. 

A divulgação do testamento espiritual de 

João Paulo II foi destaque da sexta-feira, 08 de 

abril. No manuscrito o Papa teria destacado o 

perigo de uma guerra nuclear e teria também 

admitido que chegou a cogitar sua renúncia. 

Em seqüência o enviado especial Rodrigo Lopez 

mencionou o forte esquema de segurança no lo-
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cal e a expectativa de 5 milhões de pessoas acom-
panhando o funeral.

A ilustração da p.6 demonstrava como será 
o funeral que aconteceria no mesmo dia, nessa 
página a expectativa era de 4 milhões de pesso-
as acompanhando o funeral, 1 milhão a menos 
que na matéria anterior. Na página 8, Jéferson 
Bertolini recolheu, como já ocorreu em edições 
anteriores, depoimentos de catarinenses que ti-
veram algum tipo de contato com o Papa. No sá-
bado dia 09, o Diário mencionou a cerimônia de 
despedida de João Paulo II que reuniu 600 mil 
pessoas. A matéria continha detalhes sobre o ce-
rimonial já mencionados anteriormente. Na pá-
gina seguinte descreveu-se a multidão clamando 
pela beati� cação de Karol Wojtyla.. Em entre-
vista para o Diário, o teólogo Leonardo Bo�  dis-
se não acreditar que o alemão Joseph Ratzinger 
possa ser eleito o mais novo Papa. A página 8, 
nesse dia, trouxe matérias de Nova Trento citan-
do novamente casos como o do padre Ivo Dal-
senter que se sente orgulhoso por ter auxiliado 
João Paulo II em sua visita a capital.

 O episódio da morte do Papa trouxe en-
sinamentos preciosos para o DC. A redação foi 
ágil para levar às ruas a edição extraordinária 
já no mesmo dia do passamento do pontí� ce. 
Mas esse esforço todo � cou apenas circunscrito 
à capital ou sua região mais próxima. Como os 
jornais de domingo são fechados ao longo da se-
mana e mais intensamente nas sextas-feiras, seus 
conteúdos � cam datados e o frescor dos eventos 
do dia � ca prejudicado. Mais prejudicado ainda 
� ca o leitor. Que pode ir para o concorrente...
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O ano de 2008 começou com mais um es-

cândO maior investimento do Itamaraty em 2005 

parece ter iniciado fadado ao fracasso e termina-

do de forma ainda mais lamentável. A imprensa 
estava em cima do fato e, ainda antes de seu iní-
cio, os jornais anunciaram o que já se espelhava 
como um desvio: os líderes árabes, com leques de 
dólares para se abanar, não viriam ao encontro. 
Síria, Líbia, Egito, Jordânia, Emirados Árabes, 
Líbano, nenhum chefe de estado compareceria à 
festa tupiniquim, só chanceleres. De fora, 37% do 
PIB da região.

A reunião dos dias 10 e 11 de maio não era 
política. Pelo menos não deveria ser. O Itamaraty 
anunciava pouco antes do evento que a prioridade 
seria “concentrar esforços em aspectos de coope-
ração e de intensi� cação de comércio e investi-
mento”. Nem tanto assim. Em seus itens iniciais, 
realmente o documento pré-elaborado trata de 
assuntos estritamente comerciais. Do item 2 em 
diante, a política predomina. Nada de anormal, 
não tivessem os países latino-americanos presen-
tes à Cúpula, problemas tão graves quanto os que 
afetam o bloco árabe. Por aqui, temos pobreza 
como lá, desrespeito aos mais básicos direitos in-
dividuais, um pouco de terrorismo, violência ur-
bana e mais tantos outros problemas. As aves não 
andam cantando nem por aqui, muito menos por 
lá, diria um Gonçalves Dias de hoje.

Não é só a unilateralidade da abordagem 
dos con� itos árabes que incomoda no trato das 
questões durante a Cúpula América do Sul - Pa-
íses Árabes. Tampouco a semelhança entre os 

nossos problemas mal resolvidos e os deles (como 
diz o ditado, é o roto falando do rasgado). Mas as-
susta a cobertura nacional e internacional, em sua 
maioria, desconsiderando a total falta de intimi-
dade entre os dois blocos. Uma reunião esvaziada 
falando de problemas de estranhos, importados, 
como se tivéssemos força política internacional 
para resolver ou pressionar a resolução de alguns 
deles. Um esforço quixotesco.

A presença mal-humorada e desdenhosa do 
vizinho argentino Nestor Kirchner e a chegada es-
palhafatosa e atabalhoada do venezuelano Hugo 
Chavez, somadas ao conteúdo de seu documento 
� nal, pareceram mais um esforço brasileiro de se 
afastar economicamente do maior mercado con-
sumidor mundial, os Estados Unidos. E não há 
justi� cativa política que se sustente neste ponto: 
se o envolvimento econômico implica envolvi-
mento político, então, ao procurar o bloco árabe, 
estaríamos endossando suas ações contra os direi-
tos individuais, contra a mulher, suas ocupações 
militares recentes e atuais. Neste caso, também 
países importadores de produtos brasileiros te-
riam direito de suspender suas compras baseados 
em nossas imensas diferenças sociais. Como bem 
disse a Confederação Israelita do Brasil em docu-
mento de protesto à reunião de Brasília, o Brasil 
“condenou meia guerra, em vez de aproveitar a 
oportunidade e condenar a guerra inteira”.

Como jornalistas, podemos lamentar ain-
da mais um fato, além da cobertura pautada por 
release e altamente comprometida, não trazendo 
benefício algum aos brasileiros, nem à comuni-

Cúpula Quixotesca

Laura Seligman em 13/05/2005
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dade árabe que aqui vive em paz com qualquer 
outra etnia, gerando riqueza e desenvolvimento 
com seu trabalho há tantos anos, e que poderia 
ser alvo de inimizades, frutos dessa ação desme-
surada. É o fato de não haver realmente liberdade 
de imprensa e expressão em nenhum dos países 
do bloco árabe que aqui estiveram representados. 
Neste mês de maio, em que se celebra, no dia 3, o 
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, pouco 
temos a comemorar: no próprio dia 3, o diretor de 
uma rádio do Equador fugiu do país com sua fa-
mília, ameaçados de morte; no dia 4, duas jorna-
listas britânicas foram condenadas no Peru; aqui 
no Brasil, o livro “Na Toca dos Leões”, do jorna-

lista Fernando Morais, teve sua apreensão decre-
tada por um juiz de primeiro grau que acolheu 
pedido do deputado ruralista Ronaldo Caiado; 
só aqui na América Latina, sete jornalistas foram 
assassinados neste ano. Estes e outros tantos fa-
tos lamentáveis podem ser conferidos nos sites de 
sindicatos e federações de jornalistas no mundo, 
como o dos portugueses.

O mal-estar internacional causado pela Cú-

pula já moveu o chanceler brasileiro Celso Amo-
rim, que nos dias 28 e 29 estará em Tel Aviv (Isra-
el) num esforço compensatório de reaproximação. 
Como declarou ao Jornal da Record, ele se desli-
ga da comitiva presidencial que vai ao Japão e à 

Coréia do Sul. Resta esperar pelas conseqüências 
de aproximação comercial com o Oriente Médio, 
justi� cativa da reunião brasileira. A liberdade de 
imprensa, que não parece ser uma preocupação 
maior num país onde se apreendem livros e se ex-
pulsam jornalistas, talvez tenha de esperar ainda 
mais.
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Insista em existir

Laura Seligman em 01/08/2006

Não há unanimidade em todas as áreas 
da ciência sobre o que move o mundo. Mas se 
pudesse haver um consenso sobre o que o atra-
sa, certamente seria a intolerância. E sua pior 
demonstração não é a declarada, que se pode 
combater, discutir, enfrentar, mas a velada, 
disfarçada de compaixão. Balelas.

Como pode alguém ter compaixão, de-
fender a paz e ainda assim ser intolerante? No 
jornalismo, por exemplo, quando se retratam 
os fatos de forma maniqueísta, separando os 
bons e os maus, os justos e os destruidores. Ou 
então quando, em nome de uma paz ideali-
zada, combatemos o que de forma super� cial 
julgamos serem os responsáveis. 

Assim se mostrou o jornalismo, por 
exemplo, na capa desta semana da revista Veja, 
quando se indaga se há guerra justa, e a res-
posta já é dada. Sim, existe, mas não esta que 
acontece no Oriente Médio. Qual seria então? 
Aquela que o editor decidir por nós? Como 
esta edição colabora para uma leitura crítica e 
autônoma dos fatos, da sociedade, da própria 
mídia?

Na mídia local, houve demonstração de 
certo equilíbrio quando o Diário Catarinense 
publicou no domingo, 30 de julho, a manche-
te “A Beirute do Hezbollah”, sobre a matéria 
do enviado especial da Agência RBS, Rodrigo 
Lopes. O jornalista descreve a ação do grupo 
terrorista no Líbano, que arrebanha adeptos 
entre os civis mais pobres em troca do míni-

mo que o governo libanês não dá: remédios, 
comida, etc. Em resposta, a população grita 
em coro as palavras de ordem: “morte a Israel”. 
Essa é a principal meta do Hiszbollah, acabar 
com o Estado judaico.

Ao contrário dessa cobertura do grupo 
RBS, o que se lê ou assiste na mídia em geral é 
um retrato nada interpretativo no con! ito no 
Oriente Médio: civis, inclusive crianças, mor-
rem, mas por quê? Poucas vezes se encontra a 
explicação sobre o comportamento e envolvi-
mento da população civil na guerra. Mais raro 
ainda é ler sobre o tratamento do governo liba-
nês a essa população carente: lá, palestinos não 
têm direito a voto, participação política, pro-
gramas sociais e de saúde. Em Israel, palestinos 
têm direitos plenos de cidadãos e há, inclusive, 
dois partidos árabes têm assento no parlamento 
israelense.

Minhas certezas de que a manipulação 
dos fatos na cobertura do Oriente Médio se 
con� rmaram dia desses, quando um menino 
que assistia televisão, inocente e isento, desco-
nhecedor do con! ito, perguntou-me por que 
somente Israel atacava o Líbano? Tive que 
explicar que Israel não ataca o Líbano, mas 
o Hizbullah, que usa o Líbano como base e a 
população civil como escudo para suas ações 
terroristas. Opinei, em minha explicação, que 
não se trata de procurar justiça em uma guer-
ra – se há con! ito, é porque pelo menos dois 
lados se opõem e julgam ser, cada um deles, o 
mais justo. 
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No mesmo dia recebi de um amigo um 
e-mail com um link (http://www.conceptwi-
zard.com/n-israel.html) que mostra os ataques 
que o Hizbullah faz a Israel e que não são di-
vulgados pela mídia. Silenciosamente, mas de 
forma solidária, o que é sonegado de forma 
massiva é compartilhado na Internet. Achei 
emocionante esse esforço de formigas em levar 
mais longe a informação omitida. Fiquei pen-
sando que se não houvesse petróleo envolvido, 
esta guerra receberia tanta atenção quanto os 
massacres que acontecem no Tibet ou na Áfri-
ca Central. O Estado de Israel foi a saída en-
contrada em 1947 para proteger o povo judeu 
de tantas investidas contra sua existência na 
história: a Inquisição, os pogroms na Rússia, 
o holocausto são apenas três dos muitos exem-
plos. Esta é a principal justi� cativa de Israel 
para combater o Hizbollah – defender-se e 
continuar a existir. Você não faria o mesmo?
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Mídia e agendamento:
os cinco anos do 11 de setembro nos meios impressos

Karis Cozer, Camila Guerra e Valquíria M. John em 25/09/2006

11 de setembro de 2001. O dia que alterou 

a história da humanidade ainda carrega um sig-
ni� cado que não tirou a atenção dos governos, o 
medo das pessoas e o interesse da mídia. Há cinco 
anos, os ataques, além de atos terroristas,  denun-
ciaram a instabilidade política e social, o fanatis-
mo religioso e as mazelas imperialistas que coe-
xistem em um cenário de tensão crescente. Assim 
como nos anteriores, os dias 10 e 11 de setembro 
tiveram como destaque os acontecimentos ocorri-
dos nos EUA há cinco anos nos principais meios 
de comunicação do mundo e aqui, no Brasil e em 
Santa Catarina, as coberturas também dispensa-
ram ao fato um tratamento especial. Ao enfatizar 
o conteúdo e por sua repetição exaustiva, os meios 
agendaram a discussão referente ao tema.

Agenda setting é uma hipótese que analisa 
os efeitos da mídia na de� nição dos temas que se-
rão debatidos pelo público, efeitos estes que se dão 
a longo prazo, pelo acúmulo e repetição desses te-
mas nos meios de comunicação. Preocupa-se, por-
tanto, com a seleção das notícias realizadas pela 
mídia sobre determinados temas, sobre os quais 
o público deve conversar. Busca compreender os 
efeitos da comunicação de massa, analisando a 
exploração da agenda dos mass media na intenção 
de torná-la agenda do público. 

Para Hohlfeldt (2001), o conhecimento pré-
vio do receptor sobre o tema determina o grau de 
agendamento da mídia em seu posicionamento 
diante do mesmo. Assim, quanto menos conhe-
cimento, quanto menos presente no dia-a-dia das 
pessoas, mais dependentes elas � carão das mensa-

gens midiáticas para informação e interpretação. 
O agendamento elabora

(...) sua hipótese, a� rmando que a in! uência não reside na 

maneira como os mass media fazem o público pensar, mas 

no que eles fazem o público pensar (....). O agendamento 

constrói a massi� cação como resultado daquilo que eles 

vão pensar. (...) Na perspectiva da agenda setting, pode-

se observar uma sociologia cognitiva, onde os indivíduos 

adquirem sua visão de mundo proveniente da agenda es-

tipulada, ao logo do tempo, pelos mass media. O efeito é 

ressaltado pelo seu aspecto cumulativo. 

Na era da chamada Sociedade da Informa-
ção, onde cada vez mais nossos conhecimentos e 
impressões de mundo são pautados pelos conte-
údos que circulam nos meios de comunicação e 
informação, a hipótese do agenda setting ganha 
evidência e atualidade. Muitos acontecimentos 
só chegam ao nosso conhecimento por meio da 
mídia. Para muitos deles, não temos condições de 
cruzar informações ou de ir “direto à fonte”. O 
atentado terrorista praticado nos EUA em 11 de 
setembro de 2001 foi um grande exemplo disso. 
Todas as nossas informações foram de� nidas pela 
mídia, todas as nossas conversas foram pautadas 
por essas informações. 

Passados cinco anos dos atentados ao 
World Trade Center e ao Pentágono, resolve-
mos analisar como a mídia agendou as discus-
sões frente ao tema. Selecionamos os meios de 
comunicação impressos para avaliar o conteú-
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do e o espaço dedicado ao tema. Optamos pe-

los jornais e revistas impressas por trabalharem 

com um conteúdo mais aprofundado do que os 

meios audiovisuais e porque, como aponta Wolf, 

são os meios impressos os mais propícios para 
se observar a hipótese do agendamento. Foram 
analisados os jornais Folha de S.Paulo e Estado 
de S.Paulo (SP), Diário Catarinense, A Notícia, 
Jornal de Santa Catarina (SC) e Gazeta do Povo 
(PR) e as revistas Veja (06 de setembro), Super 
Interessante e Galileu (setembro). Obviamente 
que a internet propiciou a mais ampla cobertura 
sobre o tema, dada sua possibilidade de agrupar 
as características de todas as demais mídias em 
uma única (texto, imagem, som e interação). Op-
tamos pela mídia impressa para analisar a ques-
tão da proximidade (como no caso dos jornais 
Diário Catarinense, A Notícia, Gazeta do Povo 
e Jornal de Santa Catarina) e pelo seu próprio 
histórico e credibilidade junto aos receptores 
(como no caso das revistas Veja, Super Interes-
sante e Galileu e dos jornais Folha de S.Paulo 
e Estado de S.Paulo). Apesar de termos optado 
pela mídia impressa, ressaltamos que o agenda-
mento se deu, justamente, pela soma das infor-
mações distribuídas pelos mais diversos meios. 

O grande volume de informações é, para 
Hohlfeldt, um critério do agenda setting. Esta 
característica é chamada por McCombs de efei-
to enciclopédia. O agendamento é condiciona-
do por vários fatores como tempo de exposição 
do receptor; o tipo de mídia; a pertinência do 
assunto para o público. Dez conceitos básicos 
são apontados para o estudo de agendamento: 
acumulação, consonância, onipresença, relevân-
cia, frame-temporal, time-lag, centralidade, te-
matização, saliência e focalização. Para analisar 
como a temática do 11 de setembro foi abordada 
nos veículos escolhidos, optamos por trabalhar 
com cinco dessas categorias:

Acumulação: é a habilidade da mídia em dar 
importância a determinado assunto, evidencian-
do-o entre uma diversidade de fatos diários, que 
passaram pelo processo jornalístico. Foi determi-
nada a partir da quanti! cação do conteúdo.

Consonância: tendo suas peculiaridades, os 
mass media assumem características similares na 
elaboração de temas e acontecimentos que são no-
ticiados. Foi observada a semelhança entre os en-
foques, fontes, fotos e tratamento das matérias.

Focalização: é a forma de focar determina-
do assunto, empregando artifícios ligados ao tipo 
de linguagem, contextualização feitos pela mídia. 
Usam-se instrumentos especí! cos do processo de 
editoração como: chamadas especiais, gravatas, 
cartolas, box e outros meios. 

Frame temporal: conjunto de dados reuni-
dos durante o momento da investigação, que pos-
sibilita a interpretação contextualizada do fato. 
Nesta pesquisa, fases e contextos que foram apre-
sentados nas matérias. A análise concentrou-se 
nos dias 10 e 11 de setembro.

Tematização: é a exploração de temas pelos 
mass media, com vários enfoques, na intenção de 
produzir no público, principalmente quando este 

possui pouco conhecimento de tal assunto, uma 

dependência dos meios, na intenção de obter as 
informações. Neste levantamento, a tematização 
foi observada a partir da contabilização da diver-
sidade de temas apresentados nas notícias durante 
o frame temporal estabelecido.

Acumulação

Na análise, no período de 10 a 11/09/2006,  
da Gazeta do Povo (PR), Folha de São Paulo, O 
Estado de São Paulo, Diário Catarinense,  Jornal 
de Santa Catarina e A Notícia encontramos mais 
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de 40 matérias, 55 fotos legenda, 9 chamadas de 
capa, três infográ� cos, 18 boxes e outras 17 fotos 
em 26 páginas dedicadas ao tema.   As publica-
ções foram feitas  em mais de uma editoria e todos 
os jornais, excetuando-se O Estado de São Paulo, 
tiveram editoriais acerca do assunto. As revistas 
Veja, Galileu e Super Interessante publicaram 26 
páginas sobre o tema, 20 das quais publicadas pela 
Veja que dedicou a capa de sua edição n. 1972 ao 
11 de setembro. As revistas Isto É e Época não 
destacaram o assunto e, por isso, não foram consi-
deradas na análise. Nas revistas analisadas, foram 
publicadas 29 fotos, quatro infográ� cos e uma 
ilustração.

