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"A consumação da liberdade humana exige o
desenvolvimento da imprensa em geral". Vale
acrescentar: em especial, do jornalismo.
Adelmo Genro Filho (1987)
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RESUMO

A partir da intenção de compreender como se configura o jornalismo regional em sua interface
impresso e on-line no que concerne à qualidade das notícias e ao interesse público, esta pesquisa
estabelece uma análise semiodiscursiva do jornal goiano O Popular, considerando suas versões
física e digital. O estudo parte da perspectiva de que o jornalismo se relaciona com ideias de
verdade, interesse público e cidadania e se justifica pela limitada bibliografia existente sobre o
jornalismo regional e necessidade urgente de compreender as práticas adotadas pelos jornais no
momento transitório em que vivem. Um momento que Charron e Bonville (2016) consideram
ser de transição paradigmática, do jornalismo de informação para o de comunicação. Com a
popularização da internet, há uma indefinição de qual o lugar reservado à prática jornalística e
sobre como financiar esse serviço. Acredita-se, conforme Charaudeau (2015), que as mídias
mantêm um espaço de cidadania imprescindível para a democracia. Assim, investiga-se o
quanto esse compromisso de oferecer informação de qualidade segue atuante frente aos desafios
com os quais os jornais convivem na sociedade em rede. Para tanto, o desenvolvimento da
pesquisa foi elaborado entre 2016 e 2018, com três períodos específicos de coleta de dados: 21
a 24 de agosto, 25 a 31 de outubro e 6 a 12 de novembro, todos em 2017. Na análise, torna-se
possível perceber que as práticas adotadas para a versão impressa do jornal têm características
mais tradicionais e diretamente relacionadas ao discurso legitimador do jornalismo, enquanto
as práticas adotadas para a versão on-line demonstram menor comprometimento com as ideias
de interesse público e cidadania, apresentando matérias de forma apressada e incompleta, o que
reduz a confiabilidade e a credibilidade do veículo, assim como diminui o efeito de verdade do
jornalismo praticado. Constata-se o distanciamento dos dois pontos da interface analisada, com
a predisposição do jornal digital ao “sensacionalismo” e o enfoque não-temático no “exercício
do poder” na versão impressa. Atende-se ao interesse público em assuntos, mas não em
aprofundamento e contextualização, o que ocorre em detrimento da qualidade do jornal e
prejudica o acesso do público-leitor à informação que o auxilie no processo de construção da
realidade e na capacidade de se autogovernar social e politicamente.
Palavras-chave: Jornalismo impresso. Jornalismo on-line. Jornalismo regional. Interesse
público. Qualidade de notícias.
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ABSTRACT
Based on the intention to understand how regional journalism is configured in its printed and
online interface regarding news quality and the public interest, this research establishes a
semiodiscursive analysis of the newspaper O Popular, considering its physical and digital
versions. The study starts from the perspective that journalism is related to ideas of truth, public
interest and citizenship and is justified by the limited bibliography on regional journalism and
an urgent need to understand the practices adopted by the newspapers at the transitory moment
in which it lives. A moment that Charron and Bonville (2016) consider a paradigmatic transition
from information journalism to communication one. After the popularization of the Internet,
there is a definition lack of journalism place. In addition, there is no knowledge about how to
finance journalistic practices. It is believed, according to Charaudeau (2015), that the media
maintains a space of citizenship essential for democracy. Thus, it is investigated how this
commitment to offer quality information remains active in the face of the challenges with which
newspapers live in the network society. To do so, the research was developed between 2016
and 2018, with three specific periods of data collection: August 21 to 24, October 25 to 31 and
November 6 to 12, all in 2017. In the analysis, it is possible to perceive that the practices adopted
for the printed version of the journal have more traditional characteristics and are directly
related to the legitimating discourse of journalism, while the practices adopted for the online
version show less commitment with ideas of public interest and citizenship, presenting subjects
in a hurried and incomplete way, which reduces the reliability and credibility of the media, as
well as diminishing the true effect of the journalism practiced. We can see the distance between
the two points of the interface analyzed, with the predisposition of the digital newspaper to
"sensationalism" and the non-thematic focus on the "exercise of power" in the printed version.
It attends to the public interest in subjects, but not in deepening and contextualization, which
occurs to the detriment of the quality of the newspaper and impedes the access of the reader to
information that helps in the process of construction of reality and in the capacity to self-govern
socially and politically.
Keywords: Print journalism. On-line journalism. Local journalism. Public interest. News
quality.
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1 INTRODUÇÃO