Consonância

Entrevistas de brasileiros que estavam em 
Nova York durante os atentados foram destaque 
no Diário Catarinense do dia 11/09, no Estadão 
e A Notícia dia 10/09. Em todas as publicações 
analisadas (exceto a Super Interessante), o uso de 
fotos foi largamente utilizado, principalmente 
aquelas em que as torres do World Trade Center 
apareciam queimando. Em todos os jornais foram 
feitas matérias que apresentavam a situação do pla-
neta após os ataques terroristas, citando o medo, a 
preocupação e a revolta da sociedade. Da mesma 
maneira, os atos o� ciais, homenagens e protestos 
realizados pelos americanos estavam em todas as 
edições estudadas. Os editorias da Folha, Santa e 
DC convergiram ao fazer um balanço sobre o que 
os ataques acarretaram, aproximando-se de uma 
matéria do A Notícia que coloca atentados como 
o de Madrid,  em 11 de março de 2004, um pro-
duto da ação al-qaedeana. 

Focalização

A maior cobertura dos jornais coube ao 
Estadão, com, no dia 10/09, um especial de seis 

páginas contendo, além das tradicionais matérias 
sobre como se  deu e quais as razões o ataque, tex-
tos sobre a Al Qaeda e Osama Bin Laden.   

O Gazeta do Povo foi o único que trouxe 
questionamento quanto à versão o� cial apresen-
tada pelos americanos, no dia 11/09, em uma 
matéria de meia página.   Este jornal ainda teve a 
única manchete sobre o 11 de setembro, na capa 
do Caderno para vestibulandos.  

A Folha publicou, em 11/09, um artigo que 
mostrou em qual contexto histórico originou-se 
o 11 de setembro, escrevendo sobre a política 
americana no Oriente, quando colocou os Esta-
dos Unidos da América (EUA) também como 
responsável pelas hostilidades existentes. 

A Notícia trouxe uma reconstrução mi-
nuciosa dos fatos e a política americana adota-
da após os ataques, como também a situação do 
Afeganistão, foram principalmente focadas pelo 
Estadão.  O DC, 10/09, fez uma reportagem 
distinta que selecionou 11 pessoas consideradas 
como os personagens principais do 11 de setem-
bro. 

A Revista Veja dedicou a capa da edição n. 
1972 (06 de setembro de 2006) como um “Es-
pecial 11 de setembro”, em que destaca “o � m da 
privacidade e outras 49 mudanças que os aten-
tados provocaram”. Além disso, apresenta ainda 
como o cinema, a música e literatura têm traba-
lhado o 11 de setembro.

A Revista Super Interessante apresenta o 
que teria acontecido se o 11 de setebro não tives-
se ocorrido, apontando como um dos prováveis 
resultados que Busch não teria sido reeleito. Na 
revista Galileu o destaque é para a reconstrução 
e renovação urbana em de Nova York.
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Tematização

“Vilão sem futuro” foi o nome atribuído 
a Bin Laden em uma matéria do Estado de São 
Paulo, e no A Notícia os muçulmanos integran-
tes da Al Qaeda foram denominados inimigos do 
Ocidente. Entretanto, é válido informar que os 

jornais, de um modo geral, repudiaram os ataques 

sem posicionarem-se apenas em favor dos ame-

ricanos. Isto é, compreende-se mais, nos dias de 
hoje, que os motivos que ocasionaram o marco 11 
de setembro, são o efeito de um grupo de terroris-
tas que não esteve sempre destituído de razão.

O destaque apresentado por todos os mate-
riais analisados referiu-se às implicações do 11 de 
setembro no cenário político e social e fragilida-
de das relações entre os países do ocidente e do 
oriente médio. Enfatizam o temor mundial e o 
sentimento de insegurança que estabeleceu-se em 
todo o mundo após a ação terrorista ocorrida há 

cinco anos. 

Apesar de tentarem estabelecer um parâme-
tro com o cenário atual, a maior parte do conte-

údo trabalhado foca o 11 de setembro como uma 
espécie de “data cívica”, insistindo na repetição de 
informações, teorias conspiratórias, críticas ao go-

verno norte-americano e uma visão da Al-Qaeda 

que insiste em maniqueísmos quando deveria en-

fatizar aspectos históricos e sócio-culturais. Um 

exemplo disso é a exaustiva repetição das imagens 

das torres ao serem atingidas. Pensa-se o 11 de se-

tembro como causador ou agravante dos con� itos 

atuais, ignorando-se que na verdade esses con� i-

tos são bem mais antigos e que o 11 de setembro 

foi, na verdade, parte de um contexto muito mais 

amplo e complexo do que questão da fragilidade 

da até então inatingível segurança norte-america-

na e do sentimento de anti-americanismo que se 

espalha pelo mundo já há muito tempo. 

O acúmulo de informações, a repetição, a 

consonância na focalização e temas mostra que 

a mídia brasileira, neste caso a mídia impressa, 

buscou agendar o debate sobre o 11 de setembro a 

partir de um olhar repetitivo e viciado pelos dis-

cursos pró ou anti EUA. A efetiva análise esteve 

pouco presente, embora justiça deva ser feita ao 

Estado de S. Paulo, pela profundidade e análise 

crítica com que o tema foi tratado.
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Samba de gringo

Karis Cozer, dos Estados Unidos em 27/02/2007

Na medida que prosseguem os con� itos inter-
nacionais, cujas implicações quase sempre recaem 
sob solo americano, o jornalismo dos Estados Unidos 
mantém um foco e um padrão constante. Os princi-
pais jornais impressos do país, � e New York Times 
(NYT) e Los Angeles Times (LAT) são parecidos tan-
to na diagramação quanto no conteúdo das matérias, o 
design grá� co das capas não é o mesmo por pequenos 
detalhes. As diferenças existentes, entretanto, apesar 
de sutis, podem ser facilmente observadas. O NYT, 
simultaneamente liberal e conservador, traz maiores 
informações sobre as atividades governamentais, en-
quanto o LAT, com um maior número de cadernos, 
pauta-se mais acerca do dia-a-dia californiano. 

No período de 16 a 21 de fevereiro, o agendamen-
to da mídia compreendeu as apurações decorrentes do 
interrogatório feito com Rabei Osmar Sayed Ahmed, 
suspeito de envolvimento nos ataques terroristas na 
capital espanhola em março de 2004; o julgamento de 
Lewis Libby Jr, acusado de mentir ao Grande Júri nas 
investigações da CIA e do FBI a respeito das fraudes 
americanas cometidas em relação ao Iraque e, � nal-
mente, as novas ações militares do presidente George 
Bush no Oriente Médio. Os meios de comunicação, 
principalmente quando se trata da mídia impressa, fo-
calizam-se muito em informações de interesse públi-
co, geralmente aqui ambientadas. As notícias sobre os 
demais países seguem este mesmo raciocínio de cunho 
social, dado que se intensi� ca em relação às questões 
bélicas e dilomáticas com o Oriente Médio. Desde os 
jornais locais às mais importantes publicações, as ten-
sões entre Estados Unidos, Afeganistão, Irã e Iraque 
� guram como o maior agendamento americano. As 
matérias, além de diárias, ocupam um espaço signi� -
cativo, e as atualizações feitas constantemente na te-

levisão e internet mantêm o público receptor sempre 
informado, imparcialmente ou não, dos últimos acon-
tecimentos. 

Os tablóides sensacionalistas encontrados em 
qualquer banca de jornal contribuem, também, para 
que o população tenha uma grande quantidade de 
notícias ou entretenimento. Além do alto número de 
revistas e outros periódicos focados nos tapetes verme-
lhos de Hollywood (que supera, inclusive, o número 
de jornais), o que impressiona é o “modelo jornalís-
tico”, rigorosamente seguido, por todos eles. Se não 
dizem as mesmas coisas, pedem-se em suas próprias 
contradições. As personalidades em foco não mudam 
e, se a fama tem um preço, aqui este preço é realmente 
cobrado. 

“Bush is not above the law” (Bush não está aci-
ma da lei), por James Banford, “My war away from 
war” (Minha guerra longe da guerra), autoria de Ayub 
Nuri e “Let̀ s make a war, one we can win”(Vamos 
fazer uma guerra, uma nós podemos vencer), por Ni-
cholas Kristof, são exemplos de textos que fecharam 
o principal caderno do New York Times no período 
analisado, com sérias críticas ao presidente e à justi-
ça americana. A edição de 19 de fevereiro da revista 
Newsweek trouxe como manchete “A guerra secreta 
com o Irã” e na matéria, de oito páginas, acusações fo-
ram feitas ao governo americano como uma organiza-
ção que tem buscado razões para perpetuar os ataques 
ao Tehran. Aparentemente a liberdade de expressão é 
um direito inerente ao povo, ou a censura está muito 
bem disfarçada.
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Visita de Bush é quase ignorada 
na mídia norte-americana

Karis Cozer, da Califórnia (EUA)  em 30/03/2007

O Brasil não é uma pauta costumeira na 
mídia norte-americana, tampouco outros países 
sul-americanos. Por maior relevância ou que al-
gumas matérias brasileiras possam ter, jornais, 
revistas e noticiários focam-se na Europa e no 

Oriente Médio nas editorias destinadas a assun-
tos internacionais. A visita do presidente Geor-
ge W. Bush, entretanto, quebrou essa rotina e o 
conteúdo das matérias, certamente, chamou a 
atenção dos leitores.

Uma vez que o Brasil foi a sua primeira pa-
rada, e talvez pela iminência de relações econô-
micas importantes com a perspectiva da valori-
zação do Etanol, foram exploradas reportagens 
que trouxeram informações além dos passos de 
Bush. O New York Times, na edição do dia 09 
de março, publicou acusações de roubo feitas 
por promotores nova-iorquinos a Paulo Ma-
luf, classi� cando este, inclusive, como alguém 
de poderosa in� uência na política brasileira. A 
Petrobras, em uma notícia sobre a produção de 
óleo e gás no México, também foi citada por este 
jornal. 

� e Wall Street Journal, dia 09 de março, 
saiu com três chamadas de capa sobre o Brasil. 
Uma delas também foi sobre as investigações 
contra Maluf. Outra, trouxe os acordos feitos en-
tre Bush e Lula em relação à produção de Etanol, 
marcando os protestos contra a visita que se es-
tenderam por várias cidades. � e Register, jornal 
de maior circulação em Orange County, sul da 
Califórnia, com uma chamada de capa, também 
escreveu sobre todos os protestos recebidos.

As matérias não foram longas; pouco foi fa-
lado de Lula e nas notícias sobre Paulo Maluf, o 
destaque foram os valores denunciados. A maior 
cobertura sobre a importância do Brasil na produ-
ção do etanol para os Estados Unidos, com info-
grá� cos e mapas, tiveram como principal objetivo 
salientar aos receptores a atual situação.

George Bush foi acusado, também pelo � e 
Wall Street Journal, de ser o culpado pelas di� -
culdades encontradas por toda a América Latina 
em identi� car boas oportunidades de acesso ao 
mercado norte-americano. Com fotos na capa e 
no caderno Nação e Mundo, � e Orange County 
Register ressaltou exclusivamente as manifesta-
ções brasileiras à visita de Bush. Nos outros prin-
cipais jornais do país, a cobertura sobre os protes-
tos que ocorreram durante a visita foi ignorada, 
acompanhando sua prática habitual.
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Violência sem fronteiras

Taiana Eberle e Karis Cozer em 05/12/2007

A cada minuto, uma mulher é violentada na 
África do Sul, segundo pesquisas da conferência 
“Diálogos Femininos” (VII FSM) publicadas em 
janeiro de 2007. Em março deste ano, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) divulgou que 
74% das pessoas infectadas pelo vírus da AIDS 
na África Subsaariana (países localizados abaixo 
do deserto do Saara) são mulheres jovens. Em ou-
tubro de 2006, um relatório das Nações Unidas 
contabilizou aproximadamente 130 milhões de 
mulheres e crianças que sofriam mutilação de ór-
gãos genitais e exploração sexual; a remoção do 
clitóris é comum em aproximadamente 30 países 
da África e em outras regiões do mundo, como a 
Ásia e o Oriente Médio. 

Alega-se que a violência sexual praticada 
nesses países seja uma questão cultural. Mas que 
tipo de práticas culturais são essas? Diminuir esses 
índices, evitar o sofrimento de milhares de mu-
lheres e lhes proporcionar melhores condições de 
vida é um dos maiores desa� os enfrentados pela 
humanidade. No que se refere à cultura e à tradi-
ção, algumas sociedades antigas acreditavam que 
a mulher era inferior e estava restrita a participar 
da vida social, política e econômica, simplesmente 
por fazer parte desse gênero. Muitas delas ainda 
mantêm essa crença, ora de forma declarada, ora 
dissimulada.

Mutilação

Diversas comunidades defendem a prática 
da excisão (corte, remoção do clitóris) como uma 
forma de “higiene” e de garantia que a menina se 

case virgem, ao inibir o desejo sexual feminino. 
Porém, leva-se em conta que na maioria dos casos, 
a excisão é realizada de modo clandestino e pode 
causar infecções, comprometimento da menstru-
ação e da gravidez, bem como a transmissão de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST e da 
Aids e, em muitos casos, a morte da mulher. Há 
todo um envolvimento cultural, tradicional e até 
religioso no processo e, geralmente, a menina é 
forçada a passar por estes rituais. Algumas vezes, 
entretanto, a própria mulher deseja sofrer excisão, 
com receio de rejeição e descriminação da socie-
dade caso não siga os padrões impostos. 

O Fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, 
em uma visita à Somália em 2001, presenciou o 
sofrimento de duas meninas somalianas (de sete e 
dez anos) que acabavam de ter sido circuncidadas. 
O fotógrafo conta que elas estavam com as per-
nas amarradas por ataduras, para que a cirurgia 
não rasgasse. Segundo ele, foi uma das coisas mais 
cruéis já vistas em sua vida e que naquele dia, não 
conseguiu mais fotografar. 

Agressão

Tratando-se de violência, na África Subsa-
ariana, por exemplo, as mulheres são agredidas 
simplesmente por não atenderem aos pedidos de 
seus maridos, que as têm como uma propriedade. 
Por “desobediência”, elas sofrem agressões psi-
cológicas e, principalmente, físicas. Uma estudo 
realizado em 2004 pelo Conselho de Pesquisa 
Média divulgou que na África do Sul a cada seis 
horas um homem matava uma mulher através da 
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A cada minuto, uma mulher é violentada na 
África do Sul, segundo pesquisas da conferência 
“Diálogos Femininos” (VII FSM) publicadas em 
janeiro de 2007. Em março deste ano, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) divulgou que 
74% das pessoas infectadas pelo vírus da AIDS 
na África Subsaariana (países localizados abaixo 
do deserto do Saara) são mulheres jovens. Em ou-
tubro de 2006, um relatório das Nações Unidas 
contabilizou aproximadamente 130 milhões de 
mulheres e crianças que sofriam mutilação de ór-
gãos genitais e exploração sexual; a remoção do 
clitóris é comum em aproximadamente 30 países 
da África e em outras regiões do mundo, como a 
Ásia e o Oriente Médio. 

Alega-se que a violência sexual praticada 
nesses países seja uma questão cultural. Mas que 
tipo de práticas culturais são essas? Diminuir esses 
índices, evitar o sofrimento de milhares de mu-
lheres e lhes proporcionar melhores condições de 
vida é um dos maiores desa� os enfrentados pela 
humanidade. No que se refere à cultura e à tradi-
ção, algumas sociedades antigas acreditavam que 
a mulher era inferior e estava restrita a participar 
da vida social, política e econômica, simplesmente 
por fazer parte desse gênero. Muitas delas ainda 
mantêm essa crença, ora de forma declarada, ora 
dissimulada.

Mutilação

Diversas comunidades defendem a prática 
da excisão (corte, remoção do clitóris) como uma 
forma de “higiene” e de garantia que a menina se 
case virgem, ao inibir o desejo sexual feminino. 
Porém, leva-se em conta que na maioria dos casos, 
a excisão é realizada de modo clandestino e pode 
causar infecções, comprometimento da menstru-
ação e da gravidez, bem como a transmissão de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST e da 

Aids e, em muitos casos, a morte da mulher. Há 
todo um envolvimento cultural, tradicional e até 
religioso no processo e, geralmente, a menina é 
forçada a passar por estes rituais. Algumas vezes, 
entretanto, a própria mulher deseja sofrer excisão, 
com receio de rejeição e descriminação da socie-
dade caso não siga os padrões impostos. 

O Fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, 
em uma visita à Somália em 2001, presenciou o 
sofrimento de duas meninas somalianas (de sete e 
dez anos) que acabavam de ter sido circuncidadas. 
O fotógrafo conta que elas estavam com as per-
nas amarradas por ataduras, para que a cirurgia 
não rasgasse. Segundo ele, foi uma das coisas mais 
cruéis já vistas em sua vida e que naquele dia, não 
conseguiu mais fotografar. 

Agressão

Tratando-se de violência, na África Subsa-
ariana, por exemplo, as mulheres são agredidas 
simplesmente por não atenderem aos pedidos de 
seus maridos, que as têm como uma propriedade. 
Por “desobediência”, elas sofrem agressões psi-
cológicas e, principalmente, físicas. Uma estudo 
realizado em 2004 pelo Conselho de Pesquisa 
Média divulgou que na África do Sul a cada seis 
horas um homem matava uma mulher através da 
violência doméstica.

AIDS

Os altos índices de contaminação por mu-
lheres também estão associados à outra crença er-
rônea. Muitos acreditam que se um homem com 
o vírus HIV tiver relações sexuais com uma vir-
gem, a doença pode ser curada. 

No � nal de 2006, um outro relatório da 
ONU divulgou que dois terços das pessoas que 
têm o vírus da Aids vivem na África Subsaariana, 
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ou seja, 76% das mortes ocasionadas pela doença 

ocorrem nessa região. Em relação ao gênero fe-
minino, a proporção era de 14 mulheres infec-

tadas para cada dez homens. Os dados ainda re-

velaram que 39,5 milhões de pessoas no mundo 

estavam infectadas. Destas, 60% eram mulheres 

adultas e negras da África (em torno de 13,5 mi-
lhões de vítimas). 

As zonas rurais da região de Zimbabwe 
(sul da África), podem representar um exemplo 
disto. São locais onde não existe acesso a hospi-
tais e a tratamentos de saúde, e há uma grande 
concentração de mulheres e crianças portadoras 
do vírus da AIDS. Com uma população de 12 
milhões de habitantes, o país possui aproxima-
damente 2 milhões e 300 mil infectados.

A doença, que não conta com consciência e 
prevenção, tornou-se uma nova praga para a po-
pulação africana. Não existe informação, tam-
pouco meios que possam suprir a demanda de 
doentes. Se mesmo países em desenvolvimento, 
como é o caso do Brasil, onde existem campa-
nhas e cuidado e prevenção o índice de soro po-
sitivos aumenta, a situação dos africanos é po-
tencialmente mais grave. 

Gravidez 

Se não bastasse o alto índice de mor-
tes por AIDS e DST, um grande número de 
mulheres têm problemas com a gravidez. Em 
2000, a ONU divulgou que a cada 16 partos 
que ocorriam na África, uma mulher mor-
ria. Este índice é assustador, principalmente 
quando comparado aos países desenvolvidos, 
cuja probabilidade é de uma morte a cada 2,8 
mil partos. Este estudo comprovou a falta de 
acesso a informações e prevenções, de hospi-
tais, postos de saúde e saneamento básico. 

A gravidez indesejada é outro fator preocu-
pante. Com relação ao aborto, 70 mil mulheres 
morrem todos os anos ao realizar esta prática. As 
mulheres africanas correspondem a metade des-
se número. Geralmente a morte é ocasionada por 
infecções ou outras contaminações contraídas 
pela prática ilegal do aborto e/ou por falta de con-
dições de higiene e saneamento básico.

Conscientização

As práticas “culturais” tornam-se desuma-
nas a partir do momento em que prejudicam a 
integridade moral e/ou física, conforme o Artigo 
5o. dos Direitos Humanos: “Ninguém será sub-
metido a tortura, nem a tratamento de castigo 
cruel, desumano ou degradante” . Mutilações, 
agressões físicas e psicológicas, violência e até 
mesmo a morte são comuns em algumas socieda-
des e muitos governantes não conseguem interfe-
rir para suas proibições. 

É preciso considerar ainda que, como várias 
destas práticas são realizadas há milênios, um de-
creto de lei talvez não implicaria em suas extin-
ções tão rapidamente. É necessário buscar uma 
iniciativa de combate e um dos primeiros passos 
poderá ser a conscientização das populações sobre 
danos que seus costumes resultam. 

Educação e acesso a informação são rumos 
que os demais países deveriam buscar para ins-
truir os que defendem esses métodos. Promover 
políticas de acesso a saneamento básico, hospitais 
e medicamentos também são iniciativas válidas 
tanto para as mulheres como para a população 
num todo. Não se trata de julgar a cultura des-
sas sociedades, mas sim tentar reverter o quadro 
desumano em que tantas mulheres se encontram. 
Com disso, poder lhes proporcionar ao menos 
parte do bem estar social presente em várias ou-
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tras parte do mundo, inclusive do seu próprio 
continente.

Também é importante que os povos africa-
nos compreendam o próposito da ajuda das outras 
nações e vejam nela uma atitude de cidadania, 
para que eles possam viver – e conviver – de uma 
maneira mais justa e humanitária. Logo, pressu-
põe-se que as intenções das outras partes do mun-
do tenham esta consciência, de realmente ajudar 
populações que cometem atrocidades muitas ve-
zes na fé de que estão fazendo o certo. De nada 
adianta reprovar as práticas cometidas quando a 
maioria dos governos investe em ações que visam 
apenas explorar as riquezas que a África pode ofe-
recer.

Quer saber mais? Clique aqui e leia a resenha 
do � lme “O Último Rei da Escócia”, que mostra a 
situação em que vive a população africana duran-
te o governo de um ditador.
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Notícias e informações de               
interesse público: 

pouco espaço na TV espanhola

Gabriela Azevedo Forlin (da Espanha)1  em 05/03/2008

Sentar no sofá, ligar a televisão e passar a 

tarde toda (ou noite) de olho na telinha não é ta-
refa fácil para quem vive na Espanha. O país con-
ta com seis canais abertos de televisão (La 1, La 
2, Antena 3, Cuatro, Tele5 5 e La Sexta); e apesar 
da aparentemente grande lista de opções, as pos-
sibilidades de encontrar um bom programa são 

escassas. Diz-se “grande lista” pelo fato de a Espa-

nha ter uma população de aproximadamente 45 
milhões de pessoas para esses seis canais (que na 
verdade são 11, como será explicado logo abaixo). 
Levando em conta que no Brasil temos o mesmo 
número de emissoras para satisfazer 180 milhões 
de pessoas, pode-se dizer que, em teoria, é mais 
fácil agradar aos espanhóis. Esta a� rmativa não 

parte de uma questão de gosto pessoal ou de uma 

crítica para ser “do contra” à televisão estrangeira. 

A qualidade da programação da TV espanhola é 
tema de discussão em muitas cadeiras do curso de 

Jornalismo das universidades da Espanha, como 

Análise do Discurso Jornalístico, Introdução a 

Realização Audiovisual, Análise do Discurso Au-
diovisual, entre outras. 

O que ainda agrava a situação é o fato de que, 
além dos seis canais nacionais, cada região tem 
seus canais locais que tampouco trazem uma boa 
oferta de programas. Em Sevilha, por exemplo, a 
TV aberta ainda conta com o Canal 2, Popular 
TV, Net TV, Veo TV, Sevilla TV, CRN Giralda 
e Canal Sur. Parece muito? Pois bem, aqui a teo-
ria “quantidade não é sinônimo de qualidade” é 
muito bem aplicada. Todos os canais contam com 
a presença massiva de “telenovelas” (que decepcio-

na quem conhece as produções da Rede Globo), 

reality shows (a cada mês começa um novo. Em 

cinco meses já presenciei “Gran Hermano”, “Fama 
¡a bailar!”, “El conquistador del � n del mundo”, 
“Esta casa era una ruína” e “Operación Triunfo”. 
No momento, três desses estão no ar e dois novos 

estão sendo anunciados), programas de auditório 
no estilo Sílvio Santos (com a diferença que pas-

sam todos os dias), programas com uma hora de 

duração em que as pessoas têm 30 segundos para 
mostrar o que sabem fazer (que passam, no míni-
mo, 3 vezes por semana), programas de videntes 
(que estão no ar 24h por dia; o telespectador liga, 
pede para tirarem as cartas e tem seu futuro adi-
vinhado em frente a toda a nação). En� m, passar 
de um canal ao outro não muda muito, além do 
símbolo distinto no canto inferior da tela. 

Quem ainda tem um pouco de sorte são as 

crianças, que têm uma boa variedade de desenhos 
animados para escolher pela manhã. Programas 

culturais? Nem pensar! Na matéria de Jornalismo 
Cultural eu e outros colegas acadêmicos do curso 
de Jornalismo tivemos a oportunidade de anali-
sar a presença da “real” cultura nos programas de 

televisão. Através de uma profunda análise diária 
(cada um responsável por um número x de emis-
soras) tentamos encontrar programas que ofere-
cessem mais que entretenimento; buscamos obter 
um pouco de conhecimento através da televisão. 

Resultado? Acho que já é de se imaginar... Para 
a televisão espanhola cultura é sinônimo de pro-
gramas de “moda” (discutir os vestidos usados no 
Oscar, em shows, os mais bem vestidos em gran-
des acontecimentos nacionais, em casamentos...), 
de programas de “esporte” (entrevistar jogadores 
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de futebol, perguntar como vão seus casamentos, 
quanto custou o anel que deram à mulher, quan-
to gastaram nas últimas férias...), de programas 

de viagem (onde estão as melhores baladas do 
mundo, onde tem gente mais bonita, as praias 
onde se faz mais topless...), entre outras coisas do 
gênero. Aí entra a questão: moda não é cultura? 

Com certeza! O problema é que aqui não se dis-
cutem tecidos, tendências, texturas. Nem mesmo 
no programa de debate sobre o Oscar se falou do 
estilo de � gurino usado nos � lmes. Debateu-se 
quem tinha o maior decote, a maior fenda, quem 
tinha posto enchimento no vestido, quem pagou 
mais caro, quem estava vestido igual ou quem foi 
ao mesmo costureiro.

Como sempre pensei a Europa como ber-
ço da cultura erudita, esperava ao menos alguns 
documentários no estilo Discovery Channel ou 
National Geographic na TV aberta (ainda que 
dublado em espanhol, como temos no Brasil as 
versões em português de alguns programas desse 
tipo). Não que documentários sejam sinônimos 
de cultura, mas são reais exemplos de programas 
culturais. Nem nos � nais de semana as emissoras 
abrem uma brecha e dividem o tempo entre en-
tretenimento e informação de interesse público, 
ainda que o primeiro possa ter o interesse “do” 
público. Bem, como nem só de cultura erudita 
vive o homem, eu imaginava que a Europa havia 
sofrido in� uências da cultura pop, mas não pen-
sei que estivesse tão contaminada como tenho 
constatado. O problema é que nos casos acima 

descritos não estamos nem falando de cultura 
pop. Esta seria, então, debater sobre os � lmes, a 
produção, os � gurinos, não sobre as plásticas e 
os decotes das atrizes. O que ainda impressiona 
é que esses programas são feitos com jornalistas, 
não com apresentadores de programas de entre-
tenimento como temos no Brasil (a exemplo de 
Adriane Galisteu e Luciana Gimenez que fazem 

os mesmos tipos de “debates” em seus respectivos 
programas). 

Mudando de canal, vamos aos telejornais, 
noticiários e informativos, o foco do Jornalismo. 
Bem, informativos não faltam. Pulando de emis-
sora em emissora, a qualquer hora do dia ou da 
noite, alguma delas estará exibindo um telejornal 
ou um rápido boletim. Em matéria de tecnologia 

e produção, a Espanha demonstra que é a quinta 
economia mais forte da Europa e a oitava nação 
industrial no mundo. Cenários arrojados, estú-
dios bem equipados, utilização de inúmeros re-
cursos tecnológicos e ótimos pro� ssionais. Quem 
acompanha esse tipo de programa pode ver que 
a grande maioria são apresentados/gravados em 
platôs virtuais, fazendo bastante uso da Croma 
Key e dos backgrounds com um estilo mais ci-
bernético. Além disso, as transmissões ao vivo 
de repórteres e enviados especiais a outros países 
são sempre de ótima qualidade. As transições de 
imagem, os efeitos, a luz e o áudio são impecáveis; 
além da tecnologia, nota-se que a Espanha conta 
com ótimos produtores. O que peca é a parte esté-
tica dos apresentadores (principalmente � gurino 
e maquiagem). Considerando que a imagem é a 
característica chave que diferencia a televisão de 
outros meios, é indispensável que âncoras tenham 
uma boa apresentação. O problema é que isso não 
signi� ca excessiva maquiagem (blush e batom 
vermelho) nem penteados de baile ou casamento. 
Desse jeito, a atenção do telejornal passa da notí-
cia para o apresentador. 

Em relação ao conteúdo informativo, em 
época de eleições não precisa ser muito esperto 
para adivinhar qual é a manchete de todos os 
dias em todos os telejornais: a competição entre 
o atual Presidente da Espanha Mariano Zapatero 
(PSOE) e do líder do Partido Popular (PP), Ma-
riano Rajoy. Como já alertaram os professores das 
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matérias de Análise do Discurso Jornalístico e de 
Con� guração Tecnológica dos Processos Jorna-
lísticos, até 9 de março (dia das eleições) e também 
algumas semanas depois, as manchetes de todos os 
informativos vão ser relacionadas a este tema. Nes-
te quesito, a cobertura televisiva espanhola ganha 
pontos. O acompanhamento é feio dia-a-dia, passo 
a passo. Além disso, há também os típicos debates 
eleitorai, muito bem produzidos na Espanha (apesar 
de os pro� ssionais críticos em televisão reclamarem 
que o estilo foi copiado dos franceses - o que aqui não 
signi� ca uma coisa boa). Os noticiários ainda apre-
sentam reportagens sobre os feitos de cada um, tra-
jetória política, perspectivas de cada governo, tudo 
muito bem equilibrado. O público tem informação 
clara e importante para formar opinião na hora do 
voto. O único problema é o fato de a televisão focar 
exclusivamente estes dois candidatos. Quem não co-
nhece a política espanhola ou acaba de chegar à Es-
panha, pode jurar que só existem estes dois partidos 
concorrendo ao cargo. 

Desde que o Kosovo resolveu proclamar in-
dependência, virou assunto de todos os dias nos 
telejornais. Se não manchete, há alguma notícia ou 
debate sobre o assunto. Já que o país não é realmen-
te independente economicamente, quem vai ter que 
bancá-lo é a União Européia (e isso rende muita ma-
téria por aqui... Relembrando, a Espanha é a quinta 
economia da Europa). Além disso, depois da inde-
pendência do Kosovo os ataques do ETA (grupo 
terrorista que pratica a luta armada como meio de 
alcançar a independência da região do País Basco) 
pioraram. O acontecido abriu um precedente que 
pode encorajar aos bascos a revoltarem-se mais do 
que já estão e justi� carem seus atos com a desculpa 
de que “só querem independência”. Todo dia há al-
guma bomba que matou alguém, que feriu dezenas, 
que destruiu algum prédio, en� m, sempre há algu-
ma reportagem que faça o povo espanhol lembrar 
que estão em meio ao terror. 

As demais notícias seguem sempre os valores-
notícia já tão conhecidos por jornalistas, acadêmicos 
de Jornalismo e pesquisadores da área. Na Espanha 
a violência, em especial, tem lugar diário. Violência 
nos metrôs, nas manifestações, violência contra imi-
grantes, maridos/namorados que matam suas espo-
sas/namoradas (aqui na Espanha, a cada cinco dias 
morre uma mulher vítima de violência doméstica, e 
o número se acentua a cada ano), toda essa categoria 
de notícia vem à tona, todos os dias, nos canais de 
televisão. 

O que se pode dizer é que a programação da 
televisão espanhola deixa muito a desejar quanto ao 
quesito informação “relevante”. Não são rápidos bo-
letins e três telejornais diários (com duração máxima 
de 40 minutos) que podem quali� car uma emissora 
como boa. O problema não é a falta de programas, 
mas sim o assunto que cada um enfoca. Basear pra-
ticamente uma programação inteira em entreteni-
mento não é a melhor saída. O público gosta, mas 
com limite. Aqui esse limite já chegou e os especta-
dores não dispõem de opções ao buscar um outro 
tipo de programa. Isso também já se converteu em 
problema para as emissoras que, com cada vez me-
nos audiência – e perdendo o posto para a Internet 
-, não sabem mais para o que apelar. Com exceção 
do conteúdo informativo dos telejornais, o restante 
da programação aberta está longe de ser quali� cada 
como relevante, interativa e que proporciona um 
real crescimento intelectual ao espectador. Quem 
acha que países desenvolvidos podem superar os 
emergentes em qualquer aspecto, sugiro morar um 
tempo na Espanha e tentar permanecer em frente a 
uma TV durante dias de chuva.

1 Gabriela é aluna do curso de Jornalismo da Univali e pesquisadora do 
Monitor de Mídia. Desde setembro de 2007 está fazendo intercâmbio 
na Espanha na Universidade de Sevilha onde cursará um ano de Jorna-
lismo naquele país. O texto aqui apresentado é um relato de suas impres-
sões como acadêmica sobre o modelo de televisão praticado na Espanha 
a partir das discussões de que tem participado nas disciplinas que cursa 
e com seus colegas de Jornalismo.
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ZOOM
Grafi smos, fotografi as e outros visuais
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Vivemos num tempo ambíguo – a ciência e 
as novas tecnologias anunciam e dão, muitas vezes, 
condições para potencializar a qualidade de vida, 
mas, por outro lado, rumores de guerra, crise, vio-
lência assombram o nosso cotidiano, quase sempre, 
dimensionado por processos midiáticos.

São imagens, sons, textos, discursos que nos 
atravessam quando olhamos à nossa volta, quando 
ligamos a televisão, conectamos a Internet, ouvi-
mos rádio, folheamos revista, jornal, livro. Cami-
nhos diversos, sistemas de signi� cações diferentes, 
contextos diferentes, conteúdos diferentes, endere-
çamentos especí� cos.

Contudo, será possível pensar em sistemas de 

signi� cações que nos façam olhar para as “coisas” 
signi� cando-as numa constante relação produzida 
de diferentes formas?

No início do século XX, a virada lingüísti-

ca (que demarca a lingüística moderna) permitiu 

a escrita de um novo mundo que só poderia ser 

representado sobre uma estrutura de signi� cação. 

Nesse período, Fernand de Saussure dava início à 

semiologia, tendo como foco a língua e suas con-

venções. Para o lingüista, não há nada que ligue o 

signi� cante ao signi� cado. 

O sistema de signi� cação se pauta do processo 

de representação do signo. Esse processo depende 

da relação entre signi� cado (conceito, idéia) e um 

signi� cante (inscrição). Como exemplo, citemos a 

palavra “candidato”. A palavra em si é uma inscri-

ção – tanto oral como escrita. Agora, para que esta 

inscrição possa signi� car, é preciso a formulação de 

um conceito ou de uma idéia. Este movimento, lo-

gicamente, se dá de forma arbitrária. O traço – de-

senho que dá forma à escrita “candidato” – nada 

tem a ver com um candidato.

Esse sistema de signi� cação, apresentado 

rapidamente e de forma muito super� cial, rela-

cionando a Saussure é ampliado, posteriormente, 

abrindo terreno para signos em que a relação entre 

signi� cante e signi� cado não é somente arbitrária 

e nem se restringe ao campo da linguagem – como 

exemplo temos a fotogra� a. Na realidade, esta rela-

ção já vinha sendo anunciada, em um outro conti-

nente, por Charles Pierce, que dava início à semió-

tica, com a distinção entre índice, ícone e símbolo. 

De forma muito simpli� cada, no índice, há uma 

relação “natural” entre signi� cante e aquilo que re-

presenta – fumaça indica fogo. Já no ícone, há uma 

semelhança entre o signi� cante e aquilo que re-

presenta. Na realidade, o ícone tem a pretensão de 

estar no lugar da “coisa” – na informática, a intera-

tividade depende muito de elementos icônicos que 

permitem o uso de ferramentas sem conhecer a lin-

guagem computacional, o desenho de uma impres-

sora que indica que aquele ícone é para imprimir, e 

podemos até citar a fotogra� a nesta classi� cação. 

Finalmente, o símbolo que se caracteriza pela sua 

relação arbitrária, convenção pura com o que pre-

tende representar – a linguagem é um exemplo.

Este movimento, que, sem dúvida, é demasia-

do estrutural, permite-nos ensaiar algumas re" e-

xões nos processos de comunicação relacionando 

signos diferentes. 

Jornalismo visual

José Isaías Venera, jornalista e professor da Univali, em 15/06/2002



108108 109

MONITOR DE MÍDIA

http://www.univali.br/monitor

Jornalismo: olhares de fora e de dentro

O jornal Folha de São Paulo, do dia 30 de 
abril, pode ser um bom exercício. Na capa do 
jornal, encontramos dois grandes apelos visuais 
– duas fotos (14,5 x 20cm). Elas relacionam en-
tre si a tragédia. A primeira, na parte superior, na 
vertical, à esquerda, localizada no ponto inicial 
do olhar ocidental (este olhar se caracteriza pelo 
movimento da escrita e leitura que segue da es-
querda para direita). A foto se refere a um ônibus 
em chamas. A segunda foto, localizada no meio 
da página para baixo, à direita (se o olhar ociden-
tal é da esquerda para direita, num breve olhar ao 
todo da página, deslizaremos do ponto superior, 
da direita, em direção ao rodapé da página, no 
lado direito) também ganha um lugar de desta-
que, na forma que está posicionada. Nesta foto, 
encontramos quatro homens carregando um cor-
po em direção aos militares.