Ter o jornalismo como objeto de uma discussão que envolva mídia e cidadania parte do
pressuposto de que esse campo social está intrinsecamente relacionado a ideias de verdade,
interesse público, serviço público, compromisso e responsabilidade para com o cidadão. Nesta
pesquisa, parte também do interesse em conhecer as novas práticas adotadas pelos veículos
jornalísticos, mais especificamente os de alcance regionalizado, em decorrência da necessidade
de buscar novas formas de financiamento e de se adaptar à realidade da sociedade em rede.
A intenção no desenvolvimento do que aqui é apresentado é contribuir para a reflexão
sobre jornalismo regional e suas relações com a ideia de interesse público e com sua transição
atual para o paradigma de comunicação, em que, segundo Charron e Bonville (2016), há a
ativação de todas as funções do discurso, o afastamento da objetividade e a atenção difusa do
público. Nesse sentido, esta dissertação de mestrado parte do olhar de uma pesquisadora que,
antes de o ser, era jornalista, e atuou como repórter em jornais de Goiânia durante oito anos –
quase quatro deles no veículo que escolheu como objeto de pesquisa, o jornal O Popular.
Esse veículo impresso, goiano e tradicional, fundado em 1938, é de considerável
relevância regional, mas hoje sofre os efeitos das mudanças estruturais e paradigmáticas na área
da comunicação. Desse cenário, surge o questionamento sobre como se configura o jornalismo
regional em sua interface impresso e on-line no que concerne à qualidade das notícias e ao
interesse público, utilizando o veículo citado como referência para coleta e análise de dados.
A necessidade de adaptação e relocalização do papel do jornalismo na sociedade em
rede, principalmente devido à alteração no comportamento do público leitor da sociedade em
geral, resultou, de certa forma, em práticas questionáveis para quem percebe o jornalismo como
parte importante no processo de construção da realidade e acredita em sua função social e
serviço à ideia de interesse público. Assim, surge o despertar para a pesquisa científica, com a
intenção de contribuir para a compreensão desse processo de mudança, e de que forma ele afeta
as bases éticas nas quais se funda o discurso legitimador do jornalismo.
A escolha do jornal O Popular para tanto se justifica em decorrência de sua relevância
no cenário goiano. O veículo foi criado em 1938 e fundamentou o surgimento de um
conglomerado midiático para além do material impresso, área em que historicamente enfrentou
pouca concorrência. Por meio do desenvolvimento tecnológico e das relações com o poder
público, como aponta Borges (2016), a Organização Jaime Câmara – hoje, Grupo Jaime Câmara
– se tornou referência no Centro-Oeste e principal meio de comunicação impresso de Goiás. É
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o jornal goiano mais antigo que ainda está em atividade e é o segundo com maior circulação do
Estado, perde apenas para o jornal Daqui, que é da mesma empresa e tem característica popular.
Mesmo tradicional e com domínio absoluto em seu nicho de mercado, o jornal O
Popular enfrentou e ainda vive dificuldades para se adaptar à realidade que a internet e suas
ferramentas exigem do jornalismo. O Popular On-line foi criado em 1996, mas o portal só
passou a ter funcionalidade efetiva a partir de 2009/2010. Em busca de promover o site e de
novas fontes de rentabilizar o conteúdo oferecido, a empresa contratou uma consultoria externa
em 2014. Desde então, várias modificações foram feitas: no projeto gráfico – o jornal mudou
inclusive de tamanho, de standard para berliner –, na linha editorial – houve retirada da
prioridade que tinha a cobertura política, e nas práticas adotadas para postagens no site do jornal
– aumentou o volume de conteúdo e foi iniciado o uso de matérias caça-cliques.
Algumas das ações adotadas no processo de reformulação tiveram de ser revistas, como
o esvaziamento da cobertura política e o grande destaque dado ao esporte no jornal impresso,
que posteriormente foi reduzido. Adotou-se também a prática de esconder a maioria dos
conteúdos caça-cliques. Eles estão no site, mas raramente ocupam espaços de destaque.
Entender como se deram esses processos a partir do material difundido por O Popular também
faz parte desta pesquisa e ganha ainda mais relevância considerando as especulações que
indicam a possibilidade de fechamento do veículo impresso, o único de referência em Goiás.
A empresa não fez anúncio oficial, mas a TV Anhanguera teria sido vendida, juntamente
com os sistemas de rádio – CBN e Executiva. Não há informações sobre o destino dado pelo
Grupo Jaime Câmara ao jornal. Frente à possibilidade do encerramento das atividades do
principal jornal impresso tradicional de Goiás, o único de referência no estado, torna-se
imprescindível compreender o jornalismo praticado por ele e os caminhos que o levaram a essa
situação de desvalorização mercadológica.
A escolha da estratégia utilizada para responder essa e, principalmente a questão
condutora deste trabalho – sobre como se configura o jornal O Popular em sua interface
impresso e on-line especificamente no que concerne à qualidade da produção da notícia e ao
interesse público – se dá por meio da observação de dados empíricos e da intenção de fugir aos
dados meramente quantitativos, avançando por meio de análise qualitativa. A metodologia
utiliza algumas das ferramentas aplicadas à análise de cibermeios propostas no livro
Ferramentas para a análise de qualidade no ciberjornalismo, organizado por Palacios (2011).
Por meio delas, torna-se possível estabelecer um estudo específico sobre o site do
jornal, considerando suas características gerais, o uso da interatividade e o cuidado com a
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construção de memória. Contudo, o direcionamento principal desta pesquisa está na análise
semiodiscursiva do material coletado da interface analisada. Análise que consiste no exame dos
sentidos provenientes da estruturação do texto e dos discursos de representação
(CHARAUDEAU, 2015) e na investigação sobre as dimensões sensíveis, racionais e passionais
mobilizadas pelos jornais nos processos de persuasão e convencimento (HERNANDES, 2006).
O corpus foi construído com matérias veiculadas no jornal impresso e no site do mesmo veículo
em três períodos, todos em 2017: 21 a 24 de agosto, 25 a 31 de outubro e 6 a 12 de novembro.
Para fundamentar e contextualizar teoricamente este estudo, é apresentado um breve
histórico sobre estudos de jornalismo e sua relação com a ideia de interesse público no primeiro
capítulo desta dissertação. No segundo capítulo, apresenta-se a proposta dos autores Charron e
Bonville (2016) sobre as fases paradigmáticas do jornalismo, em que se destacam as relações
entre jornalismo e internet no paradigma considerado de comunicação. Pesquisas já
desenvolvidas sobre qualidade de notícias e do fazer jornalístico são consideradas no terceiro
capítulo deste trabalho. Por fim, o Capítulo 4 se dedica a levantar os poucos estudos
direcionados ao jornalismo regional e a contar um pouco mais da história do veículo analisado.
As análises estabelecidas a partir dos procedimentos metodológicos, detalhados no
Capítulo 5, estão expostas nos capítulos sexto e sétimo, nos quais também está explícita a
discussão dos dados. No total, foram consideradas 304 matérias do site e 141 matérias do jornal
impresso. Dentre elas, as manchetes – 72 do site e 20 do impresso –, foram o material que
permitiu maior aprofundamento da análise com a aplicação de categorias semiodiscursivas.
Essa parte da pesquisa foi elaborada considerando como referência categorias e características
elaboradas pelos seguintes autores: Charaudeau (2015), Hernandes (2006), Benedeti (2009),
Pellegrini et al (2011), Jorge (2013), Castells (2015), Charron e Bonville (2016), Rothberg
(2016), Guerra (2010-2), Enne (2007, apud SELIGMAN, 2009), Vieira e Christofoletti (2016),
Vekhoo (2010) e Lacy e Rosenstiel (2015).
Esta pesquisa contou com o apoio e o financiamento da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o que possibilitou que todo o percurso
proposto fosse percorrido. O desejo é que seus resultados possam contribuir com a sociedade,
com os estudos de jornalismo e com a prática jornalística ao proporcionar a discussão sobre a
escolha e a qualidade das notícias produzidas pelo jornalismo regional. Além disso, acredita-se
na potencialidade de os resultados aqui apresentados se tornarem elementos de reflexão, para a
academia tanto quanto para o mercado, sobre como tem se estabelecido a relação do jornalismo
com os conceitos de interesse público e cidadania em um contexto de transição paradigmática.
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2 ESTUDOS DE JORNALISMO E A IDEIA DE INTERESSE PÚBLICO

O ponto de partida para qualquer pesquisa que tenha o jornalismo como objeto é situarse na perspectiva dos estudos de jornalismo. Para além do estabelecimento do campo
jornalístico, que, segundo Bourdieu (1997, p. 104-105), constituiu-se como tal no século 19 –
“em torno da oposição entre os jornais que ofereciam antes de tudo ‘notícias’, de preferência
‘sensacionais’ ou, melhor, ‘sensacionalistas’, e jornais que propunham análises e
‘comentários’” –, a identificação dos estudos de jornais e revistas como uma ciência nova e
específica, diferente das já existentes até então, teve caminho mais longo para se consolidar e
ainda hoje defronta a necessidade constante de autoafirmação.
O que não significa que se trate de algo exatamente novo. De acordo com Groth (2011,
p. 30), os primeiros cursos do que ele denominou de “Ciência dos Jornais” foram oferecidos
em currículos de escolas superiores da Alemanha e da Suíça na virada entre os séculos 19 e 20.
Entretanto, não está aí a sua gênese. Segundo Silva e Sousa (2007), os primeiros estudos
jornalísticos foram realizados ainda no século 17, com pioneirismo alemão e inglês. Desde
então, os teóricos elaboravam análises sobre a sistematização do território do jornalismo e das
notícias; sobre os efeitos perversos do jornalismo; sobre o valor formativo, informativo,
utilitário e pedagógico do jornal diário; entre outras abordagens.
Simbolicamente, o marco que inaugura as Ciências da Comunicação e os Estudos de
Jornalismo, conforme Silva e Sousa (2007), é a apresentação da tese de doutoramento de Tobias
Peucer, denominada De relationibus novellis1, em 1690. Ao longo do século 18, os autores
apontam que as pesquisas da área se restringiram à retórica e ao duplo liberdade de imprensa e
crítica à imprensa. Os estudos históricos começam a surgir também no século 18, quando são
elaboradas as recomendações sobre concisão, precisão, factualidade, clareza, rigor, crítica às
fontes, entre outras, mas ganham força no século 19, influenciando “nos próprios valores
culturais dos jornalistas enquanto classe profissional” (SILVA; SOUSA, 2007, p. 47).
O período entre a virada de século inaugura o estudo do jornalismo enquanto instituição
social, que frutificou principalmente nos Estados Unidos. Segundo Machado (2005, p. 29), que
destaca o pioneirismo de Robert Park nas pesquisas comunicacionais, este sociólogo
identificou, no início do século 20, “que o que mais interessava naquele momento era identificar
o jornal como uma instituição social, nascida para atender as demandas comunicativas de uma
sociedade moderna cada vez mais complexa”. Mais do que social, Park (1923) inclui o jornal
1

“Os relatos jornalísticos”, em tradução de Paulo Rocha Dias (2004).
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no rol de instituições políticas, apesar de ser, até então, pouco estudado.
Em geral, fomos inclinados a considerá-las [instituições políticas] como sagradas e
tratar qualquer crítica fundamental a elas como uma espécie de blasfêmia. Se as coisas
deram errado, não eram as instituições, mas as pessoas que nós elegemos para
conduzi-las, e a incorrigível natureza humana, que tinham a culpa.
Qual é, então, o remédio para a condição de existência dos jornais? Não há remédio.
Falando humanamente, os jornais atuais são tão bons quanto conseguem ser. Se os
jornais devem ser melhorados, isso virá da educação da população e da organização
da informação e da inteligência política. (PARK, 1923, p. 289)2

Quais eram os parâmetros para almejar uma “melhora” dos jornais? Park (1923)
argumenta que era preciso aprender, primeiro, a olhar a vida política e social de forma mais
objetiva e menos de forma moral. “A verdadeira razão de os jornais comuns que contam sobre
os incidentes da vida comum serem tão sensacionais é porque conhecemos tão pouco da vida
humana que não somos capazes de interpretar os acontecimentos da vida quando os lemos”
(PARK, 1923, p. 289)3. Para Machado, tal posição situa o jornal como um componente
estrutural da sociedade, que está além do julgamento moral: “mais importante do que saber se
o jornal era bom ou ruim, o que todos necessitavam então era saber o que era, conceitualmente
falando, o jornal como instituição” (MACHADO, 2005, p. 30).
Adelmo Genro Filho (2012) aponta limitações na visão apresentada por Park, a partir
da qual o jornalismo é reduzido a seu papel orgânico no interior do sistema social.
...Robert E. Park acaba definindo o conhecimento produzido pelo jornalismo com um
mero reflexo empírico e necessariamente acrítico, cuja função é somente integrar os
indivíduos no “status quo“, situá-lo e adaptá-lo na organicidade social vigente. O
jornalismo teria, assim, uma função estritamente “positiva“ em relação à sociedade
civil burguesa, tomada esta como referência universal. (GENRO FILHO, 2012, p. 54)

A perspectiva de Park é oposta à considerada por muitos pesquisadores europeus
durante o século 20. No velho continente, segundo Silva e Sousa (2007), a pesquisa se
direcionou para a esfera crítica, orientando-se para a crítica do jornalismo em um sistema
capitalista. A maior influência é a Escola de Frankfurt, apesar de esta não ter enfoque
direcionado para o jornalismo, em si, enquanto objeto. Genro Filho (2012) explica que os
autores dessa escola desprezaram o jornalismo enquanto fenômeno distinto, entendendo-o

Tradução livre, da autora, para o trecho: “On the whole we have been inclined to regard them as sacred and to
treat any fundamental criticism of them as a sort of blasphemy. If things went wrong, it was not the institutions
but the persons we elected to conduct them, and an incorrigible human nature, who were at fault. / What then is
the remedy for the existing condition of the newspapers? There is no remedy. Humanly speaking, the present
newspapers are about as good as they can be. If the newspapers are to be improved, it will come through the
education of the people and the organization of political information and intelligence”.
3
Tradução livre, da autora, para o trecho: “The real reason that the ordinary newspapers accounts of the incidents
of ordinary life are so sensational is because we know so little of human life that we are not able to interpret the
events of life when we read them”.
2
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apenas como reprodução da ideologia burguesa. E assim o fazem aqueles que se servem de suas
ideias para teorizar os jornais e as notícias.
Para Marcondes Filho, com seu “marxismo” diretamente inspirado em Habermas e
sob a grande sombra da árvore de Frankfurt, o capital é uma categoria que adquire um
poder quase místico: o capital possui um espelho mágico que faz o jornalismo
aparecer apenas para mirar-se nele e reproduzir as condições da sua acumulação.
(GENRO FILHO, 2012, p. 113)

Genro Filho (2012) considera que, se totalmente aceitas as premissas teóricas da Escola
de Frankfurt, a partir das quais acredita-se na cultura como manipulação e no jornalismo
reduzido à forma mercantil, condena-se o jornalismo à extinção na ausência do capitalismo. A
partir dessa perspectiva, fundamentalmente teórica, os jornais têm sua existência limitada à
propagação da cultura hegemônica. Entretanto, nos Estados Unidos, a partir da década de 1950,
as pesquisas relacionadas ao jornalismo seguiram por outra direção, de forma híbrida com
outras ciências e apoiando-se mais na ação empírica do que na análise teórica.
Segundo Wahl-Jorgensen e Hanitzsch (2009, p. 6), a influência da origem nas ciências
sociais e o trabalho liderado por pesquisadores como Paul Lazarsfeld, Carl Hovland, Kurt
Lewin e Harold D. Lasswell solidificaram “a virada empírica, desenhada a partir de métodos
como experiências e pesquisas para entender o funcionamento dos meios de comunicação”4.
Assim foram desenvolvidos modelos que se tornaram referência nos estudos de jornalismo
como, por exemplo, a teoria do gatekeeper5, elaborada por David White a partir de conceito
criado em outra área, pelo psicólogo Kurt Lewin.
Com a pesquisa estadunidense ainda pautada pelo enfoque empírico, a influência da
sociologia e da antropologia se intensificou nas últimas décadas do século 20. Os métodos
qualitativos ganham espaço, com atenção à etnografia das redações de jornais e à perspectiva
de que a notícia, conforme Schudson (2010), é uma forma social intensamente condicionada
pelas rotinas de sua captação. De acordo com Wahl-Jorgensen e Hanitzsch (2009), essa
mudança de enfoque teve origem no interesse de profissionais que atuavam também como
educadores, formadores de novos jornalistas, em compartilhar o conhecimento sobre o trabalho.
O foco mudou para um engajamento crítico com as convenções e rotinas do
jornalismo, ideologias e culturas profissionais e ocupacionais, comunidades
interpretativas e conceitos relacionados a textos de notícias, como enquadramento,
narração e narrativa, bem como a crescente importância do popular nas notícias. A
Tradução livre, da autora, para o trecho: “...this influence solidified the empirical turn, drawing on methods such
as experiments and surveys to understand the workings of news media”.
5
Segundo Traquina (2005), na teoria do gatekeeper, a produção de informação é feita a partir de uma série de
escolhas, nas quais o fluxo de notícias passa por “portões” ou “gates”, isto é, áreas de decisão em que o jornalista,
ou gatekeeper, decide o que vai ser noticiado e o que não será notícia.
4
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crescente atenção prestada às questões culturais foi acompanhada pela adoção de
metodologias qualitativas, principalmente estratégias analíticas etnográficas e
discursivas. (WAHL-JORGENSEN; HANITZSCH, 2009, p. 6)6