Se temos dois apelos visuais, no campo tex-
tual, temos somente um grande chamada: “Bancos 
dos EUA vêem risco maior com subida de Lula”. 
A relação entre signos diferentes se torna inevitá-
vel. Ao lado da grande chamada a foto protesto. 
Abaixo, após nota referente ao PT, a foto dos qua-
tro homens carregando um corpo. As duas fotos 
formam um “L” emoldurando e ilustrando o risco 
de um partido de esquerda com grande potencial 
de mobilização de massa chegar ao poder. 

No entanto, as fotos estão ancoradas. A 
superior está acompanhada de uma legenda – 
“Guerra Urbana. Ônibus incendiado por mora-
dores do complexo do Alemão, no Rio, revoltados 
pela morte de menino de 11 anos durante tiroteio 
entre polícias e tra� cantes, no local para assistir à 
perícia, o comandante da PM foi alvo de tiros e 
teve de se abrigar”. Na foto abaixo com a legenda 
– “Observados por soldados israelenses, padres 
carregam corpo de palestino para fora da igreja da 
Natividade, em Belém”. 

A foto, a princípio pode ser analisada como 
um ícone que tenta representar uma realidade, ou 
melhor, tenta estar no lugar dela, falar por ela. As-
sim, como num quadro emoldurado que torna rí-
gida e delimita o espaço da representação, a foto do 
ônibus incendiado com dois PMs assustados está 
ali, aparentemente, congelando o tempo. Mas mui-
to ao contrário, os elementos signi� cantes da foto 
estão ali, não enquanto recorte da realidade, mas 
em forma de signo, composto por traços, ícones, di-
ferente (ônibus, � gura humana, fogo). Estes signos 
icônicos, no movimento com outros signos, que é 
o caso da legenda que serve como âncora, tenta dar 
um signi� cado objetivo, ou direcionar a leitura. 
Em alguns casos, a legenda serve como explicação 
do que o leitor deve ler, não tornando a comuni-
cação prolixa. Conduto quando a foto está locali-
zada ao lado de uma grande chamada, mesmo que 
o título não se refere à foto, a relação acontece – o 
olhar focaliza os dois ao mesmo tempo, isto porque 
a divisão não está bem demarcada ou porque faz 
parte do olhar ignorar as divisões – promiscuidade 
total. Esse processo está em nível denotativo, como 
costuma mencionar Barthes, querendo dizer que 
a imagem muitas vezes, diz algo diferente do que 
representa em primeiro grau.

Ao lado – fogo, abaixo – morte. No texto, 
há “risco”. Isto nos permite fazer uso da noção de 
índice de Pierce. Então, perguntemos – Quais as 
pistas que esta página de jornal nos dá para fazer 
uma possível leitura? As duas fotos apontam para a 
violência, o grande título apresenta risco, o candi-
dato é citado. Lula é o risco. 

Com este breve ensaio, acredito que pode-
mos perceber um pouco o poder da diagramação 
– aglutinando imagem e texto, formato e tipologia, 
cores e textura – relacionando diferentes signos. 
Processo estético de uma página que pode caracte-
rizar, sim, um jornalismo visual.
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Uma análise das fotos da Copa nos três 
principais jornais catarinenses 

O fotojornalismo esportivo nutre-se de 
eventos como a Copa do Mundo. Os equipamen-
tos usados - cada vez mais so� sticados -, a ilumi-
nação dos estádios, entre outros fatores, facilitam 
a tomada de momentos fugazes. Mas uma evidên-
cia é incontrariável: a tecnologia é e será sempre 
dependente destes momentos, não conseguindo 
nem podendo, jamais, anulá-los. Dada, contudo, 
a necessidade de as páginas dos jornais serem dia-
riamente preenchidas, quando nem todos os dias, 
mesmo durante uma Copa do Mundo, aconte-
cem lances favoráveis, ou acontecem mas não são 
satisfatoriamente captados, faz-se notável uma 
quantidade grande de imagens meramente ilus-
trativas.

A Notícia, Jornal de Santa Catarina e Diário 
Catarinense, com seus respectivos cadernos sobre 
a Copa (Copa 2002, Diário da Copa e Jornal da 
Copa) não fogem à regra: trazem poucas fotos 
com caráter sintético e informativo, priorizam o 
uso da imagem como complemento a títulos e le-

gendas, centram demasiada atenção em jogadores 
de destaque e dependem, sobretudo, do material 
fotográ� co fornecido por agências estrangeiras.

A comodidade de se optar por agências, ade-
mais, alia o serviço de pro� ssionais, equipamentos 
de última geração (como as câmeras digitais com 
transmissão de imagens via-satélite, atualmen-
te usadas pela Reuters) e possibilita aos jornais a 

Fotojornalismo, ilustração, 
propaganda ou o quê? 

Rogério Kreidlow, jornalista ex-acadêmico de jornalismo da Univali. Foi pesquisador do MONITOR DE MÍDIA, em 01/07/2002

captura de momentos excepcionais do esporte. É 
o que se pode ver, entre outros exemplos, na capa 
do JSC de 22 e 23 de junho, onde aparece o go-
leiro da seleção inglesa enquanto a bola penetra o 
gol, depois de falta cobrada por Ronaldinho Gaú-
cho, no jogo entre Brasil e Inglaterra. A foto é da 
AFP (France Press). 

Mesmo tendo suas páginas tomadas por fo-
tos de estrangeiros, porém, os jornais do Grupo 
RBS (DC e JSC) podem contar com imagens de 
um fotógrafo enviado e, em alguns casos, nota-se 
o diferencial que isto traz. O envio de fotógrafo 
possibilita um acompanhamento mais próximo 
“ e às vezes com um olhar diferenciado do dos 
fotógrafos de agências “ da seleção do país, seus 
treinos, partidas e fatos relacionados à equipe. 
A foto de capa do dia 3 de junho, do JSC, com 
chamada para o Jornal da Copa, é de autoria de 
Mauro Vieira, da RBS, e capta sinteticamente o 
momento em que o então capitão da seleção bra-
sileira, Emerson, machucou-se em treino. A foto 
de Mauro tem, inclusive, maior precisão do que 
o serviço da AFP, como se pode ver na edição de 
AN do mesmo dia.

Causa confusão, entretanto, ainda com rela-
ção às agências e aos créditos das fotos, o recurso 
dos jornais creditarem imagens com o seu pró-
prio nome seguido do da agência, como ocorre no 
JSC, em que o crédito aparece da seguinte manei-
ra: “ AFP/Santa” . Uma mesma foto do atacante 
alemão e vice-artilheiro da Copa, Klose, aparece 
tanto no caderno de AN (edição de 7 de junho, 
p.2) como no do JSC do dia 11. O diário de Blu-
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menau, porém, credita a foto assim: “ AFP/Santa” 
. Ao passo que em AN o crédito é dado apenas à 
agência noticiosa internacional. O recurso, con-
forme utilizado no JSC, pode subentender a ex-
clusividade do jornal em receber fotos da AFP ou 
a presença de fotógrafos do impresso trabalhando 
junto à agência internacional.

Mais questões podem ser levantadas quanto 
à submissão das fotos a títulos e legendas, retiran-
do das primeiras muito de seu caráter jornalístico. 
Os exemplos são vários. Na edição de 12 de ju-
nho de AN, na capa do caderno Copa2002, uma 
das fotos traz o jogador Zidane, da França, não se 
sabe se caído, realmente, se beijando a grama ou 
se fazendo apoios. A manchete que a ela se rela-
ciona, de outro modo, tenta demonstrar a derrota 
francesa. Traz, em letras encorpadas: “ A queda do 
campeão” . A ambigüidade da expressão é usada 
como recurso, mas pode também gerar desenten-
didos. Primeiro porque, de forma coerente, pode 
dar a entender que Zidane, campeão mundial, é 
que sofreu uma queda, uma queda qualquer, de-
vido a um tropeção, por exemplo. Depois, porque 
foi a seleção francesa, campeã e não “ campeão” 
, que na verdade caiu, e Zidane sozinho, mesmo 
sendo jogador de destaque, não pode substituí-la. 
Recurso da metonímia: a parte pelo todo. Um se-
gundo exemplo ocorre na capa do caderno do JSC 
de 6 de junho. Alguém da equipe técnica francesa 
encontra-se saindo ou entrando por uma porta 
simples, mas a manchete insinua: “ França não 
quer sair pela porta dos fundos” .

 *

 Com relação às legendas, é interessante des-
tacar a obviedade de algumas em relação às infor-
mações já contidas nas fotos que pretendem expli-
car. Isto sem contar os casos em que foto, legenda 
e texto aliam exatamente a mesma informação, 
deixando monótonas as páginas dos periódicos. 

O primeiro exemplo vem com a estréia da 
seleção brasileira contra a Turquia, conforme a 
edição de AN de 4 de junho. A foto que ilustra a 
capa do caderno Copa2002 traz Ronaldo sendo 
abraçado por Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, o 
que torna óbvia e desnecessária a legenda: “ Autor 
do primeiro gol na vitória de 2 a 1 sobre a Tur-
quia, Ronaldo é abraçado por Rivaldo e Ronaldi-
nho Gaúcho” . No mesmo jornal, edição de 22 de 
junho, p.8 do caderno sobre a Copa, a legenda vai 
mais além: chega a conter uma opinião que não se 
sabe se é realmente dos jogadores brasileiros, da 
população em geral ou da própria mídia. A foto 
ilustra o jogador Roberto Carlos cumprimentan-
do Beckham, do time inglês, após partida entre 
as duas equipes. A legenda, óbvia, opina: “ David 
Beckham (sendo cumprimentado pelo lateral Ro-
berto Carlos) impressionou brasileiros pela bele-
za” .

Outra predominância, às vezes exaustiva, é 
a de imagens de jogadores de destaque, seja num 
contexto “ gramado ou concentração, treinos ou 
partida “ , seja literalmente “ passeando” pelas 
páginas, dado recursos da editoração eletrônica 
de fotogra$ as. É notório, e não de todo desinte-
ressante, o uso de fotos de jogadores de destaque, 
ocupando áreas opostas de uma página, a $ m de 
ilustrar uma partida de grande rivalidade, como 
os jogos entre Argentina e Inglaterra ou Inglater-
ra e Brasil. É o que acontece na capa do Diário da 
Copa, do DC de 20 de junho. De um lado, com 
a camisa vermelha, aparece Beckham, “ estrela” 
do time inglês. De outro, aparece Ronaldo, com o 
uniforme principal da seleção brasileira. 

Não é só o atacante, porém, que ganha a 
atenção dos fotógrafos. Rivaldo e Ronaldinho 
Gaúcho aparecem um sem-número de vezes nas 
páginas dos jornais. Embora se compreenda a 
necessidade do recurso grá$ co aliado ao texto, é 
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de se salientar a desnecessidade e até desconforto 
ao leitor de se usar a imagem de um Ronaldinho 
Gaúcho gigante, circundado de texto e atraves-

sando, na vertical, toda a página 2 do Jornal da 
Copa (JSC) de 8 e 9 de junho.

Outro recurso que, neste caso, não chega a 

comprometer, mas que tem de ser usado com cui-

dado, é a manipulação e fusão de imagens possibi-

litada por so� wares de computação grá� ca. 
 *

A edição de 10 de junho do caderno do JSC, 

na capa, traz Ronaldinho Gaúcho e Roberto Car-

los comemorando vitória e, no canto inferior di-
reito, uma imagem menor de Luis Felipe Scolari 
aparece sobreposta, como se na verdade o técnico 
estivesse em segundo plano em relação aos joga-

dores e não numa outra imagem. 

E se Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaú-

cho ganham demasiado destaque, o técnico não 

� ca apenas em segundo plano. Muitas são as fo-

tos em que ele aparece, algumas até bastante cô-
micas, como é o caso da capa do Jornal da Copa 
de 20 de junho. Felipão transmite instruções ao 
goleiro Marcos, no momento captado, enquanto 
Rivaldo observa. A pose - um tanto engraçada 
do treinador que olha a axila de Marcos e aponta 
para direção oposta, como que para fora do cam-

po - condiz com a ação do goleiro. No momen-

to, Marcos justamente enxuga o rosto na manga 

da camisa, como se estivesse cheirando a própria 
axila. Outro momento interessante em que o téc-
nico aparece é numa fotogra� a de Mauro Vieira, 
publicada na capa da edição de 15 e 16 de junho 

do JSC. Acompanhando a seleção, decerto num 

dos hotéis da concentração, o fotógrafo fez uma 
tomada de Luis Felipe de modo a enquadrá-lo em 
primeiro plano, trajando uniforme verde, e tendo 
acima da cabeça uma expressiva luminária ama-

rela, imitando uma grande auréola angelical. A 
manchete não chegava a se referir a temas celes-

tiais, mas o seu oposto era lembrado. Dizia: “ Se-

leção encara os diabos vermelhos” . Uma terceira 

fotogra� a vale ser mencionada, mas não só pelo 
fato de Felipão aparecer nela. Conforme já apon-
tado na última edição deste Monitor de Mídia, 
mais uma vez o colunista esportivo do DC, Ro-
berto Alves, aparece junto do técnico da seleção 

brasileira, desta vez tomando chimarrão, em foto 

de Mauro Vieira, conforme a edição de 12 de ju-

nho do Diário da Copa, p.11.

Não era proposta deste Em foco, por últi-

mo, contabilizar o número de vezes em que joga-

dores ou técnicos ilustram as páginas dos jornais 
catarinenses, a � m de compor um ranking dos 
mais destacados. Mas uma observação simples 

das fotos da seleção brasileira, ao longo de toda 

a Copa, traz uma certeza que pode ser a� rmada 
sem quaisquer números. Mais do que qualquer jo-

gador, o campeão de “ aparecimentos” nos jornais 

é, sem dúvida, o anúncio do Guaraná Antártica. 
Seja Ronaldo, seja Rivaldo, seja Ronaldinho, é 
exagerado o número de vezes que aparecem tra-

jando o uniforme de treinos da seleção. E é nele, 
bem visível, que se encontra estampada a marca 
do refrigerante “ uma estratégica propaganda, 
inevitável em qualquer fotogra� a dos jogadores 
em treinos, a� nal de contas.

O motivo deste último fato se deve, é claro, 

aos custos de se enviar um repórter fotográ� co ou 
uma equipe jornalística inteira literalmente para o 
outro lado do mundo, como é o caso desta Copa.
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Ronaldinho: fabricando novos sentimen-
tos nacionalistas

No artigo Jornalismo Visual, apresentei, en-
tre outra discussões, uma rápida citação sobre as 

tricotomias mais gerais apresentadas por Peirce 

(ícone, índice, símbolo). Já no último texto deste 
link – Fotojornalismo, ilustração, propaganda ou 
o quê? -, o acadêmico Rogério Kreidlow fez um 
mapeamento das fotos esportivas nos três prin-
cipais jornais do Estado – A Notícia, Jornal de 
Santa Catarina e Diário Catarinense –, proble-
matizando o uso feito pela imprensa de imagens 
de jogadores da Copa do Mundo. 

Para Kreidlow, os jornais “trazem poucas fo-
tos com caráter sintético e informativo, priorizam 
o uso da imagem como complemento a títulos e 
legendas, centram demasiada atenção em jogado-

res de destaque e dependem, sobretudo, do mate-

rial fotográ� co fornecido por agências estrangei-
ras”. A partir desta citação, quero centrar-me no 
ponto de que a imprensa destacou alguns jogado-
res, sobretudo Ronaldinho – “o fenômeno”.  Este 
acontecimento é explícito, não só nos três jornais 
citados, mas na imprensa brasileira em geral.

A intenção é relacionar a exploração da ima-
gem deste jogador, em especí� co, com a discussão 

de nacionalismo feita por Benedict Anderson, no 

livro Nação e consciência nacional. De antemão, 

há três instâncias diferentes: o jogador, a impren-
sa, o tema nacionalismo.

O autor entende por Nacionalismo “uma 

comunidade política imaginada – e imaginada 
como inerentemente imaginada e soberana”. An-
dersom destaca que o sentimento nacionalista de-
pende de uma certa formação abstrata. Em uma 

leitura clássica, a extensão territorial, a língua e a 
religião são elementos que constituem a sobera-

nia do Estado-Nação. Mas, para além destas in-
terpretações que já fazem parte do senso comum, 
o autor apresenta alguns dispositivos que seriam 
responsáveis pela construção de um certo comu-
nitarismo de sentidos. Entre eles, os meios de co-
municação (capitalismo editorial) seriam respon-
sáveis por uma “simultaneidade constante e � rme 
ao longo do tempo”, instaurando um “tempo va-
zio”, ou seja, inventando um novo sentido num 
tempo que se abre.

Este recorte da obra é que nos interessa nes-
te momento. Os jornais têm este poder de fazer 
com que os cidadãos de um país compartilhem de 
sentimentos semelhantes estabelecendo uma rela-
ção de fraternidade entre si. 

Ronaldinho reage após fortes contusões. A 
Rede Globo, em vários períodos, entrevistou o jo-
gador, mostrou seu sofrimento de ter que operar 
por duas vezes o mesmo joelho. Na Copa, na se-
leção brasileira, de desacreditado passou a herói 
rapidamente. 

Não vem ao caso citar diversos jornais que 

reforçavam a imagem do jogador como sendo um 
fenômeno e, mais ainda, que com sofrimento e 
sacrifício levou o Brasil à conquista de mais um 

título mundial. Reforço a idéia de que o destaque 

Nacionalismo e Sacrifício

José Isaías Venera, jornalista e professor da Univali, em 01/08/2002
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na imagem de Ronaldinho está associado ao seu 
sofrimento, à sua recuperação. Esta relação permi-
te-nos tecer uma discussão aprestada por Ander-
son sobre a construção de sentimentos nacionais.

Uma tese central deste autor é que o nacio-
nalismo seria um sucessor cultural do universa-
lismo da religião no período pré-moderno. An-
derson localiza o nascimento do nacionalismo no 
� nal do século XVIII e início do XIX. Porém, ele 
encontra vestígios de sua existência já no século 
XVI. Se a religião era responsável por direcionar 
o olhar e o sentimento de seus � éis, o Estado mo-
derno, ao escolher elementos nacionais que repre-
sentem a cultura do país - desencadeando uma he-
gemonia cultural -, faz despertar sentimentos que 
são puramente fabricados, mas que tem o poder 

de estabelecer uma espécie de orgulho nacional.

Um fator fundamental na constituição do 
sentimento nacionalista é vincular nacionalismo 
com sacrifício. Anderson vincula esta fórmula 
como sendo um estímulo ao sacrifício pessoal em 
prol da nação. Motivo pelo qual encontramos, na 
nossa história, um aglomerado de heróis que de-
ram a sua vida pela pátria. Não é muito diferente 
do imaginário religioso onde pessoas tornam-se 
santas por sacri� car suas vidas a serviço de uma 
divindade.