Assim, se fortaleceu o paradigma das notícias como construção social da realidade, cuja
gênese data da década de 1970 (Barsotti, 2014), e se estabeleceu na área científica, muitas vezes,
sob a nomenclatura “teoria do newsmaking”. Contudo, Alsina (2009, p. 47) alerta para o fato
de que o modelo “pode cair na falácia de considerar a mídia como os construtores da realidade
sem levar em conta a interação da audiência”. Segundo o autor, é preciso entender que “a
construção social da realidade por parte da mídia é um processo de produção, circulação e
reconhecimento”. A intenção é mostrar que, nessa perspectiva, não é possível ignorar o público
como agente no processo noticioso.
De acordo com Alsina (2009), a atividade jornalística deve ser vista como manifestação
socialmente reconhecida e compartilhada. Entender a notícia como uma construção social da
realidade passa por considerar: 1) o processo de institucionalização das práticas e dos papeis na
vida cotidiana; e 2) a relação de quem atua nessa construção discursiva e de quem aceita para
si a realidade construída e difundida por meio da mídia, da imprensa.
...essa relação entre o jornalista e seus destinatários estabelece-se por um contrato
pragmático fiduciário social e historicamente definido. Os jornalistas têm a
incumbência de recopilar os acontecimentos e os temas importantes e dar-lhes sentido.
Esse contrato baseia-se em atitudes epistêmicas coletivas, que foram se compondo
através da implantação do uso social da mídia como transmissores da realidade social
de importância pública. A própria mídia é a primeira que realiza uma prática de
autolegitimação para reforçar esse papel social. (ALSINA, 2009, p. 47)

Para que o contrato pragmático fiduciário entre imprensa e seu público tenha efeito,
continua Alsina (2009), é preciso que esse público acredite que o que ela diz é verdade. Tratase de um pedido para que acreditem em seu discurso informativo. “Se um jornal, digamos, não
tem credibilidade, suas informações perdem o sentido virtual e não servem para a informação”
(ALSINA, 2009, p. 48). O autor avalia que, para ter credibilidade, a mídia tem de lutar
diariamente para renová-la. O contrato não é imperativo, depende da concordância das partes.
Esse contrato faz parte do discurso de legitimação da profissão e do campo jornalísticos.
A ele, nesse discurso, se unem outras presunções normativas – e conceitos como democracia,
cidadania, interesse público – que são constantemente consideradas no desenvolvimento de

Tradução livre, da autora, para o trecho: “The focus shifted to a critical engagement with journalism’s conventions
and routines, professional and occupational ideologies and cultures, interpretive communities, and to concepts
related to news texts, such as framing, storytelling and narrative, as well as to the growing importance of the
popular in the news. The increasing attention paid to cultural issues went hand in hand with the adoption of
qualitative methodologies, most notably ethnographic and discourse analytical strategies”.
6
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pesquisas, historicamente e também de forma contemporânea. A adoção dessas premissas,
segundo Groth (2011) é um dos elementos que dificultaram o reconhecimento do jornalismo
como uma ciência.
O jornalismo corresponde ao universo de ciências normativas, já que, para Groth (2011,
p. 57), sua doutrina técnica “só pode ser construída por meio da inserção e utilização de decisões
morais que as ciências normativas já tomaram anteriormente”. Assim, os estudos de jornalismo
se distanciam da ideia de “pureza” das ciências descritivas, se aproximando de conceitos préestabelecidos, mas sem ignorar a necessidade de fundamentação lógica e metodológica para
justificar o campo enquanto ciência.
A doutrina geral dos bens e dos valores coloca uma tal escala à disposição, na qual a
dogmática do jornalismo pode apoiar-se e segundo a qual o jornalismo determina as
suas funções ideais no todo cultural e social. Portanto, a questão aqui, ao contrário das
ciências descritivas, não é qual posição o jornalismo de fato assume, quais tarefas ele
de fato cumpre, qual o significado que ele de fato tem, mas sim qual posição ele
deveria assumir, quais tarefas ele deveria cumprir, qual significado ele deveria ter.
(GROTH, 2011, p. 51)

O “ser” e o “dever ser” têm de estar cuidadosamente separados na investigação
científica, segundo Groth, mas podem, ambos, fazer parte dos objetivos de pesquisa. Mais de
cinco décadas separam os trabalhos desse autor alemão da publicação do livro “The handbook
of journalism studies”, organizado por Wahl-Jorgensen e Hanitzsch. Contudo, os elementos
presumidos, ligados a termos que muitas vezes apresentam certa elasticidade semântica e são
taxados por românticos, estão presentes em ambos, assim como em gama diversa de pesquisas
sobre os jornais, as notícias e o jornalismo – inclusive em diferentes correntes teóricas.
Como explica Sartor (2016), são valores de referência que discursivamente produzem
identidade e legitimidade ao trabalho do jornalista. Valores, estes, que foram considerados em
pesquisas pioneiras no âmbito dos estudos de jornalismo e que são relacionados também em
estudos recentes, focados nas transformações estruturais ocasionadas como resultado da
globalização e de mudanças tecnológicas, políticas, econômicas e sociais, conforme WahlJorgensen e Hanitzsch (2009).
Apesar da força da tradição empírica, predominante desde os primeiros anos da
pesquisa em comunicação, e a importância crescente das perspectivas globais, o
campo é fortemente influenciado por um determinado conjunto de presunções
normativas sobre as quais fazemos questão de refletir: nós presumimos, como
sugerido no início desse capítulo, que jornalismo é uma força benevolente do bem
social, essencial para a cidadania, e constitui um “Quarto Poder” ou desempenha um
papel de vigilância (cão de guarda) promovendo a checagem em excessos do poder
do estado. Assim, nós também presumimos que os jornalistas se entendem como
defensores da liberdade de expressão e como forças independentes em prol do bem
comum. Nisso, pesquisas contemporâneas de todos os tipos sobre o jornalismo
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compartilha as preocupações que dirigiram o trabalho de pioneiros pensadores
alemães. (WAHL-JORGENSEN; HANITZSCH, 2009, p. 8)7

A adoção de valores de referência no desenrolar da pesquisa sobre jornalismo não
contribui para a ausência técnica teórica e metodológica, assim como também não inviabiliza a
pesquisa empírica. Como teorizado por Groth (2011), é preciso estudar como é o jornalismo –
aqui destaca-se o jornalismo regional/local, muitas vezes escamoteado e não somente no Brasil,
já que a atenção dada pelos pesquisadores estadunidenses às mídias nacionais, de elite e
metropolitanas é descrita por Wahl-Jorgensen e Hanitzsch (2009). Entretanto, é preciso partir
de algum lugar, que pode ser aquele em que há ideias de como esse jornalismo deveria ser.
Não há aqui a pretensão de esgotar o histórico de estudos e pesquisas na área do
jornalismo. Seria uma missão já fadada ao fracasso. Há, apenas, a intenção de reafirmar a crença
na existência e na necessidade do estudo na área específica do jornalismo como campo
científico, de considerada relevância social. “Afinal, as exigências da própria Constituição [da
República Federativa do Brasil] são de que a mídia deve ter um papel além de informativo,
educativo e formativo” (GUARESHI; BIZ, 2005, p. 25). O caminho percorrido pelos estudos
de jornalismo até aqui não é ignorado na busca por respostas sobre a qualidade do jornalismo
regional na interface impresso-internet.

2.1 Verdade e legitimação

Seja teoria ou prática, o jornalismo é constantemente cobrado a partir de parâmetros
éticos. Parâmetros que se relacionam ao que se espera dele a partir do contrato pragmático
fiduciário citado por Alsina (2009). Retomando, trata-se de um contrato que os meios
midiáticos propõem a seu público. Segundo o autor, é um convênio social implícito em que os
indivíduos constatam que os jornalistas estão preparados e legitimados para informar, moldar a
realidade cotidianamente. A pretensão desse acordo é de fazer crer que os meios de
comunicação dizem a verdade e que se deve confiar no discurso informativo desses veículos.
Um contrato que parece ser tão antigo quanto os estudos de jornalismo, já que pode ser

Tradução livre, da autora, para o trecho: “Despite the strength of an empirical tradition that has held sway since
the early years of communication research, and the growing importance of global perspectives, the field is heavily
influenced by a particular set of normative presumptions that we could do well to reflect on: We assume, as implied
at the beginning of this chapter, that journalism is a benevolent force of social good, essential to citizenship, and
that it constitutes a “fourth estate” or plays a “watchdog role” by providing a check on excesses of state power. As
such, we also assume that journalists understand themselves as defenders of free speech and as independent forces
for the common good. In this, contemporary journalism studies scholars of all stripes share the concerns that drove
the work of the pioneering German thinkers”.
7
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percebido naquele que é considerado marco inaugural desse campo científico: a tese de
doutoramento de Peucer. Nela, o pesquisador escreve: “relaciono com a vontade do escritor de
periódicos a credibilidade e o amor à verdade: não seja o caso que, preso por um afã partidário,
misture ali temerariamente alguma coisa de falso ou escreva coisas insuficientemente
exploradas sobre temas de grande importância” (PEUCER; DIAS, 2004, p. 19).
A exigência de um ideal de verdade cruzou práticas e pesquisas através do tempo. “A
primeira obrigação do jornalismo é com a verdade”, decretam Kovach e Rosenstiel (2004, p.
22) em sua lista de elementos do jornalismo. Já de acordo com Moretzsohn (2002), a noção de
verdade permitiu, inclusive, a formulação de princípios fundamentais da atividade da imprensa,
como a teoria da responsabilidade social, que versa que o público tem “o direito de saber”.
Nesse sentido, Gomes (2009, p. 11) enfatiza que “não há notícia sobre a qual não se imponha
legitimamente uma obrigação de veracidade; aliás, só é notícia um ato verbal que comporte
uma pretensão de ser verdadeiro”.
As mídias, conforme Charaudeau (2015), baseiam sua legitimidade no fazer crer que o
que é dito é verdadeiro. Trata-se, segundo ele, da verdade ligada à maneira de reportar os fatos,
das condições de veracidade. “À instância midiática cabe autenticar os fatos, descrevê-los de
maneira verossímil, sugerir as causas e justificar as explicações dadas”, analisa o autor (p. 88).
Não se trata exatamente de acreditar nos meios de comunicação como um espelho, que apenas
reporte os fatos exatamente como eles aconteceram, ou como escreve Genro Filho (2012),
“como se os fatos fossem pré-existentes às notícias enquanto realidades factuais unitárias e já
dotados integralmente de significação”.
Dizer que os jornalistas não devem mentir, inventar, distorcer, caluniar, etc., é como
afirmar que as pessoas devem ser honestas. O problema, aqui, é ultrapassar o óbvio,
obter um consenso sobre o conceito de honestidade. Quanto ao jornalismo, a
dificuldade seria conseguir um acordo sobre o que é a verdade, quais são os fatos que
merecem ser relatados e sob que ângulo político, ideológico e filosófico. (GENRO
FILHO, 2012, p. 147)

Para reafirmar seu argumento, Genro Filho (2012, p. 139) recorre a uma referência de
Nilson Lage: “Um jornalismo que fosse a um só tempo objetivo, imparcial e verdadeiro
excluiria toda outra forma de conhecimento, criando objeto mitológico da sabedoria absoluta”.
Não se trata de acreditar no objeto mitológico, mas também não há, aqui, o objetivo de afastar
a verdade do que é o jornalismo. Sem ignorar sua amplitude semântica, o compromisso com a
verdade faz parte do discurso que legitima a existência do jornalismo socialmente e é inerente
ao contrato entre veículos e imprensa.
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Como afirma Charaudeau (2015), todo contrato de comunicação se define por meio das
representações idealizadas que o justificam socialmente. O jornalismo e seu contrato
pragmático fiduciário também assim o é. Nele, na tensão entre o “fazer saber” e o “fazer sentir”,
predomina o primeiro, a visada que está ligada à verdade, a qual, conforme Charaudeau (2015,
p. 87), “supõe que o mundo tem uma existência em si e seja reportado com seriedade numa
cena de significação credível”. Segundo Moraes (2013), por serem as notícias a referência que,
muitas vezes, as pessoas usam para se orientar no mundo, credita-se a elas a importância de
serem confiáveis.
Também por isso, o discurso legitimador do jornalismo continua atrelado às condições
de veracidade. Para algumas correntes teóricas, a crítica, principalmente, esse discurso faz parte
da mera funcionalidade do jornalismo ao sistema capitalista, tem objetivo mercantil – legitimar
a necessidade de obtenção do produto e a difusão do conteúdo manipulador/manipulado –, para
outras, ele estabelece uma defesa aos profissionais da área. Como escreve Schudson (2010), os
jornalistas acreditam nos recursos desse discurso por serem forçados pela “aspiração humana”
a buscar formas de fugir de suas convicções sobre dúvida e direção.
De acordo com essa perspectiva, a “objetividade” não é uma forte convicção dos
jornalistas. Não é nem mesmo, conforme já retratei em relação aos anos de 1920 e
1930, uma crença precária num processo em que não se pode esperar o acordo sobre
a realidade substancial dos fatos e valores. No lugar disso, é uma prática, ao invés de
uma crença. É um “ritual estratégico”, como a socióloga Gaye Tuchman a define, que
os jornalistas usam para se defender dos erros e críticas. Sob esse ponto de vista, a
objetividade é um conjunto de convenções concretas que persistem, porque reduzem
o grau em que os próprios repórteres podem ser responsabilizados pelas palavras que
escrevem. (SCHUDSON, 2010, p. 216)

As duas visões, crítica e laboral, são aqui consideradas reducionistas. Assim como os
jornalistas se utilizam do discurso que legitima a profissão que exercem em defesa própria, de
forma dissimulada (SCHUDSON, 2010), também se servem dele para fortalecer o campo, que
está além dos conceitos isolados. Sobre o outro ponto, como considera Genro Filho (2012, p.
90), “as possibilidades de manipulação, proporcionadas pelos meios de comunicação de massa,
são tão significativas quanto as potencialidades de desalienação e de autoconstrução consciente
se tais meios forem pensados numa perspectiva revolucionária”.

2.2 Interesse público e cidadania

Pensar o jornalismo a partir da sua possibilidade de serviço ao interesse público é prática
tradicional, e muitas vezes até refutada, mas também pode ser revolucionária, desde que o
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conceito não seja adotado, conforme Gomes (2009), como macroprincípio da profissão.
Normalmente tão requisitado quanto o conceito de verdade no discurso de legitimação das
notícias e dos jornais, trata-se de mais uma definição etérea. Não há unanimidade a seu respeito,
mas, ainda assim, como considera Sartor (2016), a noção de interesse público é um dos
principais demarcadores da identidade jornalística.
Enquanto constitui um dos valores de referência que discursivamente produzem
identidade e legitimidade ao trabalho do jornalista, a noção de interesse público incide
como um dos critérios básicos nas escolhas que o profissional precisa fazer,
cotidianamente, ao produzir a notícia. Essas escolhas consistem em decidir quais são
as ocorrências a serem noticiadas, quais são as fontes a serem ouvidas, qual o destaque
ou espaço a ser atribuído para cada notícia e qual o quadro de sentidos em que devem
ser emoldurados os fatos que constituem o referente do relato noticioso. Assim, podese dizer que, de modo mais ou menos consciente, os jornalistas atribuem sentidos à
noção de interesse público (e à ideia do que seja representar, servir ou defender o
interesse público) que lhes permitem simultaneamente identificarem-se com um grupo
profissional, justificarem a importância de seu trabalho perante a sociedade e fazerem
escolhas nos processos de produção noticiosa. (SARTOR, 2016, p. 22)