De fato, a imagem de Ronaldinho não está 
desassociada de seu percurso, sua peregrinação de 
dor, mas que pela persistência ajudou a seleção a 
mais uma conquista. 

No período da Copa, o esporte ganhou cen-
tralidade total. As capas, sucessivamente, eram 
recheadas de fotos. Kreidlow mostrou bem que 
entre os três jogadores que mais apareceram nas 
fotos, Ronaldinho – “o fenômeno” – estava lá, li-
derando o ranking. Fotos que funcionam como 

signos híbridos: mistura de hipoícones (imagens) 
e de índices. A foto, de início não necessita de in-

terpretação, ela por si só determina sua qualidade, 
é altamente informativa, mas que num contexto 
funciona como indicativo onde se pode estabele-
cer várias leituras possíveis.

Ronaldinho, então, pode ser conjugado com 

sacrifício. É quase uma convocação patriótica de 
como deve agir um cidadão brasileiro. Em tempos 

pós-modernos, diria: pai, livra-me deste cálice.
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Nem sempre ocupar espaço na mídia asse-
gura a vitória nas eleições. Pelo menos foi o que se 
percebeu na disputa a uma cadeira na Assembléia 
Legislativa ou mesmo na Câmara Federal. Levan-
tamento deste MONITOR DE MÍDIA aponta 
que poucos foram os candidatos-anunciantes que 
conseguiram se eleger.

Observando o jornal A Notícia em onze 
edições – de 20 a 30 de setembro -, foi contabili-
zada uma média diária de 29 anúncios, variando 
entre o mínimo de 19 e o máximo de 41 inserções. 
No Diário Catarinense, o espaço publicitário foi 
menor, com uma média de seis anúncios por edi-
ção, variando de dois a 17 “santinhos”. O período 
analisado foi de 16 de setembro a 1º de outubro. 
Nos dois jornais, a proximidade das eleições de 6 
de outubro fez com que os partidos aumentassem 
a reserva de espaço publicitário para seus candi-
datos.

No Santa, na segunda quinzena de setem-
bro, foram veiculados 57 anúncios de candidatos, 
44 deles para deputado estadual, 10 para federal e 
três para uma vaga no Senado.

Contrariando o dito de que “quem não apa-
rece não é lembrado”, o candidato Renato Hinnig 
(PMDB) – um dos mais presentes nas páginas de A 
Notícia – não conseguiu uma vaga na Assembléia, 
como esperava. Em onze edições avaliadas, teve 21 
anúncios, tanto coloridos como em preto e branco, 
na capa ou no interior do jornal. Acabou o pleito 
com 13789 votos, soma insu� ciente para quatro 
anos de mandato no parlamento catarinense.

Anúncios não garantem 
vitória nas urnas

Equipe MONITOR DE MÍDIA, em 15/10/2002

Outro caso é o de Antonio Carlos Konder 
Reis (PFL), que anunciou em todas as edições ana-
lisadas do DC (doze), e amanheceu no dia 7 de 
outubro com 16304 votos, o que o deixou de fora 
da bancada pefelista na Assembléia. No Jornal de 
Santa Catarina, o leitor atento percebeu “santi-
nhos” do ex-governador em 13 das 16 edições do 
período de 15 de setembro a 1º de outubro.

Por outro lado, houve quem atraísse votos 
aparecendo pouco nos jornais. Um exemplo é o 
deputado estadual Cezar Souza (PFL), candidato 
à reeleição, que anunciou apenas uma vez e obteve 
42192 votos. É certo que a sua aparição freqüente 
na televisão contou a seu favor, o que lhe permitiu 
reorientar verbas publicitárias para outros destinos. 
Entretanto, o candidato Lício da Silveira (PPB) é 
um exemplo de como os “santinhos” nos jornais 
pouco in$ uenciaram neste pleito. O ex-deputado 
volta à Assembléia, tendo anunciado apenas duas 
vezes – no período analisado -, conseguindo 37747 
votos.

Por � m, há os casos dos que garantiram suas 
vagas nas páginas dos jornais: Gilmar Knaesel 
(PFL) � ca mais quatro anos na Assembléia, depois 
de freqüentar as páginas do Santa, o mesmo com 
João Paulo Kleinubing (PFL), um estreante que 
conseguiu estadualizar seu nome, impulsionado 
pelo prestígio do pai – ex-governador e ex-sena-
dor, morto em 1998 – e pela presença na mídia. 
Entre os candidatos à Câmara Federal, disparado, 
o maior anunciante dos jornais foi Gervásio Silva 
(PFL), que amealhou nada mais nada menos que 
113137 votos.
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A reação da bibliotecária, ao me emprestar 
um exemplar de 30 de janeiro de A Notícia, não 

foi diferente da minha e da de outros que vi folhe-

arem o impresso, na ocasião. Tão-logo ela tomou 

o jornal nas mãos e correu as vistas por sobre a 

capa, não pôde � car alheia à foto principal (repro-
duzida acima) e largou uma interjeição de repug-

nância, frente à crueldade que transmitia.

Tal situação demonstra bem a imediatez que 

a fotogra� a de imprensa — e uma boa fotogra� a 

— tem em relação a títulos, legendas, à mensagem 
textual, em suma. Mais do que isto, no entanto, a 
imagem que a provocou traz à tona um assunto 
bastante controvertido, em se tratando de foto-
jornalismo: o registro da dor e da morte.

Fotografá-las ou, menos paradoxalmente, 
registrar motivos que remetem a elas, é tema que 
transita na corda bamba cujas extremidades são, 
de um lado, o sensacionalismo, e de outro, o des-
velar crítico da realidade, matéria-prima da ativi-
dade jornalística.

O conceituado fotógrafo Sebastião Salgado, 

em entrevista à Playboy fala sobre o respeito que 
se deve ter ao fotografar o sofrimento de pessoas. 
Quando a morte entra em cena, a coisa muda ain-
da mais. Mesmo assim, ele fotografou um soldado 
morto no Iraque, vítima da guerra entre este país 
e o Kuwait, em 1991. “Era um soldado mumi� ca-

do, coberto de petróleo”, conta Salgado. “Mesmo 

que se pudesse identi� car, eu teria fotografado. 

Aqueles poços de petróleo e aquele soldado mor-
to, para mim, eram a materialização total da justi-

� cativa daquela guerra. A brutalidade da guerra, 

a poluição, a destruição do meio ambiente, estava 

tudo naquela fotogra� a”. 

Outro fotojornalista brasileiro Juca Mar-

tins, um dos fundadores da Agência F4, pioneira 

no país, em fotorreportagem acerca da guerra ci-
vil em El Salvador não se fez de rogado e captou 
cenas de dor e morte bastante explícitas. Fotogra-
fou sem reservas guerrilheiros gravemente feridos, 
assim como corpos mutilados estirados em meio 
à rua, alguns em visível estado de putrefação. O 
nauseante resultado pode ser conferido na página 
pessoal do fotógrafo.

Em Fotogra� a, a poética do banal, livro de 
Luís Humberto publicado pela editora da UnB, 
o autor considera: “A imagem da dor e da mor-
te deve ter uma motivação re" exiva, algo que nos 
faça pensar. A gratuidade do macabro deve, sem 

dúvida, ser evitada, pois pode não conduzir a 

nada, a não ser à angústia” (p.83).

Mas a� nal de contas, a fotogra� a de capa de 

AN, em 30 de janeiro, vai além do sensacionalis-
mo ou acaba se resumindo a ele? Uma resposta 
de� nitiva seria tão discrepante quanto a atitude 

da conhecida estória bíblica de se atirar primei-
ras pedras. Ao contrário, cabe deixar pistas, evo-
car signi� cados, dar conta da maior pluralidade 

possível de elementos e suas conotações. Até para 
fazer jus à leitura crítica de imagens, tão instanta-
neamente consumidas nos dias atuais e tão pouco 
discutidas, seja em meios acadêmicos ou na pró-
pria sociedade como um todo.

A cor da morte

Rogério Kreidlow, jornalista ex-acadêmico de jornalismo da Univali.Foi pesquisador do MONITOR DE MÍDIA, em 15/02/2003
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 Análise de impacto

À primeira olhada, a fotogra� a publicada 
em AN pode até parecer confusa, pouco imedia-
ta. Na verdade, porém, trata-se de uma imagem 
complexa. Para uma breve noção de suas carac-
terísticas, no jornal, que tem formato standard, 
ela aparece na primeira dobra da capa, espaço de 
maior visibilidade de um impresso. Para colabo-
rar neste aspecto, a imagem ocupa cinco colunas 
de largura; suas dimensões exatas são de 24,8cm 
por 14,85cm. Detalhe fundamental: a capa per-
mite o uso da cor, o que, no caso tratado, é de uma 
relevância crucial. 

É de se salientar que se trata de uma foto-
manchete; ela acaba dizendo mais e de maneira 
mais rápida do que qualquer mensagem textual. 

Ao lado, em tamanho menos expressivo, aparece: 

“Tiroteiro resulta em três mortos”. Em seguida, 
há uma pequena coluna, com 15 linhas de texto, 

referente ao assunto. Abaixo da foto aparece, ain-

da, uma linha de legenda. 

A autoria da foto é de Arlei Schmitz. É im-
portante ter em mente que publicar ou não uma 
foto impactante é decisão que compete a editores 
de fotogra� a, a editores-chefes e, em último caso, 
à diretoria do veículo de comunicação. É interes-
sante ter em mente que quando falamos “a foto-
gra� a”, também nos referimos, implicitamente, 
ao modo de ver, à técnica, bem como aos valores 
coletivos e individuais de quem fotografa.

Entrando na análise imagética mais propria-
mente dita, outras evidências, umas mais imedia-
tas, outras menos, vão saltando à cara. Quanto às 
considerações estéticas, a foto desfruta de uma 

composição muito inteligente. Segue a regra dos 
terços, evitando enquadrar um único motivo no 
centro do quadro, o que o empobreceria. Ao mes-

mo tempo, porém, chega a contrariar outro prin-
cípio, fundamental em fotojornalismo, que é o da 
clareza, o simpli� car, despir o motivo de tudo o 
que lhe é supér! uo. Isto é conseguido de forma 
magistral, sem que a foto deixe de ser bem resol-
vida. Duas características colaboram para tanto: 
o acúmulo implícito de motivos que remetem a 
informações e um evidente centro atrativo. 

Comecemos pela primeira característica. 
Mesmo desfocada por causa da aproximação da 
câmera, a vidraça estilhaçada, em primeiro plano, 
confere uma moldura natural à imagem, o que 
conduz o olhar para o que está enquadrado dentro 

do limites dos terços. Nestes — poder-se-ia dizer, 
num primeiro plano visível —, encontra-se um ho-
mem agachado, identi� cado pelo colete que usa: 
um policial. Não é preciso descrever, mas, à sua 
frente, identi� ca-se um par de pernas esticadas e, 
ao fundo, outro policial, de botas, atendendo um 
telefone de um ambiente facilmente identi� cável 

como um escritório. Entre ambos, eis a segunda 
e mais marcante característica: uma extensa e já 

coagulada mancha de sangue.

Fosse o jornal, porventura, inteiramente 

em preto e branco, a fotogra� a perderia todo seu 
caráter chocante e informativo e se veria, aí sim, 
despida de clareza. Por mais que a fotogra� a em 
preto e branco tenha se conceituado entre legiões 
de fotojornalistas do mundo inteiro, nesta foto o 
colorido diz tudo, além de ser imprescindível, é 
claro. O quadro é muito bem aproveitado quanto 
às cores, porque é, em sua maioria, feito de tons 
pastéis e opacos, enquanto a mancha sangüínea 
ganha um destaque extremo, dada sua coloração 
predominante.

Denotando...

Feita a apresentação dos elementos da foto, 
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há, por conseguinte, toda uma carga de signi� -
cação que cada um deles guarda. Nas palavras de 

Luis Humberto, “a fotogra� a fala muito além da 
realidade que lhe deu razões de existência” (p.77). 
Assim, “liberada do óbvio e da visão primeira, 

ela pode se tornar mais rica em possibilidades de 

mostrar nuanças ou mesmo faces mais inteligen-
tes e intrigantes de realidades que às vezes pode-
riam parecer vulgares” (p.80). 

São estas nuanças e faces de realidades, no 
fundo, que nos ligam de modo umbilical à ima-
gem fotográ� ca, embora normalmente não nos 

demos conta disto e enxerguemos apenas o óbvio. 
A foto de AN, em seu conjunto de elementos, “es-
conde” uma porção de associações possíveis. Para 
começar, a informação textual associada à foto-
gra� a refere-se a um tiroteio “entre patrulheiros e 
membros de uma quadrilha no interior do posto 
da Polícia Rodoviária Federal, em Barra Velha”, 
dois dias antes da edição com a fotogra� a ir para 
as ruas. Houve três mortos. A legenda diz que 
“integravam megaquadrilha de Curitiba especia-
lizada em roubo e desmanche”, provavelmente de 
carros, o que não é especi� cado.

Indo às informações contidas na foto, as 
quais não são poucas, acaba-se vendo que o que se 
tratar de falta de clareza, num primeiro momen-
to, torna-se um dos ganhos de maior riqueza, em 
seguida. É que, mesmo a composição sendo com-
plexa, há uma organização de planos numa seqü-
ência sugestiva. 

Por primeiro, aparece a vidraça estilhaçada. 
A legenda explica o porquê de estar em tal esta-
do, mas nem seria preciso: se não de imediato, em 
poucos segundos é reconhecível se tratar de um 
furo provocado por bala de revólver. A falta de 
nitidez ainda assim permite reconhecer, à direi-
ta, re� exos avermelhados: se não outra mancha 

de sangue, um re� exo da sangueira derramada. 
Deve-se perceber que a escolha do furo de bala 
acrescenta ao quadro à informação de que houve 
um tiroteio, que vidros foram estilhaçados, prin-
cipalmente a de que quem estava do lado de fora 
atirou primeiro, já que o contrário, embora possí-
vel, seria bem menos imaginável. Do mesmo jeito, 
além de indicar o apurado senso de composição 
do fotógrafo, pode sugerir uma atitude discreta 
do mesmo, ao não lhe ser acessível uma fotografa-
gem mais próxima ou interna do local. Indo mais 
longe, o enquadramento através de um furo de 
bala pode remeter a um querer “espiar” a morte 
e não fotografá-la em seus aspectos mais chocan-
tes e sensacionalistas. Bem poderia o fotógrafo, 
pois, chegando mais perto, ter enquadrado a poça 
de sangue que aparece na fotogra� a, na tentativa 
sensacionalista de atrair o leitor através do aspec-
to macabro e nada informativo que a nova ima-
gem teria. Por � m, há a preservação da identidade 
das vítimas (repare-se que uma delas, estirada no 
canto superior esquerdo, tem a face irreconhecí-
vel pela própria vidraça desfocada).

No próximo plano, este perfeitamente foca-
do, aparece o homem com colete, que o identi� ca 
como policial. Está sentado ou agachado, pode 
ser que lamenta pelas mortes, pode ser que ainda 
não se recuperou do choque do tiroteio, sempre 
inesperado, pode ser que apenas espera indiferen-
te a retirada dos corpos baleados do local. Às cos-
tas, o bordado do colete inclusive indica, embora 
não apareça de todo, que se trata da polícia civil. 
O colete é, desse modo, outro elemento carrega-
do de informação e de possíveis associações. Pode 
ser um colete à prova de bala. Mesmo não sendo, 
nosso próprio conhecimento, as imagens televi-
sivas, etc., nos fazem imaginar o policial, se não 
fardado, trajando um colete, na maioria das vezes 
preto. Como complemento, pelo ombro do agen-
te de polícia passa uma alça, que faz logo lembrar 
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o acessório para segurança do revólver. Este é tido 
no imaginário coletivo como principal instru-
mento de trabalho da polícia, capaz tanto de pro-
teger algumas vidas como de exterminar outras.

Adiante, o par de pernas de um primeiro 
corpo estirado liga-se ao corpo mais ao fundo, 
ambos entremeados da mancha de sangue. Não 
são identi� cados, parecem até nem terem sofri-
do grandes ferimentos. Isto só é con� rmado pelo 
sangue, que já deixou de ser sangue de alguém 
para tornar-se um elemento independente, uma 
espécie de imagem-arquétipo insistente. Agora 
é sangue puramente, substantivou-se “sangue”, 
sangue de ninguém, mas que também pode ser de 
todos nós. 

O sangue é o elemento de impacto mais ne-
gativo em toda a imagem. Mais do que associado 
à vida, ele está imbricado à idéia de morte — e 
de maneira violenta. A mancha é extensa, o que 
denota grande hemorragia, mortes trágicas, tal-
vez agonizantes, talvez fugazes. Ao se estudar a 
psicologia das cores, aprende-se que o vermelho 
prevalece sobre outras tonalidades por sua quen-
tura, sua força. É uma das cores que menos ocor-
re, em estado puro, na natureza, se comparada ao 
verde das matas, ao azul do céu e dos oceanos e 
mesmo ao preto, que a� nal ocorre todas as noites. 
O vermelho é a cor de maior predominância aos 
nossos olhos, mas ao mesmo tempo é a que menos 
agüentamos contemplar, dada sua intensidade, 
sua agressividade. O sangue da fotogra� a é, por 
isso, seu grande atrativo imediato, a informação 
de maior relevância, porque transmite que, se não 
houve mortes, ferimentos graves houveram. Tam-
bém o vermelho é a cor complementar e, portanto, 
oposta, do ciano, que participa da constituição do 
verde, verde que representa a esperança. Sangue 
vermelho derramado: pouca, nenhuma esperança 
de vida.

Ademais, a associação do policial vivo e do 

sangue dos corpos baleados assume nova conota-

ção. Agora é a superioridade dos policiais, que ex-

terminaram com os membros de uma quadrilha, 

que ganha ênfase. Os policiais então deram tiros 

mais certeiros, para derramar tanto sangue? Ao 

mesmo tempo, foram mais cruéis do que os que 

morreram, agiram em legítima defesa? 

Por � m, há o policial em último plano, fa-

lando ao telefone. A mão livre mais parece em po-

sição de soco do que de descanso, talvez demons-

tre seu nervosismo. O gesto de ligar, por mais que 

pareça supér# uo, é dos mais signi� cativos. Pode 

indicar o alívio, o término do tiroteio, o “en� m, 

tudo acabou”. O telefonema é para que venham 

recolher os corpos, agora que o perigo já passou. A 

postura do policial, por outro lado, transmite cer-

ta calma, autocontrole. Sim, tudo acabou. Pode 

até ser visto um cordão de isolamento enrolado a 

um pilar, bem mais aos fundos. Os policiais lim-

pam as mãos, � zeram seu trabalho, são competen-

tes, trazem segurança à sociedade, mataram quem 

queria usurpá-la, ganhar dinheiro roubando seus 

carros e desmanchando-os. 