Segundo esse autor, o tema se estabeleceu no jornalismo a partir da ideia de que a
imprensa livre é condição necessária à existência dos regimes democráticos. Nesse sentido,
Gomes (2009) explica que, na teoria e na prática democrática, a questão do interesse público
está relacionada à dificuldade de garantir que o que interessa à esfera civil influencie na decisão
política. De acordo com ele (p. 79), “servir ao interesse público significa oferecer à esfera civil
a possibilidade de se ver representada e satisfeita nos procedimentos regulares da esfera
política”. A ação projetada ao jornalismo considerando esse servir ao interesse público está
ligada a mais um termo com significação ampla e não estática: ao servir à cidadania.
Como o serviço que o jornalismo pode prestar é a produção e circulação de
informações, servir ao interesse público significaria colocar à disposição do público
os repertórios informativos necessários para que ele possa influenciar a decisão
política e a gestão do Estado, para que possa fazer-se valer na esfera política. Servir
ao interesse público é servir à cidadania, no sentido de possibilitar que a coisa pública,
o bem comum, seja decidido e administrado segundo o interesse geral da sociedade.
(GOMES, 2009, p. 79-80)

Assim, conforme Gomes (2009), o que concerne à cidadania, considerando o serviço do
jornalismo ao interesse público, será objeto do serviço que esse jornalismo presta à sociedade.
Entretanto, o termo cidadania também carrega contradições, apesar de uma conceituação mais
exata. Marshall (2006) propõe dividir o conceito em três partes: civil, política e social. O
primeiro, descreve ele, diz respeito aos direitos necessários às liberdades individuais (liberdade
da pessoa, liberdade de expressão, de pensamento e de fé, direito de propriedade e de
estabelecer contratos, direito a justiça e direito a tratamento isonômico). O segundo concerne
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ao direito de participar do exercício do poder político. Já a parte social do conceito de cidadania,
segundo o autor, se refere ao direito ao bem-estar econômico, à segurança e à inserção social.
Como esse conceito de cidadania se relaciona com o jornalismo? De acordo com Gentilli
(2002, p. 39), os direitos civis não igualizam os direitos, o que “faz com que os procedimentos
da democracia, para se realizarem, necessitem de diversos processos sociais de mediação”. A
partir disso, o autor considera, então, que o direito à informação é um direito-meio, um
pressuposto para a realização, em melhores condições do direito político. Mas não se trata
apenas da parte política. Gentilli (2002) considera que o direito à informação inclui também as
condições para que o indivíduo faça suas escolhas no exercício pleno de seus direitos, que o
auxilie a ter direto à autonomia.
A informação, afirma esse autor, como direito social, ou, como considera-se aqui de
interesse público, é aquela indispensável para um uso coletivo das conquistas humanas no
campo social. “O jornalismo é uma das formas de expressão deste direito social. Obviamente
não a única” (GENTILLI, 2002, p. 44). Contudo, em outro trabalho, o mesmo autor considera
que a necessidade social da informação produz a necessidade do jornalismo (GENTILLI, 2005).
Apesar de não ser o único a difundir a informação de interesse público – na verdade, o
jornalismo é cada vez mais acompanhado por outras formas de comunicação nesse processo –,
ele ainda se mantém como referência para o cumprimento do direito à informação.
“O que alguns autores citam chamam de ‘necessidade social da informação’ é hoje
suprida sobretudo pelo jornalismo” (GENTILLI, 2005, p. 125). Assim, continua o autor, as
possibilidades do jornalismo se vinculam à ampliação e alargamento dos direitos de cidadania.
Porém, é preciso considerar uma contradição apontada por Genro Filho (2012), entre a
cidadania real e o que ele chama de “cidadania potencial”, esta constituída pelo capitalismo.
No Brasil, por exemplo, como avalia Konder (1986), a institucionalização dos direitos do
cidadão jamais esteve perto de ser alcançada, considerando que a universalidade da cidadania
passa pela capacidade de absorver diferenças culturais.
Benevides (1994) escreve sobre a ambiguidade da noção de cidadania adotada no País.
“Para a esquerda, muitas vezes cidadania é apenas aparência de democracia, pois discrimina
cidadãos de primeira, segunda, terceira ou nenhuma classe, acabando por reforçar a
desigualdade”, explica a autora (p. 6). Na outra mão, continua ela: “Para setores da ‘direita’, a
cidadania – por implicar a ideia de igualdade, mesmo que apenas igualdade jurídica – torna-se
indesejável, e até ameaçadora” (BENEVIDES, 1994, p. 6).
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Na verdade, a igualdade que a cidadania burguesa implicaria seria, segundo Genro Filho
(2012), imaginária. As dimensões dessa cidadania que levariam à verdadeira igualdade estariam
nas relações de trabalho mais socializadas e na igualdade formal.
A cidadania burguesa implica uma situação prática e efetiva de universalidade dos
indivíduos. Uma universalidade que, em graus variáveis, vai atingir a todos. Mas essa
cidadania está comprometida com a desigualdade econômica, social e política. O
jornalismo informativo encarna essa ambivalência, cuja explicação está na relação
dialética entre a particularidade e universalidade do próprio modo de produção
capitalista.
Por um lado, o jornalismo vem suprir necessidades profundas dos indivíduos e da
sociedade que, teoricamente, independem das relações mercantis e capitalistas,
embora tenham sido necessidades nascidas de tais relações e determinadas por elas.
Não se trata, então, de carências meramente subjetivas ou ideológicas dos indivíduos
que, através do jornalismo, teriam reforçada sua “condição imaginária“ de cidadania.
Por outro lado, em virtude do caráter de classe da sociedade burguesa, o jornalismo
cumpre uma tarefa que corresponde aos interesses de reprodução objetiva e subjetiva
da ordem social. (GENRO FILHO, 2012, p. 179-180)