O sangue, contudo, ainda incomoda. Por 

que ainda está lá, por que precisou ser derrama-

do? O sangue está lá paradoxalmente não queren-

do estar lá. O sangue é o elemento mais atrativo 

porque é o que mais contrasta e menos combina 

com a pací� ca sala branca e seus demais elemen-

tos. E por mais que queira signi� car desempenho 

por parte dos policiais, justiça feita, legítima defe-

sa, ele volta a chamar para o primeiro plano, avisa 

que há vidraças que foram estilhaçadas por ba-

las, balas que nem aparecem na fotogra� a e mes-

mo assim se fazem presentes, balas que saem de 

quaisquer armas, sejam de policiais ou não. Desse 

ponto de vista, o sangue derramado na fotogra� a 

possui a capacidade de produzir tomada de cons-
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ciência — uma consciência doída e cruel, mas ain-
da assim consciência — de que se na natureza o 

vermelho pouco impera, na natureza humana às 
vezes ele surge em demasia.

O fotojornalismo de qualidade, é preciso ter 
em mente, não monta tais cenários a seu bel-pra-
zer; ao contrário, procura registrar e tornar públi-
cos instantes signi� cativos do teatro social. Tal 
tipo de fotogra� a de impacto, mesmo se usando 
da dor e da morte, não deve constituir um espe-
táculo, um � lme hollywoodiano em que há tiros 
sensacionais e sirenas de carros que derrapam a 
cada esquina. Antes deve celebrar um minuto de 
silêncio e re� exão em meio ao conturbado mundo 
atual, e a fotografai de AN, de modo intencional 
ou não, sabe se prestar a isto.
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A fotogra� a ao lado (Luciano Andrade, 
AN, 20/3/2003, p.A20), por si só, não esclarece 
que seu motivo é uma apreensão de drogas, mes-
mo que se possa deduzir isto pela semelhança com 
outras fotogra� as publicadas corriqueiramente 
em páginas policiais.  

Como diria o semiólogo Roland Barthes, 
também no jornalismo, a imagem não está disso-
ciada do texto. 

Não é à toa, aliás, que a legenda vem para 
explicar: “DIC achou quatro quilos de cocaína e 
um quilo de crack, ontem, e três pessoas acaba-
ram presas, acusadas de trá� co”.

De algum modo, talvez o fato se explique 
pela presença de um escrito onde aparece “Ope-
ração Escorpião II” — ou seja, o texto dentro da 
própria imagem, como elemento desta — e um 
colete, onde cinco letras (“POLIC”) bastam para 
indicar que se trata de uma ação da polícia. Com 
isso, nota-se o caráter de identi� cação, a relação 
estabelecida entre o colete e a imagem policial, o 
que já foi ressaltado em A cor da morte na edição 
de 15 de fevereiro de 2003 deste MONITOR DE 
MÍDIA. 

Por outro lado, no entanto, poder-se-ia per-
guntar: mas o que faz um colete policial no meio 
de uma carga apreendida de drogas? Teria, a le-
genda, omitido o detalhe? A� nal de contas, o co-
lete é também fruto da apreensão? É um objeto 
estranho na composição? 

É claro que os questionamentos buscam le-
vantar polêmica e, de alguma maneira, pôr lenha 
na fogueira. Obviamente, pela freqüência com que 
se dá, a colocação de objetos policiais em meio a 
artigos apreendidos — para que sejam fotografa-
dos pela imprensa — não é prática tão recente.  

Também não se trata de nenhum acaso, 
como por exemplo o de o fotógrafo ter chegado 
à delegacia e fotografado a apreensão da manei-
ra como a mesma se encontrava. A disposição de 
elementos indica claramente uma produção pré-
via da fotogra� a — o que vai contra a pretensão 
do fotojornalismo de captar recortes da realidade, 
“momentos decisivos”, sem poses ou pré-produção 
de imagens, como preconiza Henri Cartier-Bres-
son, para citar um dos ícones e pioneiro da foto-
gra� a de caráter jornalístico em todo o mundo. 

Ademais, � ca claro que o recurso de se pôr 
objetos policiais em meio a apreensões não traz 
informações relevantes à foto, porque possivel-
mente — não fossem legenda, título e texto re-
lacionados à imagem — poderia ser perguntado, 
como acima, se o colete de fato não seria mais um 
fruto da apreensão. Qual a � nalidade de tais arti-
gos nas fotos, então? 

Uma justi� cativa possível seria a de que o 
recurso comprova que a droga não foi fotografa-
da em um local qualquer e antes mesmo de sua 
apreensão por parte da polícia. Outra seria a de 
que a droga, sozinha, não representa mais do que 
pacotes com substâncias brancas — por que não 
farinha, trigo ou cal? — e poderia, assim, suscitar 

Rogério Kreidlow, jornalista ex-acadêmico de jornalismo da Univali. Foi pesquisador do MONITOR DE MÍDIA, em 29/04/2003

A distância entre o registro do fato e 
o cuidado com sua reconstituição
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dúvidas quanto a uma montagem maior do que a 
já feita. De qualquer jeito, a fotogra� a tem um ca-

ráter meramente ilustrativo; a única informação 
que traz é a de testemunhar visualmente um cer-
to volume de drogas, e só. Interessante seria uma 
foto do ato da apreensão, com policiais e outros 
elementos, mas como isto nem sempre é possível 
— e como um espaço da página precisa ser pre-
enchido com imagem — opta-se pela fotogra� a 

mais pobre visualmente e mais fácil de ser con-
seguida. Em resumo, porém, ela não é de grande 
impacto e não tem relevante serventia. 

Mesmo não se querendo traçar aqui uma 
análise detalhada e extensa, o que seria possível 
devido ao número de fotos deste tipo na seção po-
licial dos jornais, tomemos um segundo caso, ain-
da mais problemático. Esta segunda foto (Daniel 
Conzi, DC, 2/4/2003, p.23) trata de uma apre-
ensão não só de drogas, mas também de armas. 
Aparece um distintivo policial em meio aos obje-
tos da apreensão, um papel em que está impresso 
“Equipe de Investigação Policial 8ª, 3ª e 9ª Delpol 
da Capital” e — composição que chama mais a 
atenção — uma sigla (“PC”) desenhada com car-
tuchos da apreensão. 

O caráter intencional da montagem é mais 
do que evidente. Qual a necessidade disto, não se 
sabe. Se se tratasse de uma foto apenas para re-
gistro e arquivamento policial, tudo bem. Mas a 
foto é de jornalista e tem a � nalidade de publi-

cação num meio que se pretende independente. 
Sendo uma mera demonstração de superioridade 
policial, a fotogra� a está concordando com tal es-
tado de coisas. 

Por analogia, a prática poderia ser compa-
rada a de, por exemplo, fotografar uma obra pú-
blica e, propositadamente, acrescentar uma placa 
da empreiteira ou mesmo da prefeitura, que por-

ventura estivesse por perto, como forma de pro-
paganda. Isto, para tomar um caso banal. Como 
se vê, nem só digitalmente é possível alterar ima-
gens; o acréscimo de alguns elementos pode atri-
buir uma leitura completamente diferente a uma 
foto. E se o conteúdo das páginas policiais é sofrí-
vel, conforme a edição 15 deste MONITOR DE 
MÍDIA, a fotogra� a jornalística de tais seções 
também requer um cuidado maior.
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Pensar semiologicamente O Triunfo da Vontade

“Uma imagem fala mais de mil palavras”. Essa 
frase parece que se naturaliza, cada vez mais, nos 
sintéticos discursos de muitos pro� ssionais da co-
municação. Não há quem jamais a tenha ouvido. 
Tornou-se uma expressão popular. É como se, ao re-
peti-la, a brasa que pode fazer clarear um cenário, ou 
uma verdade em questão, fosse assoprada e a verdade 

então reaparecesse nítida, com seus contornos bem 

de� nidos. No entanto, ela tem seu início na Ale-

manha nazista, quando o ministro da propaganda, 

Goebbels, a pronunciou. Ele entendia que através da 
imagem podia-se mobilizar multidões, porque ela é 
a linguagem que faz as engrenagens da sensibilidade 
se moverem, tornando mais fácil guiar e potenciali-
zar a multidão. É assim que Goebbels a entendia. 

No período da Alemanha nazista, toda pro-
dução artística era rigorosamente controlada, e, em 

especí� co, o � lme “O triunfo da vontado”, de Leni 
Riefenstahl, 1936 – que documentou o Congresso 
Nacional do Partido Nacional-Socialista Alemão 

dos Trabalhadores –, se apresenta como obra prima, 

uma produção cinematográ� ca assustadoramente 
bela. Um trabalho que ilustra o poder que a imagem 
pode adquirir, com seu potencial hipnótico de mo-
bilizar multidões.  

Interessa-nos, no entanto, problematizar a 
imagem que se vê, assiste e pelo qual é produzida. 
Com essa preocupação central, toda imagem será 
analisada enquanto signo, ou enquanto traço pelo 
qual o olhar, ao signi� ca-la, a converte em signo. 
Assim, o � lme “O triunfo da vontade” permite-nos 

identi� car que a imagem-movimento se constitui 
por signos de naturezas diferentes, mas que ao rela-
ciona-los, seu potencial se multiplica. 

Existe um método de Barthes de análise de 
propaganda que se divide em três elementos semio-
lógicos: signi� cante lingüístico, signi� cante plástico 
e signi� cante icônico. É importante observar a dis-
tinção entre o signi� cante e o signi� cado, que não 
são a mesma coisa. Barthes se refere a três processos 
de análise semiológica através de signi� cantes para 
exatamente construir uma nova ordem de sentidos. 
Há distinção faz parte do movimento que caracte-
riza o signo. Para Saussure, o signi� cante é uma ins-
crição, seja ela através de traços escritos, pictórico ou 
fonético, já o signi� cado é o conceito, a idéia. Agora, 
isto aplicado a um � lme ganha uma grande potên-
cia.  

Por exemplo, no � lme “O triunfo da vonta-
de”, assistimos, em repedidas cenas, à multidão gri-

tar Heil Hitler!, e não estamos apenas ouvindo – o 

que estaria na ordem do signi� cante lingüístico –, 

além disto estamos assistindo a imagem-movimen-
to de uma multidão disciplinada, ordeira, gritando 

em uma simetria total, corpo e alma num compasso 

rítmico, ou seja somos afetados, mobilizados por ou-

tros signos que, ao estarem relacionados, se poten-

cializam, o poder de signi� cação se multiplica. Mas 

sempre entendendo que só há signo quando o olhar 
captura a inscrição e a conceitua. 

O segundo signi� cante que Barthes trabalha, 
o plástico, aplicando ao � lme ganha diversas formas. 
São os cortes, o foco, os planos, o contrastes, o jogo 

O mal, o belo, a política 
e a propaganda

José Isaías Venera, jornalista e ex-pesquisador do MONITOR DE MÍDIA, em 02/06/2003
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de luz e sombra, a sonoridade, a melodia, o som ar-
rebatador e triunfante de Wagner, o movimento, a 
velocidade, a lentidão, o objeto focado dentre tantos 
outros desfocados. 

Por último, o signi� cante icônico. O ícone é 
um tipo de signo considerado perigoso. Peirce, da 
semiótica (teoria dos signos de tradição americana) 
falava exatamente disto. O signo para Peirce é carac-
terizado pela pretensão de querer estar no lugar da 
coisa, isto porque ele tem seus traços semelhantes ao 
referente. São fotos, desenhos, imagens digitais entre 
outras coisas. Aqui eu acho que cabe bem colocar a 
frase de Goebbels “uma imagem fala mais que mil 
palavras”, ou seja, um ícone fala mais de mil palavras 
porque ele ganha o status de estar no lugar do refe-
rente. 

Então, através destes três signi� cantes é possí-
vel fazer uma análise de uma propaganda e até de um 
� lme propaganda. No entanto eu não vou fazer uma 
análise semiológica do � lme “O triunfo da vontade”, 

eu me proponho apenas pensar alguns elementos se-

mióticos nesta produção.  

O primeiro deles é o nome do � lme: O 

TRIUNFO DA VONTADE. Nome que signi� -

car o triunfo do poder estabelecido, ou o triunfo dos 

valores que estavam sendo estabelecidos pelo parti-

do nacional-socialista. Triunfo que se expressa na 

adesão das massas, e a massa não tem rosto, não tem 
gosto, não tem opinião. Esse é um movimento que 
produz o anonimato, que produz o apagamento de 
traços singulares, mas que, ao mesmo tempo, resul-
ta na potência de uma força maior. É essa força que 
governa a massa e que o sociólogo alemão Baunam 
interpreta como sendo a ação de um jardineiro que 
organiza, segrega, classi� ca o jardim, ou seja, uma 

força que cria no espaço social um diagrama onde 
se pode localizar os indivíduos e através de dispositi-
vos, e o cinema propaganda é um deles, assim como 

a escola é outro, para regular o corpo e a alma. Este 
talvez seja o ponto central. É na disciplina e no con-
trole que a força coletiva é potencializada, em detri-
mento das singularidades.  

Esse � lme, então, expressa bem isto, o triunfo 
de uma vontade pautada pelo nazismo e que tinha a 
propaganda como meio para alcançar os objetivos. 
A propaganda, exatamente como Hitler a entendia 
e expressou no seu livro Mein Kampf (Minha Luta), 
como um meio para propagar a ideologia nazista. 
Esse é o processo da decomposição de forças indivi-
duais pelo contágio de uma força maior, é isto que 
caracteriza um devir-maior, ou seja, uma experiência 
controlada e regulado, e talvez poderíamos chamar 
de devir-massa, ou, ainda, o que Nieztche chama de 
devir dos fracos. Diferente de uma experiência que 
foge aos padrões, que é um caminho inverso. Ka-
" a, na literatura, é um exemplo disto. Ele produziu 
uma escrita que não se relacionava a nenhum estilo 
literário de sucesso, e é por isso que Deleuze de� niu 

sua escrita como devir-menor, devir que foge aos pa-

drões e permite a criação de novas estéticas. 

Neste � lme de propaganda nazista, os traços 
que demarcam a massa enquanto potência pode 
ser observada nos gritos da multidão - Heil Hitler! 
- e como já havia falado antes, é um signi� cante lin-

güístico. Já a imagem da multidão entra na ordem 
do signi� cante icônico e eu vou inserir um quarto 
signi� cante que é o símbolo. Isto porque, três con-
juntos de imagens são exaustivamente repetidos no 
� lme de Leni Riefenstahl. Primeiro: a massa com 

seu grito dócil (e entendendo a docilidade na forma 
foucaultiana: que é um “corpo que pode ser subme-
tido, que pode ser transformado e aperfeiçoado”, ou 
seja, é o componente da massa, é a condição para ser 
massa, para entrar no devir-maior); segundo: a ima-
gem de Hitler exercendo o poder encantador de go-
vernar a massa; terceira: a imagem da suástica, sím-
bolo adotado por Hitler. Então, a multidão, Hitler 
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e a suástica. A suástica é um signi� cante símbolo, 
mas não vamos entende-lo de forma misti� cada que 

opera subliminarmente, mas, como todo símbolo, o 
seu sigini� cado se dá de forma arbitrária. Então, no 
período nazista, o signi� cado que a suástica adquiria 
estava relacionado com os discursos produzidos so-
bre ela. Tanto quanto a imagem de Hitler, a suástica 
aparece exaustivamente, é como se fosse a presenti� -

cação do ideário nazista. 

Talvez, a cena que mais ilustre a construção 

deste signi� cado sobre a suástica, é quando Hitler 
inicia a celebração da bandeira cumprimentando os 

soldados, mas sem vê-los, porque a sua frente está à 
bandeira com o símbolo suástica. Ele cumprimenta 
os soldados, mas não os vê, ele vê a suástica. É um 
ritual de inscrição do ideário nazista nos corpos dos 

soldados, através do símbolo suástica. 

É nesse momento que o signi� cante plástico 
funciona numa produção cinematográ� ca atribuin-

do sentido a esse conjunto de signos de diferentes 

naturezas. Ou seja, os cortes, o movimento, a pas-

sagem de uma imagem para outra num mosaico de 

imagem, produz sentido regulado. A forma como os 

diferentes signos vão sendo costurados – e no tem-

po atribuindo o movimento às imagens –, há um 

controle que pressupõe a forma como o espectador 

deve se comportar, deve reagir diante do � lme. E 

em um � lme propaganda, principalmente, há um 

controle muito preciso no uso dos recursos e que vai 

caracterizar a linguagem cinematográ� ca, em que os 

signi� cados devem ser capturados na sua exatidão, 

ou seja, eles devem ser compreendidos, sem desvio 

de interpretação. Mas não é esse o sentido que nos 

interessa, ao contrário interessa identi� car o sentido 

obtuso, na forma como Barthes trabalha. O obtuso 

seria um terceiro espaço de signi� cação. O primeiro 

que é o informacional, a leitura óbvia, aquela que o 

produtor, e neste caso a produtora, quer que o espec-

tador faça, no jornalismo chamamos de comunica-

ção intencional. O segundo espaço de signi� cação 

é a relação do signo com o outro a que cada signo 

remete, como exemplo o símbolo da Mercedes Bens 

que aparece no � lme podendo representar, entre ou-

tras coisas, a força do espírito nacionalista. O terceiro 

espaço, o obtuso, é o sentido errático, é aquela leitura 

que o leitor em hipótese alguma poderia fazer.  

Termino, então, dizendo que é nessa relação 

entre signos que a propaganda consegue hipnotizar 

e invadir o espectador. Assim, um � lme pode ser en-

tendido como um texto que se inscreve nos corpos a 

partir do momento que é o olhar e o ouvir que con-

verte a produção artística em signo, ou melhor, que 

converte o traço em signo e essa conversão se dá no 

interior do próprio sujeito.
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 Difícil bater os olhos e não se deter. Aliás, 
é este o propósito. O leitor que folheasse o Diá-
rio Catarinense de 25 de setembro, certamente, 
não passaria alheio ao retângulo preto ladeado de 
uma foto, bem no centro da página 13. O motivo 
mais evidente: ser um quadro em cores no meio 
de uma página em preto e branco. 

Mesmo que possa parecer confuso, dado o 
fato de a inserção disputar espaço com duas ma-
térias, uma acima e outra abaixo, ambas com fo-
tos, trata-se de uma propaganda. O recurso de se 
incluir espaços publicitários em cores em meio ao 
conteúdo editorial não é novidade no jornalismo 
impresso catarinense. O que chama a atenção, 
entretanto, é a freqüência que seu uso vem ga-
nhando — e, conseqüentemente, o debate que se 
estabelece ou que deveria se estabelecer em torno 
dessa prática. A� nal de contas, se por um lado ela 
demonstra que os jornais estão vendendo mais, es-
tão conquistando mais anunciantes e engordando 
sua receita, por outro limitam o espaço editorial 
e podem confundir o leitor com relação ao que é 
jornalismo e ao que é anúncio. 

A propaganda é da loja de calçados Samelo, 
conforme o quadrado com fundo preto. À direita 
deste, a foto — em cores — mostra a assinatura 
do contrato entre a empresa e o Shopping Center 
Florianópolis, onde a loja será estabelecida. O es-
paço que ocupa é de 10 cm. de altura por 26,1cm. 
de largura, isto é, toda a largura da página. E mais 
do que chamar a atenção pelo uso de cores em 
meio a uma página em preto e branco, localiza-
se entre duas matérias da editoria de Economia, 

Cores, anúncios e idéias nos 
mosaicos das páginas

Rogério Kreidlow, jornalista ex-acadêmico de jornalismo da Univali. Foi pesquisador do MONITOR DE MÍDIA, em 01/10/2003

parecendo, a própria propaganda, parte do conte-
údo editorial e não do espaço publicitário. 

Tal ocorrência aparece ainda em outras pá-
ginas da mesma edição. E para fazer jus à “freqü-
ência” com que isto acontece, os exemplos não 
são poucos. Aparecem nas páginas 14, 15, 16, 27, 
duas vezes na 28, 29, duas vezes na 30, 41, 42, 43 
— dez páginas ao todo. A maioria disparada com 
anúncios de vestibulares.

Apenas para salientar os mais chamativos, 
na página 15, editoria de Economia, quase fere os 
olhos um enorme quadro com fundo roxo. Pro-
paganda do Vestibular UNISUL, ocupando cer-
ca de 75% da página, com a ilustração de um ca-
derno, a foto de um rapaz rebelde e um balão com 
o dizer: “Ô meu! Vai procurar uma universidade 
do seu tamanho”. 

Na página 16, novamente a publicidade 
vem centralizada na página. Desta vez, de outra 
universidade catarinense: a UNOCHAPECÓ. 
Embora traga a frase “Autonomia para crescer” 
em tons de azul, a foto de uma moça pensativa, 
que a ilustra, é em preto e branco, de modo que 
se confunde com o restante da página. O quadro 
tem 12,9cm de largura por 17,7cm de altura, cerca 
de ¼ da página. 

Na página 28, conforme acima, há duas 
propagandas coloridas em uma mesma página 
em preto e branco. A primeira, de uma terceira 
universidade, a UNIPLAC. Novo anúncio de 
vestibular. Uma tarjinha verde, no alto, indica: 
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“Medicina, novo curso”. O tamanho do quadro 
é de 12,9cm de largura por 17,9 de altura e en-
contra-se no canto superior-esquerdo da página. 
A segunda propaganda da página localiza-se logo 
abaixo, mas tem maiores dimensões: ocupa me-
tade da página, com 25,3cm de largura por 17cm 
de altura. O fundo é azul. Trata-se de anúncio de 
celulares Vivo. 

Na página 29, o que mais chama a atenção 
é o fundo da publicidade, em vermelho escuro. 
No quadro, um zero enorme, indicando zero por 
cento de juros na compra de veículos da revende-

dora SuperAuto. O tamanho também não passa 
despercebido: meia página, na vertical, à margem 

externa da página. 

Na página 30, retorna o anúncio de vesti-
bulares. Agora, da UNIVALI. A propaganda en-
contra-se centralizada verticalmente, à esquerda. 

Tamanho: 21,7cm de largura por 9,8cm de altura. 

Abaixo, um segundo quadro, com foto do veículo 

HondaFit, da Honda. O fundo, para exagerar, é 
vermelho. A editoria é a de Santa Catarina, que 
traz acontecimentos gerais de todo o Estado. 

Na página 42, a menção é para o fato de a 
propaganda tratar-se de mais uma universidade: 
a UNIVILLE. De novo, anúncio de vestibular. 
Editoria de Mundo. Na página 43, ocupando 75% 
do espaço e com fundo vermelho escuro, outro 
quadro, agora do evento “Pro� ssional Mix: a feira 

das pro� ssões”. Também na editoria de Mundo. 

A página seguinte, 44, é destinada inteira 
ao anúncio de assinaturas do próprio jornal, tam-
bém em cores. Vale voltar um pouco, entretanto, 
e salientar uma ocorrência de publicidade centra-
lizada, porém em preto e branco, na página 26. O 
quadro, sem bordas que o separem do conteúdo 
editorial, tem 17,5 cm. de largura por 17 de altura 

e anuncia um pronto socorro ortopédico de Flo-
rianópolis, a Ortoclini. O fato de não se diferen-
ciar muito do conteúdo editorial, por ser em preto 
e branco, alia um fator positivo e outro negativo. 
Positivo por ser mais suave, não desviando tanto 
a atenção durante a leitura. Negativo justamente 
por se diferenciar menos ainda em relação ao es-
paço jornalístico do que propagandas em cores.  

Para terminar, o que se pode esperar é que 
a discussão a respeito cresça à semelhança da fre-
qüência com que tal prática ocorre. Certamente, 
trata-se de um aspecto que merece estudos bem 
mais detalhados. Até para que não chegue um 
momento em que se encontre o homem-aranha 
descendo de um prédio em uma fotogra� a, ou 

um jogador de futebol chutando um “o” do título 

da matéria. Alpinista escalando a página parece 
até que já tem, mas � ca como assunto para uma 

próxima análise
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Frank Maia: o irreverente chargista “chinelão”

A charge constitui-se de acontecimentos 
instantâneos, alimenta-se da notícia. Palavra 
originada do francês, que significa carga, a 
charge é um desenho ou caricatura que satiriza 

um fato específico, em geral político, que seja 
de conhecimento público. Essa manifestação 

artística é “carregada” de significado, e não raro 
vira um pedaço da História. A pesquisadora 
Betânia Dantas (*) define a charge como fato 
específico de uma comunidade com utilização 

de personagens envolvidos, conhecidos pela 

comunidade. Por sua característica intrínseca 

nos jornais do país, o MONITOR DE MÍDIA 
entrevistou Frank Maia, chargista do jornal A 
Notícia, para saber mais do cotidiano desta ati-
vidade. 

Irreverente por natureza, Frank Maia ini-
ciou a conversa por e-mail de maneira peculiar. 
Criou um clima descontraído, utilizando sua 
habilidade de ver os fatos de modo criativo e 
engraçado para fazer piada com os sobrenomes 

dos entrevistadores. Demarcou seu território e 
demonstrou sua forma única de se expressar. 

Ao longo da entrevista, procurou mostrar 
como é a rotina e os desafios de um chargista. 

Para ele, a função primordial da charge é diver-

tir informando. Embora o leitor esteja rindo, 

ao mesmo tempo absorve conteúdo, compreen-
de o que está acontecendo e procura conhecer 
mais sobre o assunto. Trata-se de uma prévia do 

noticiário.

A irreverência no 
traço e no verbo

 Público

 O trabalho de caráter opinativo não impe-
de que Frank de! na o seu público. Apesar de ter 
que fazer um grande esforço para imaginar quem 

seria a pessoa que “consome” as charges, ele de! ne 

seus leitores. “Eu faço charge imaginando a média 

letrada que lê jornal, vê TV, sabe que ! lme está 

em cartaz, lê revista, consome notícia. Se alguém 

fora dessas características lê e entende o que eu 
faço, é superlucro”. Ele deseja que o leitor entenda 

os caminhos que formam seu raciocínio, o porquê 
daquela charge estar ali, preenchendo um espaço 

na página dois, e não em outra. “A maior parte 
do meu trabalho é justamente pensar e escolher 

essa charge. Desenhar é o processo ! nal, de aca-

bamento apenas”. 

Um trabalho criterioso e único precisa de 
inspiração e um lugar especí! co para ser execu-

tado. Frank utiliza o Xinelão Studius, espaço que 

possui em casa. Trata-se de um estúdio/quarto 
estruturado com computadores, livros, revistas, 
tintas e muito papel, que o chargista de! ne como 

“um caos organizado”. Para quem estiver se per-

guntando o motivo do nome peculiar, o chargista 

explica que apelidou o lugar assim porque é um 

nome pomposo e seu signi! cado está no fato de 

Frank trabalhar de chinelo quando quer e por 

ser um “chinelão”, economicamente falando. Já a 

inspiração vem de tudo o que é cotidiano, princi-

palmente dos jornais e dos papos com os amigos. 

O chargista passa o tempo todo pensando e a! r-

ma que mesmo quando está dormindo sonha que 

está anotando idéias.

Schayla Jurk e Je� erson Pu� , em 15/10/2003
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Além disso, é preciso estar informado sobre 
todos os fatos que estão se desenrolando. Torna-

se primordial neste momento saber o que as agên-
cias de notícias estão apurando, trocar e-mails, 

falar ao telefone e inclusive usar o ICQ. Embora 

a charge não tenha obrigação de estar em cima da 
manchete, Frank acredita ser interessante quando 
há este tipo de sintonia. “E quando a charge é boa 
então, eu vibro”.
 

Temas

 Tudo que é feito dentro de uma redação 

está sujeito às regras do veículo e os limites da sua 

realidade, mas Frank a" rma que o jornal A No-

tícia lhe proporciona total liberdade de atuação. 
“Lógico que dentro duma coerência com os fatos 
do dia, com a página de opinião, com a linha (edi-

torial) do jornal em que eu trabalho, en" m, com 

o jornalismo”. Para quem pensa que esta liberda-

de tão almejada pelos jornalistas seja fácil de con-
duzir, o chargista deixa claro que “às vezes pode 

tornar-se um problemão, mas essa é uma respon-
sabilidade que gosto de assumir”. 

Outro aspecto a ser ressaltado é a discipli-
na que sua forma de trabalhar exige. Frank não se 

desvincula das notícias. Acompanha o noticiário 
de manhã até a hora em que o deadline se apro-
xima. Já o chamaram de neurótico, pois mesmo 
depois que envia a charge para o jornal continua 
prestando atenção nos fatos. Embora faça somen-
te três charges por semana, não consegue relaxar 

nos dias em que não precisa desenhar para o jor-

nal. 

Para se de" nir como chargista, Frank mais 

uma vez mostrou o quanto parte da irreverência 
para conduzir a vida e o trabalho, sem deixar de 
lado o pro" ssionalismo e a admiração pelos cole-
gas já consagrados. “Eu estou começando. Tenho 

alguns anos de charge, só. Acho que um chargista 

vai amadurecendo e aprendendo a fazer a síntese 

melhor. Acontece de perder o humor com o tem-

po. Mas se conseguir evitar o desbotamento, ser 

sintético e também moleque, aí vira gênio. Quero 
chegar lá como o Jaguar, Millôr e Bonson”.  

Quando solicitado para analisar seu traba-
lho com um olhar crítico, Frank recuou. “Cada 

um na sua. O MONITOR analisa e nós rabisca-

mos”. Ele encerrou a entrevista com uma menção 
ao diagnóstico da presente edição, sem perder o 
tom de brincadeira: “Fico curioso pra ler logo as 
conclusões do MONITOR DE MÍDIA. Olha lá, 
hein!”. 

(*)Mestra em Artes Visuais pela UNESP, doutoranda pela USP.
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Em 3 de outubro, milhões de catarinenses 
vão às urnas, mais uma vez, exercer a cidadania 
através do voto. Por isso, as ruas estão cheias de 

propaganda eleitoral, e por onde quer que se passe 

é possível acumular, num pouco espaço de tem-

po, uma quantidade considerável de “santinhos”. 
Atendendo a legislação, as emissoras de rádio e 
TV também abriram espaço para as campanhas 

no já habitual Horário Eleitoral Gratuito. Entre-
tanto, os jornais de Santa Catarina parecem que 
estão em outra realidade, pois são raros os anún-

cios de candidatos nas páginas locais. 

Em 2004, as con� gurações da imprensa ca-
tarinense parecem estar diferenciadas. Quando 
nas eleições passadas era possível encontrar deze-
nas de anúncios publicitários, hoje, a propagan-
da eleitoral não chegou às páginas dos jornais. 
Há poucos vestígios de publicidade partidária no 
Diário Catarinense, em A Notícia e no Jornal de 
Santa Catarina. E talvez a resposta a essa situação 
esteja mesmo na natureza do pleito. As eleições 
são locais, cada cidade tem o seu candidato e por 
se tratar de jornais regionais, e até mesmo estadu-
ais, é possível que este fator tenha sido determi-
nante para a ausência de propaganda.

Mas se torna inevitável fazer um comparati-
vo com as eleições de 2002. Num período próxi-
mo ao que estamos hoje, entre 20 e 30 de setem-
bro, A Notícia trazia em média 29 anúncios diá-
rios. A variação mínima era de 19 e a máxima de 
41 inserções. Já o Diário Catarinense, na mesma 
época, disponibilizava um espaço reduzido. Eram 
apenas seis anúncios por edição, e a variação era 

entre 2 e 17 “propagandas”. E não podendo � car 
de fora, estava o Jornal de Santa Catarina, que na 
época despendia um bom espaço para a publici-
dade eleitoral. Foram veiculados 57 anúncios de 
candidatos, 44 para deputado estadual, 10 para 
federal e 3 para uma vaga no Senado, no mesmo 
período. O MONITOR DE MÍDIA acompa-
nhou a campanha daquele ano. 

Mas ao mesmo tempo em que se contesta o 
espaço destinado à publicidade eleitoral nos jor-
nais catarinenses, o passado revela importantes 
informações. A� nal, nem sempre quem muito 
anuncia garante a vaga. Em 2002, o então can-
didato do PFL Antonio Carlos Konder Reis 
anunciou nas doze edições analisadas do Diário 
Catarinense e obteve apenas 16304 votos que não 
garantiram sua vaga na Assembléia Legislativa. 
Ao mesmo tempo, o inverso também aconteceu. 
Gilmar Knaesel, candidato a deputado estadual 
pelo PFL, fez campanha maciça no Jornal de San-
ta Catarina e conseguiu sua cadeira no parlamen-
to catarinense. No entanto, quem pouco anuncia 
também consegue se eleger. Foi o caso de Lício da 
Silveira, candidato pelo então PPB, que anunciou 
apenas duas vezes e obteve 37747 votos. 

Os exemplos dos que deram certo e errado 
através da publicidade nos jornais são muitos. 
Mas o questionamento deste pleito � ca a cargo 
da falta de publicidade eleitoral. Onde estão os 
candidatos? As páginas dos jornais não querem 
ser porta-vozes das campanhas individuais? Uma 
coisa é certa, a resposta estará nas urnas.

Quando a página não é uma vitrine

Schayla Kurtz Jurk, 15/09/2004
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Preocupados com a 
constante decadência no 

número de assinaturas e 

de vendas em banca, jor-

nais de todo o mundo es-

tão repensando seus fato-
res estéticos e os atrativos 

oferecidos aos leitores. Se 

em outros tempos a mídia 
eletrônica - representa-
da pelo rádio e pela tevê 

- não chegou a abalar a 
tradicional credibilidade 
do jornalismo impresso, o 
mesmo não se pode a� r-
mar em tempos de Inter-
net e de Sociedade da In-
formação.

Isso porque a In-
ternet vem ditando, há 
algum tempo, o ritmo de 
produção e leitura de no-
tícias. In� uenciados pelo 
panorama tecnológico e 

de olho no faturamento, 

jornais tradicionais ingle-

ses em formato standard como � e Independent, 

� e Times e � e Guardian aderiram à onda da re-

dução e estão circulando em novo formato, o ber-
liner (28 x 42 cm), meio-termo entre o standard e 
o tablóide. O preço de capa caiu e as vendas, tan-
to de assinaturas quanto de espaços publicitários, 
aumentaram. Em território brasileiro, o Jornal de 

Londrina ousou ainda 

mais: além de migrar 

para a versão condensa-
da, há cerca de quatro se-
manas, também passou a 

circular gratuitamente.

Há dez dias, duas 
novas mudanças, bem 
menos radicais, é verda-

de, foram recebidas pe-

los leitores brasileiros: a 

paulistana Folha de S. 

Paulo e o joinvillense A 

Notícia apresentaram 
novos projetos grá� cos, 

mais arrojados, dinâmi-

cos e que, curiosamente, 

lembram o ambiente da 

Internet. Essa associa-

ção quase imediata, fei-

ta pelo observador mais 

atento, tem explicação: 

é na rede mundial de 

computadores que está a 

maior parte da informa-

ção acessada pela socie-

dade contemporânea, um meio que precisa mudar 

constantemente para atrair visualmente a atenção 

do internauta. Essa linguagem, por conseguinte, 

acaba sendo captada pelos meios mais tradicionais, 

e o jornal impresso tende a reproduzir as inovações 

apresentadas na Internet: tipogra� a, utilização de 

fotogra� as e demais imagens, gra� smos e layout 

Mudar para não desaparecer

Sandro Lauri Galarça, em 30/05/2006
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acompanham essa tendência.

Outra explicação lógica para a necessidade 
em revolucionar a partir do projeto grá� co parece 

ser uma tentativa do jornal impresso em fazer fren-

te à Internet não somente como mídia informativa, 
mas como espaço de en-
tretenimento. Entretan-
to, é importante que o 
conteúdo acompanhe a 
evolução da forma e que 
os jornais abram espaço 
para reportagens mais 
aprofundadas, porque 
os principais concor-
rentes dos jornais de 
hoje não são os outros 
jornais, mas as outras 
mídias, como Internet.

Mais espaços e des-
taque para as ima-

gens

O curioso nas duas 
propostas grá� cas (Fo-

lha e A Notícia) é que as 
mudanças são muito se-
melhantes, assim como 
os resultados obtidos. 
Entretanto, a mexida 
maior é sentida em A 
Notícia, que passa a usar 
em seus títulos uma ti-
pogra� a mais moderna, 

sem serifa e com toques artísticos que lembram 
as fontes utilizadas em anúncios publicitários. O 
novo projeto mantém as fontes serifadas para os 
textos, o que lhes confere credibilidade, permite le-
gibilidade para trechos mais longos e, ainda, realiza 
um acabamento interessante a partir do contraste 

entre as duas famílias tipográ� cas utilizadas.

Outro toque peculiar, que combina mudança 

editorial e grá� ca, é a presença de cartolas acima de 
cada título, identi� cando a temática ou o assunto a 
ser noticiado, não se excetuando sequer os títulos 

das notas menores.

Os espaços livres, 
também chamados de 
zonas brancas ou áreas 
de arejamento (na parte 
superior da página rece-
bem o nome de entrada 
e, na parte inferior, são 
chamadas de saídas), ga-
nham mais destaque no 
novo projeto, conceben-
do mais leveza a todo o 
documento. A distância 
entre as colunas, maio-
res e mais equilibradas, 
também reforçam a har-
monia presente na pro-
posta.

A capa, também 
mais limpa e melhor di-
vidida, apresenta uma 
valorização intencional 
para as imagens e para a 
tipogra� a. A presença de 
linhas duplas dividindo 
os principais assuntos é 
outra inovação de A No-

tícia, que já aparece partir 
da capa e é levada para as páginas internas.