O autor explica que, assim, o jornalismo desempenha papel ideológico ao reforçar
algumas condições imaginárias de cidadania e preparar a adesão ao sistema. Talvez para
enunciar a possibilidade de evitar isso, ao discurso de autolegitimação do jornalismo se
relaciona, segundo Gomes (2009, P. 70), a intenção de “assegurar que o jornalismo não deve
ser concebido como um ramo de negócios ou de serviços quaisquer”. Uma constatação que
aproximaria notícias e jornais do interesse público e os afastaria das normas mercadológicas e
interesses exclusivamente capitalistas. É também esse argumento que promove a diferenciação
de interesse público e interesse do público.
Diferente do primeiro, este interesse do público se relaciona ao público-audiência. O
primeiro resultado do desvio da atenção do jornalismo de um para o outro é, segundo Gomes
(2009), o estabelecimento da reação dessa audiência como critério sobre a qualidade moral do
que é produzido. “Públicos perversos podem ter demandas perversas e interesses perversos e,
se a qualidade do produto devesse depender de tais demandas, não teríamos como escapar de
um círculo efetivamente vicioso” (GOMES, 2009, p. 84). O autor enfatiza que se o serviço ao
público-cidadão pode ser admitido como princípio de ética do jornalismo, o mesmo não pode
ser dito do serviço ao público-audiência.
Gomes (2009) não anula a possibilidade de que mesmo como ramo de atividade
industrial o jornalismo possa ser guiado por valores morais. “Jornalismo é um negócio legítimo
e não simplesmente um serviço público”, confirma (GOMES, 2009, p. 81). Uma coisa não
afetaria a outra, como também não afastaria a ideia de interesse público, do público-cidadão,
da prática jornalística. O jornalismo segue tendo a finalidade, como definem Kovach e
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Rosenstiel (2004), de fornecer a informação que as pessoas precisam para serem livres e
capazes de se autogovernar.
Para tanto, como explica Moraes (2013), espera-se que os jornalistas assumam como
uma obrigação pessoal o ato de enfrentar seus superiores na organização jornalística e os
anunciantes, quando necessário, para agir com ética e responsabilidade. Segundo a autora (p.
84), “pode-se associar essas prescrições relacionadas à verdade, à lealdade, à independência, ao
compromisso público, à narrativa relevante e à consciência a um processo de subjetivação
pressuposto pela disciplina jornalística”. O que indica, para ela, uma tentativa de defesa e
regulação do que é considerado “bom jornalismo”.
Apesar de representar, como analisa Sartor (2016), mais um discurso de autolegitimação
do que uma prática jornalística cotidiana, o interesse público está intrínseco ao jornalismo,
assim como ideias de verdade, cidadania e do direito à informação. Os conceitos fazem, sim,
parte de uma concepção romântica do jornalismo, mas também representam o potencial do
campo (SARTOR, 2016) e indicam o seu “dever ser”. De acordo com esse autor, para que o
uso do interesse público como princípio do jornalismo é preciso considerá-lo a partir dos
sentidos de relevância, esclarecimento, vigilância, espaço comum e preferência de consumo.
De forma simplificada, o interesse público deve partir do reconhecimento da
subjetividade do jornalista; se apoiar na apuração rigorosa e se aprofundar em suas abordagens,
facilitando a compreensão de questões que instiguem o debate público; preservar e ampliar a
função de monitoramento das organizações relacionadas à arena política e lutar por
independência em relação ao que financia os jornais; entender que há ideologia em qualquer
discurso e buscar objetivá-la, mantendo o espaço de diálogo entre os cidadãos; e incorporar as
demandas do público, atendendo às necessidades econômicas dos veículos de imprensa, sem
menosprezar os sentidos de relevância pública e esclarecimento (SARTOR, 2016).
A constatação desse autor sobre como deve ser preenchida de sentidos a ideia de
interesse público que o discurso de legitimação do jornalismo carrega em si, praticamente desde
que este é reconhecido como profissão, não deixa de manter o ideal utópico que perpassa a
temática. Mas o ponto de partida aqui adotado é o “dever ser”, como pautou Groth (2011). No
desenvolvimento deste trabalho, não é ignorado o caráter controverso de pré-estabelecer que o
jornalismo está intrinsecamente relacionado aos conceitos de verdade, interesse público e
cidadania, até pela dificuldade de definir e a impossibilidade de findar a discussão semântica e
ética por trás desses termos. Mas há meios de buscar essa compreensão, assim como analisa
Karam (2004):
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Se a mídia é, simultaneamente e, “uma indústria, um serviço público e uma instituição
política” (BERTRAND, 1997), percebe-se, pela subscrição de códigos deontológicos,
que o maior valor de um veículo é a informação de interesse público – temas, fatos,
declarações, revelações que todo dia interessam a todos em um mundo interrelacionado, pois podem beneficiá-los ou prejudicá-los. Em consequência, existe o
direito legítimo de todos terem acesso ao imediato, trazido à cena pública pela
mediação profissional jornalística. Os códigos buscam, de certa maneira, um “controle
de qualidade” (BERTRAND, 1997), feito por quem apura a informação ou vive
imediatamente no e do mundo da mídia. (KARAM, 2004, p. 91)

De acordo com Karam (2004), o reconhecimento de que o público e o interesse público
são soberanos – seja por convicção ou cinismo, como avalia o autor – está presente, inclusive,
em códigos e declarações empresariais, como, por exemplo, o Código de Ética da Associação
Nacional dos Jornais (ANJ). Não se trata de um fator do campo jornalístico desconhecido de
quem está nele pelo negócio. Entretanto, conforme o mesmo autor, “o discurso empresarial
jornalístico, ao tornar códigos ‘trapos de papel’, ao privatizar o uso da esfera pública e de
conceitos correspondentes, contribui para que o cinismo avance” (KARAM, 2004, p. 129). Para
ele, faz-se necessária a afirmação de projetos profissionais específicos que estejam ancorados
em uma ética/deontologia profissional com fundamentação teórica crítica.
Karam (2004) também aponta a relevância do exercício ético jornalístico, responsável
por combater o pensamento único, as estratégias retóricas e o cinismo. Perceber essas práticas
no jornalismo regional parte de uma análise que considere os valores de verdade, cidadania e
interesse público intrínsecos ao jornalismo. Por isso, a intenção deste capítulo esteve em buscar
compreensões possíveis para esses conceitos e as relações que existem entre eles e a prática
jornalística, para fundamentar a análise sobre a configuração do jornalismo atual em sua
interface impresso e on-line no que concerne à qualidade das notícias e ao interesse público. O
próximo passo será compreender o momento transitório que vive o campo estudado.

26

3 JORNALISMO EM TRANSFORMAÇÃO

As ideias de interesse público, verdade e cidadania não são intrínsecas ao jornalismo
desde o seu surgimento. Não era possível relacionar esses sentidos ao que era produzido,
correndo o risco, numa tentativa de fazê-lo, de adotar postura anacrônica. Em sua gênese, como
explicam Charron e Bonville (2016), nem o gazeteiro nem o jornalista tinham uma verdadeira
identidade discursiva. “Os primeiros jornais que surgem no século XVII se devem a impressores
que recolhem, consignam e difundem em suas gazetas correspondências, anúncios e outras
informações que lhes são enviadas” (CHARRON; BONVILLE, 2016, p. 28).
Os autores canadenses dividem a história do jornalismo em quatro períodos, ou, como
denominam, em quatro paradigmas: jornalismo de transmissão; jornalismo de opinião;
jornalismo de informação; e jornalismo de comunicação. A divisão é feita a partir de atributos
do discurso. Enquanto no jornalismo de transmissão o impressor é como um elo entre ‘fontes’
e leitores, sem direito à palavra, no de opinião, o jornal é lugar de expressão e de combates
políticos e tem alcance limitado. Essa primeira alteração paradigmática no percurso histórico
aqui retratado se dá no início do século 19.
Um século depois, a nova transformação, entre jornalismo de opinião e de informação,
ocorre entre o final do século 19 e o começo do século 208, com o jornal tornando-se comércio
lucrativo, abandonando os debates políticos e aumentando sua rede de coleta de notícias, suas
páginas, tiragem e distribuição. A mudança que se relaciona ao momento atual, contemporâneo
à realização desta pesquisa, é a que os autores consideram ter se iniciado na década de 1970.
“A prática jornalística se sujeita cada vez menos ao modelo de jornalismo de informação e se
aproxima mais do que chamamos de jornalismo de comunicação” (CHARRON; BONVILLE,
2016, p. 29).
Nenhuma dessas transformações ocorreu de forma imediata. Elas acontecem durante
um período em que o paradigma anterior convive com o paradigma que começa a ganhar
espaço, levando gradualmente a novas práticas jornalísticas. É preciso tempo para reconhecer
sua existência, identificar como ela se expande e visualizar como se estabelece em diferentes
lugares historicamente. Contudo, Charron e Bonville (2016) não foram os únicos autores a
organizarem teoricamente as fases do desenvolvimento do jornalismo. Destacam-se aqui
também as contribuições de Habermas (2003), que, nesse sentido, delineia três fases históricas,
A referência utilizada pelos autores canadenses é o jornalismo em Quebec (Canadá), mas, como os mesmos
explicam, “os limites do nosso objeto formal de pesquisa ultrapassam bastante aqueles do objeto concreto”
(CHARRON; BONVILLE, 2016, p. 28).
8

27

e Marques de Melo (2011), que identificou a linha histórico-cronológica do jornalismo da
seguinte forma:
Proto-Jornalismo – das pétreas inscrições chinesas que registram o cataclisma do
dilúvio à Acta Diurna instituída por Cesar e exposta nas paredes do Forum Romano.
Beltrão (1992, p. 34-35) anota que esses “fragmentos arqueológicos” demonstram que
o homem, mesmo na “época antiga” nunca dispensou a informação.
Pré-Jornalismo – desde o processo de urbanização que enfraquece as aldeias,
fortalecendo os burgos, até a era das grandes navegações – século XV. Carlos Rizzini
(1968) denominou esse período como “jornalismo antes da tipografia”.
Puro-Jornalismo – do advento da imprensa até o declínio da sua hegemonia cultural.
Domenico De Gregório (1960, p. 11) delimita esse período “a partir dos começos do
século XVII e se desenvolve gradualmente em épocas sucessivas até alcançar o século
passado”, ou seja, fim do século XIX.
Pós-Jornalismo – ancorado na revolução tecnológica que permitiu disseminar
informações através de outros suportes – cinema, rádio, televisão – fortalecendo ao
mesmo tempo o primado da “opinião pública”. (Bechelloni, 1995)
Neojornalismo – produto da convergência digital e resultante das aspirações
diversionais e das demandas utilitárias emergentes no século XXI. (MARQUES DE
MELO, 2011, p. 348).