Na Folha de S. Paulo, as mudanças foram 
mais tímidas e menos arrojadas, mas não menos 
importantes. A utilização da cor como elemen-
to de composição da página, principalmente nas 



132132 133

MONITOR DE MÍDIA

http://www.univali.br/monitor

Jornalismo: olhares de fora e de dentro

capas de cada caderno, é uma mudança bastante 
signi� cativa. Primeiro, porque apresenta cores 
mais vivas, escuras e em blocos não tão discretos. 
Depois, porque faz a clara opção por uma visu-
alização mais artística do layout, demonstrando 
preocupação em comunicar pela imagem, num 
pensamento de que o jornal, antes de ser lido, pre-
cisa ser visto e compreendido como um todo.

Outra mudança da Folha combina a linha 
editorial e a proposta grá� ca: a linha de apoio 
volta à parte inferior do título, depois de um lon-
go período sendo disposta acima deste elemento. 
Também de caráter editorial-grá� co é a presença 
das cartolas acima dos títulos, que a partir de ago-
ra passam a ser escritas em fonte de serifa grossa, 
uma marca da família das egípcias. Isso confere 
mais peso à informação, e contrasta com as áre-
as brancas e com a diagramação vertical da nova 
proposta. Contrariando a tendência de horizon-
talidade, ideal para um jornal de 53 centímetros 
de altura, a diagramação vertical permite maior 
liberdade, apesar de exigir maior criatividade.

Na capa de cada caderno, há uma utilização 
mais racional da mancha (área total impressa de 
uma página), que agora distribui melhor os ele-
mentos textuais e ilustrativos. Na parte superior, 
uma agradável surpresa: a utilização de fotogra-
� as, em destaque, já ao lado do título de cada 
caderno, que agora são escritos em minúsculas. 
A imagem, agora tratada como elemento princi-
pal, valoriza a informação e os espaços sem tirar 
o peso dos textos, ainda que a sutileza das alte-
rações tenha sido o principal objetivo da equipe 
responsável pelo novo projeto. Em tempos de 
competitividade, os jornais preferem ser tachados 
de ser uma versão impressa da informação online 
do que cair prematuramente no esquecimento. E 
levar consigo uma geração de leitores que não vive 
sem o jornal de domingo.
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O novo projeto grá� co de A Notícia estreou 
no dia 21 de maio. Quinze dias antes, o diretor de 
Redação Luís Meneghin apresentou o conjunto 
de modi� cações a autoridades num evento de lan-
çamento da “nova cara” do jornal de Joinville. A 
promessa de grandes mudanças e modernidade foi 
percebida logo na capa.

O logotipo do jornal, que antes tinha somente 
as iniciais em maiúsculas e vinha em preto, passou 
a ser exibido todo em caixa alta e na cor azul. Ago-
ra, vem centralizado na página, conferindo mais 
espaço em branco, já que os pequenos anúncios que 
ladeavam o título desceram abaixo do � o que se-
para o logotipo dos demais elementos da capa. No 
período de 21 a 28 de maio, o leitor mais atento 
percebeu algumas variações na tonalidade do azul, 
mais parecendo que os responsáveis pela impressão 
ainda testavam a cor no logotipo. No entanto, pre-
dominou o azul petróleo. 

As cores têm signi� cado. Segundo Modesto 
Farina em Psicodinâmica das cores em comunica-
ção, o azul escuro transmite a idéia de sobriedade 
e seriedade. O preto, antes utilizado, signi� ca se-
riedade e so� sticação. Seguindo uma tendência en-
tre os jornais catarinenses, o novo logotipo do NA 
em azul acabou se tornando mais um, lembrando 
que os concorrentes Diário Catarinense e Jornal de 
Santa Catarina já utilizam essa cor.

O cabeçalho da primeira página também so-
freu algumas alterações. Do lado esquerdo, está o 
número da edição. O selo indicando os 83 anos do 
AN foi substituído pela expressão “FUNDADO 

Um olhar sobre o novo projeto 
gráfi co do AN

Patrícia Wippel da Silva, 30/05/2006

EM 1923” e a data da edição passou a ser centrali-
zada. O selo de certi� cação do ISO 14001 (Sistema 
de Gestão Ambiental) aparece menor, o dia da se-
mana e o site, localizados no centro, � caram abaixo 
do logotipo.

Uma das grandes apostas da nova apresen-
tação do jornal, os colunistas recebem chamadas 
diárias na capa. Segundo a direção de A Notícia, 
o destaque ou a manchete da edição será baseado 
no critério jornalístico de interesse público, ou seja, 
o assunto de mais impacto e de interesse da maior 
parte dos leitores.

Na divulgação feita nos dias 20 e 21 sobre a re-
formulação grá� ca do jornal, nada foi mencionado 
a respeito da nova fonte utilizada nas legendas das 
fotos e na linha de apoio, a frase que complementa 
as informações e que pode vir abaixo do título. Um 
ponto positivo foi o uso de � os de espessuras diver-
sas e o aumento dos espaços em branco, o que areja 
as páginas e possibilita uma leitura menos cansati-
va. Os artifícios criaram um aspecto mais organi-
zado, de� nindo onde começa e onde termina cada 
assunto e hierarquizando os textos na página con-
forme sua importância.

As fontes (tipos das letras) empregadas nos 
títulos mudaram para Stone Sans e as usadas nos 
textos para Utopia � cando 20% maiores. Antetí-
tulos, que são palavras que resumem e esclarecem 
o assunto que será tratado adiante, aparecem em 
todo jornal, inclusive na capa.

A página de Opinião também sofreu refor-
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mulação. Agora, o lado esquerdo da página con-
tém: o selo de indicação de papel reciclado que se 

tornou maior, o índice do primeiro caderno e de-
mais suplementos, bem como os telefones e e-mails 
para contatos com a redação. No � m da página, 
o leitor encontra o expediente, com informações 
técnicas e operacionais da empresa jornalística. O 
canto direito � cou dedicado às cartas e aos resulta-

dos da loteria, agora com espaço � xo na edição.

O olho, ou seja, trecho da matéria ou entre-

vista destacado gra� camente, está com fonte nova 
e continua em negrito. A página A3, logo no início 
do jornal, � cou dedicada especialmente a artigos. 

No cabeçalho desta página, são mencionados os 

colunistas que escrevem durante a semana: como 

Antonio Ermírio, João Sayad, Arnaldo Jabor, Elio 

Gaspari, Demétrio Magnoli, Mendonça de Barros 

e Leonardo Bo� . Este é um dos pontos mais frisa-

dos em termos de mudanças editoriais.

Conforme o jornal, a seção Destaque, que no 

domingo era a página de entrevistas, deve abordar 
reportagens com textos mais profundos que fogem 
do noticiário do dia-a-dia, mas que são de interesse 

do leitor.

Fugindo do padrão da maioria dos jornais 

diários, o AN inovou colocando a editoria Estado 
antes do noticiário Político, com o objetivo de re-
forçar a sua vocação estadual. Isso demonstra outro 

critério jornalístico, a proximidade, ou seja, fatos 
que acontecem próximos do leitor têm um trata-
mento preferencial.

O caderno de Economia apresenta novas 
seções: Agronegócio, Carreira, Microempresa, 
Qualidade Catarina (antigos Per� l Empresarial 

e Responsabilidade Social). Durante a semana, a 

editoria também traz novas seções como: Finanças 
Pessoais e Direito do Consumidor.

O caderno voltado à cultura e às artes – Anexo 

- foi mais um dos que sofreram mudanças. Além dos 

temas já existentes (artes plásticas, música, literatura, 

cinema, teatro e shows), televisão, lazer variedades e 

reportagens sobre comportamento fazem parte do 

suplemento diário. Na edição de sábado, acompanha 
o Anexo Idéias, demonstrando a produção de dife-

rentes segmentos intelectuais de Santa Catarina e do 

país. A edição dominical do Anexo virou uma revista 

(formato tablóide), com 24 páginas sendo 20 delas co-
loridas e com seções como: casa e jardim, decoração, 
“faça você mesmo”, moda e tendências, saúde e beleza, 

tecnologia, humor, animais de estimação, per� s de 

celebridades, bebidas e televisão. Circula também nas 

segundas-feiras (toma o lugar do antigo AN Segun-

da) e tem a intenção de se concentrar mais no público 

feminino, equilibrando com o AN Esporte.

Os cabeçalhos dos suplementos são todos com 

letras em caixa alta e de várias cores (azul, verde, bor-
dô, amarelo, laranja, cinza). O telefone e e-mail para 
contato são publicados no cabeçalho de suas respec-

tivas editorias. Um ponto negativo do novo formato 

está nas primeiras páginas de cada editoria: o nome 
do caderno não vem diferenciado, o que pode deso-

rientar a leitura. 

Há ainda os suplementos AN Cidade, AN Ca-
pital e AN Jaraguá que circulam respectivamente em 
Joinville, Florianópolis e Jaraguá do Sul, que passaram 
a ter seus projetos editoriais e grá� cos uni� cados com 
o de A Notícia.

Uma nova seção é concebida, seguindo também um 

padrão que ocorre no Jornal de Santa Catarina e no Diário 
Catarinense: a Contracapa, que é preenchida com histó-
rias de personagens anônimos do estado, antes espalhados 
pelo jornal, ganham espaço fixo. A Contracapa apresenta 

também a previsão do tempo em gráficos coloridos. Algu-
mas matérias menores e notas secundárias não estabelecem 

um padrão, sendo algumas em itálico, outras não.
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Na semana seguinte ao feriadão (12 a 14 de 
outubro), que incluiu o Dia da Criança e o maior 
movimento nas festas de outubro na região (Okto-
berfest, Marejada, Fenarreco, para � car nas maio-

res), o programa Record em Notícias destacou 

principalmente as ocorrências policiais. A edição 
de segunda-feira, dia 16, começou com a seguinte 
frase: “Fim de semana marcado por muitas tragé-
dias na região”. O tom dado pela manchete iria 
prosseguir durante a semana.

As festas de outubro foram destaque, sim, 
mas não com manchetes. As atrações culturais 

da Marejada, o � nal da Fenarreco, o des� le da 

Oktoberfest e a expectativa para os últimos dias 

das festas que continuaram � zeram destas tema 

de pauta, principalmente a partir da quinta-feira. 

Pelo menos uma matéria de festa a cada edição 

recebeu um patrocínio, revelado pelo nome do 

anunciante ao � nal: Ar Frio. 

A política tirou férias no programa, pelo 

menos nesse período. Uma nota pelada, na quin-

ta-feira, 19, fez alusão direta à eleição em curso no 

país, anunciando a entrada em funcionamento da 

Central de Atendimento ao Eleitor, serviço de es-

clarecimentos sobre o segundo turno. Outros te-

mas da editoria durante a semana foram as férias 

de 13 dias do prefeito de Balneário Camboriú, 

Rubens Spernau, que aproveitou a passagem do 

cargo para falar dos planos de embelezamento da 

cidade para a temporada, e a discussão do Plano 

Diretor de Itajaí, na Câmara de Vereadores. Mas 

eleições mesmo, só um minuto em cinco edições 

de 40 minutos de notícias da semana.

Enquanto isso, na telinha... 
nada de eleição

Fernando Arteche, em 30/10/2006

A violência em destaque

A preferência pelas ocorrências policiais � -

cou marcada em todas as edições do programa 

informativo e rendeu desdobramentos em pelo 

menos dois casos. Entre as informações dessa 

área, tra� cantes presos com drogas e armas, em 

Barra Velha, tiroteio em casa noturna de Balneá-

rio Camboriú, corpo encontrado em Barra Velha, 

jovem assassinada em Itajaí e tentativa de homi-

cídio (até tentativa já contava nota pelada mais 

para o � m de semana), também em Itajaí. Esses 

casos mais comuns (a banalização é conseqüência 

do noticiário repetitivo) não chegaram a provocar 

mais do que alguns minutos de notícias. Mas fo-

ram o su� ciente para provocar um erro nas contas 

do apresentador do programa: até a quarta-feira, 

ele contabilizava 41 homicídios em Itajaí este ano. 

Na quinta, corrigiu-se e diminuiu o número para 

36.

Mas o afogamento de dois jovens em Nave-

gantes rendeu uma entrevista, na terça-feira, com 

um major do Corpo de Bombeiros, para falar so-

bre os riscos na pré-temporada de verão: segun-

do o Major Mocelin, desde 2000 ocorrem mais 

mortes por afogamentos nesta fase do ano do que 

na temporada propriamente dita, quando os sal-

va-vidas estão a postos. No dia seguinte, o mesmo 

major foi até a praia com uma equipe do programa 

para mostrar como sair de uma corrente marinha 

– um outro bombeiro simulou o caso.

A bem da verdade, o programa não só noti-

ciou fatos policiais, mas também discutiu a ques-
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tão da segurança pública. Além da entrevista com 

o major Mocelin, houve cobertura da mudança 
da Central de Polícia Militar de Itajaí para Balne-
ário Camboriú, decisão criticada com veemência 
pelo âncora Graciliano Rodrigues, de uma opera-
ção policial contra a violência na BR-101 e de um 
curso de aperfeiçoamento para cães da PM.

Quando tudo parecia apontar para progra-
mas mais leves, uma menina de três anos acaba 
hospitalizada em estado grave depois de beber 
água num copo com resíduos de soda cáustica em 
uma creche, Sementes do Amanhã, de Balneário 
Camboriú. O fato foi divulgado dois dias depois 
de ocorrido o acidente, mas a reportagem foi com-
pleta, com imagens e entrevistas com a responsá-
vel pela educação infantil do município e os pais 
da menina. E rendeu uma matéria na sexta-feira, 
sobre a preocupação de pais e funcionários de cre-
ches da cidade. 

A semana começou violenta e terminou 
num misto de violência e tristeza, no Record em 
Notícias, enquanto as festas continuaram e os 
candidatos ao segundo turno sumiram da vida 
dos telespectadores.

De bom e de ruim

O ponto positivo do Record em Notícias, 
em relação ao monitoramento anterior, de feve-
reiro de 2006, é a troca de cenários, com uma 
bancada nova e tapadeira com fotos da cidade ao 
fundo. Nada de muito original, mas integrou mais 
os apresentadores, que dividem o mesmo espaço, 
apesar da função de âncora permanecer com Gra-
ciliano Rodrigues exclusivamente – comentando 
algumas matérias.

O ponto negativo do programa é antigo e 

persiste: é a veiculação de publicidade dentro do 

espaço editorial do telejornal. Nas aberturas dos 
primeiros blocos, o âncora chama e apresenta pe-
ças publicitárias dos anunciantes antes de voltar 
para as notícias. E o pior é que a idéia já começa 
a fazer escola. O quadro Comunidade, do SBT 
Meio Dia, apresentado por Alexandre José, já está 
anunciando chá emagrecedor junto com as notí-
cias comunitárias e policiais.
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Falar de memória fotográ� ca é concordar 

com as palavras de Boris Kossoy. Ele a� rma que 

as imagens produzidas ou captadas em diferen-

tes contextos têm preservado a memória visual 
de inúmeros fragmentos do mundo, dos seus ce-
nários e personagens, dos eventos contínuos e de 

suas transformações ininterruptas. A fotogra� a 

tem, aos poucos, alcançado o status de se valer 
como um “conteúdo a um tempo revelador de in-
formações e detonador de emoções”. Em outras 

palavras, se torna um documento como nesta capa 

do Jornal do Brasil de 25 de outubro de 2007 que 

mostra o descaso do governo, dos políticos com 

a sociedade. Todos os jornais do país mostraram 

o desmoronamento do túnel Rebouças, principal 

ligação entre as zonas norte e sul da cidade do Rio 

do Janeiro, mas só o JB mostrou que o problema 

não é de hoje, mas foi esquecido nos últimos 20 

anos é só voltou a tona por uma quase tragédia. Se 

a memória do brasileiro é mesmo curta, o fotojor-

nalismo pode ser o instrumento para reaviva-la.

Memória e Descaso

Robson Souza dos Santos, em 05/11/2007
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Você está preocupado com 
a luz, a energia, a televisão 

ou a política?
Robson Souza dos Santos, em 05/12/2007

Algumas palavras que estão no cotidiano da 
sociedade como: Política, fraudes, dinheiro pú-
blico, consórcios, polícia federal, empreiteiros, lo-
bistas, funcionários, milhões de reais ou dólares, 
partidos políticos, e algumas siglas que ninguém 
agüenta mais ver e ouvir em época de eleição. Não 
pretendo aqui falar de política, governo ou quem 
seria o melhor “político” no momento, se é que 
isso existe. Minha proposta é re� etir sobre foto-
gra� a na mídia, mas não poderia deixar de lado a 
matéria intitulada “O PMDB volta à sua Mina” 

na edição - 2033 da revista Veja de 7 de novembro 

de 2007. O veículo fala do afastado e ex-ministro 
Silas Rondeau sobre acusação de recebimento de 

propina no valor de 100 mil reais e sua possibili-

dade da voltar ao cargo.

A revista aparenta mostrar indignação com 

alguns políticos que usam e abusam da con� ança 
da comunidade por meio do voto, mas esqueceu 
de se preocupar com o fotojornalismo. Segundo 
Jorge Pedro Sousa, o fotojornalismo é uma ativi-
dade que usa a fotogra� a como um veículo de ob-
servação, de informação, de análise e de opinião 
sobre a vida humana e as conseqüências que ela 
traz ao planeta. A fotogra� a jornalística mostra, 
revela, expõe, denuncia, opina e nesses aspectos o 
veículo deixou a desejar, quando mostra a vida hu-
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mana, ou melhor, quando coloca uma foto na ma-
téria que não diz nada sobre o conteúdo (texto). 
A imagem, com tons escuros, representada por 
cinco pessoas, uma televisão, e uma tentativa com 

borrão de luz e uso da técnica de baixa velocidade 
no obturador da câmera fotográ� ca para empre-

gar a falta de luz na imagem, deveria ter sido mais 

aproveitada para salientar a falta de energia que 

o governo não propõe administrar à comunidade 

carente. Dar informação correta ajuda a credibili-

zar o conteúdo textual, desde os jornais e revistas, 
às exposições e aos boletins de empresa. 

Entre a fotogra� a da família e a do políti-
co segue a seguinte legenda:  “Luz para todos: o 
Senador Sarney se empenha em indicar a� lhado 
para o cargo bilionário”. A informação na legenda 
não diz exatamente para que a foto é creditada, 
deixando uma ampla possibilidade de interpreta-
ções. A� nal, a “Luz para todos” seria para quem? 
É uma crítica aos programas sociais? É uma re-
� exão sobre a importância da televisão em detri-
mento de outras necessidades (como se observa 
pelo ambiente)? Pode ser uma crítica da revista? 
Pode, mas o número de possibilidade interpreta-
tivas é enorme, o que de certa forma tira o bri-
lho dos recursos da técnica fotográ� ca tão bem 
empregados nessa imagem. Aquela máxima “uma 
imagem vale mais que mil palavras” � ca eviden-
temente contestada neste exemplo. Como diz 
Martine Joly, em seu livro Introdução à análise 
da imagem, na mensagem visual, “o signo lingüís-
tico serve de ancoragem para que exista um nível 
correto de leitura da imagem”. Ou seja, a legenda 
contribui para restringir o sentido denotativo da 
foto. Não é o que ocoreu aqui.
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