Na elaboração de Marques de Melo (2011), a divisão é estabelecida a partir da questão
temporal, diferente da proposta discursiva de Charron e Bonville (2016), contudo é possível
estabelecer paralelos entre as duas visões. Ambos enxergam a história do jornalismo pontuada
por mutações paradigmáticas, assim como também faz Habermas (2003) com suas três fases do
jornalismo, apesar que de forma mais difusa. Quem as assim ordena e analisa, a partir da
perspectiva do autor alemão, é Genro Filho (2012):
Na verdade, as três fases da história do jornalismo nos permitem captar três dimensões
do fenômeno que compõem sua essência, ou seja, sua universalidade e especificidade
concreta.
A primeira indica a composição historicamente particular de relações econômicas que
colocariam, mais tarde, a necessidade universal de informações jornalísticas para toda
sociedade e não mais exclusivamente para os burgueses.
A segunda demonstra que, implícita ou explicitamente, o jornalismo é também um
instrumento utilizado segundo interesses de classe, um elemento importante da luta
política.
A terceira fase supera as duas primeiras em função de uma necessidade social
emergente, a partir da segunda metade do século passado, tornando-se o jornalismo
fundamentalmente informativo, sem anular suas características precedentes. As
notícias não são mais, predominantemente, sobre assuntos mercantis, mas elas
próprias transformam-se em mercadorias e, sobretudo, valorizam como mercadoria o
espaço publicitário dos veículos nos quais a atividade jornalística se desenvolve.
(GENRO FILHO, 2012, p. 152)

Para Genro Filho (2012), a lógica de os primeiros jornais tratarem principalmente das
questões mercantis estava além das necessidades práticas, no fato de que as relações mercantis
eram a forma de universalização e integração dos indivíduos e da sociedade à época. É natural
que as notícias e os jornais mudem com o tempo, de acordo com a sociedade em que estão
inseridos e da forma como os indivíduos também inseridos nela se integram e universalizam
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suas relações. Por isso, a crise é elemento persistente na atividade jornalística. De tempos em
tempos, essa instabilidade, combinada a fatores sociais, econômicos e tecnológicos, coaduna
em mutação maior no campo jornalístico.
A transição paradigmática envolve a transformação do sistema de regras do jornalismo,
o que ocorre gradualmente, como explicam Charron e Bonville (2016). De acordo com eles, “a
cada tipo de organização que aparece na história desde a criação dos primeiros jornais,
corresponderia um tipo de jornalismo que seria ‘funcional’ porque mais bem adaptado às
circunstâncias” (CHARRON; BONVILLE, 2016, p. 36). Por mais que isso seja perceptível,
trata-se de um cenário complexo para que se force encaixá-lo em um modelo teórico específico.
Tanto que esses autores explicam que as próprias definições de paradigmas se relacionam a
tipos ideais, não a descrições das práticas jornalísticas reais. Apenas se aproximam delas para
que seja possível compreender o percurso histórico do jornalismo e como ele passou por
mutações até ser o que se conhece.

3.1 Jornalismo de Transmissão

O pré-jornalismo de Marques de Melo (2011) é equivalente ao que Charron e Bonville
(2016) denominam de jornalismo de transmissão. Um período que é bem anterior ao que
Bourdieu (1997) reconhece como espaço temporal em que o campo jornalístico se constituiu
como tal. Muito antes disso ocorrer, no século 19, já no século 17 surgiam os primeiros jornais.
Conforme descreve Park (1923), eram cartas de notícias. Pessoas importantes do interior
contratavam correspondentes para escrevê-los cartas uma vez por semana, de Londres,
contando as fofocas da corte inglesa e da cidade.
Entretanto, Habermas (2003) considera que só é possível considerar a existência da
imprensa em sentido estrito a partir do momento em que a transmissão de informações
regularmente torna-se pública, acessível ao público em geral; mesmo esses jornais dependendo
do conteúdo repassado por beneficiários da correspondência privada, aquela descrita por Park
(1923). “As correspondências privadas de então continham noticiário amplo e minucioso sobre
assembleias parlamentares e guerras, sobre resultados de colheitas, impostos, transportes de
metais preciosos e, acima de tudo, naturalmente, notícias sobre o comércio internacional”
(HABERMAS, 2003, p. 34).
Somente parte de toda essa informação das cartas, ou jornais manuscritos, como chama
Habermas, chegava aos jornais impressos. Nessa fase, explica Genro Filho (2012, p. 107), “as
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informações divulgadas pelos jornais correspondiam, principalmente, às limitadas necessidades
econômicas e comerciais geradas pelo capitalismo nascente”. Tratava-se de um jornalismo em
que, conforme escrevem Charron e Bonville (2016), a prática discursiva parece ter existido
independentemente dos jornalistas, a partir de intervenções dos próprios agentes sociais.
De acordo com eles, o jornalismo de transmissão repousava em dois princípios
complementares: imparcialidade e exatidão. Uma visão diferente da de Habermas (2003), que
afirma que a imprensa, desenvolvida nos escritórios de correspondência, logo se tornou útil aos
interesses do poder administrativo.
Os folhetins que surgiram por toda parte, primeiro na França como auxiliares dos
escritórios de informações e de anúncios, tornam-se instrumentos prediletos do
governo. De muitos modos, as agências noticiosas são assumidas pelo governo e os
jornais informativos são transformados em boletins oficiais. Com esse dispositivo,
segundo uma ordem do gabinete prussiano de 1727, dever-se-ia “servir ao público” e
“facilitar o comércio”. (HABERMAS, 2003, p. 36)

Segundo Habermas (2003), críticas e resenhas já começam a fazer parte de jornais e das
recém-nascidas revistas ainda no século 17, demarcando um começo da transição paradigmática
defendida por Charron e Bonville (2016). A Inglaterra teria sido pioneira nesse processo.
Habermas (2003) explica que houve entre 1694 e 1695 a superação do instituto da censura
prévia naquele país, possibilitando o ingresso do debate na imprensa. Esta que se transforma
em instrumento que auxilia na tomada de decisões políticas perante o novo fórum público.
Começa a nascer, então, o jornalismo de opinião.

3.2 Jornalismo de Opinião

Muito idealizada, a segunda fase é considerada por alguns autores como referência de
jornalismo ideal. Tanto que Marques de Melo (2011) o define como puro-jornalismo. Já
Charron e Bonville (2016) o denominam por jornalismo de opinião, no qual a função expressiva
é a mais marcada e o ponto de vista do jornal é inspirado nos princípios, no programa e nas
ideias do grupo sociopolítico que o apoia o jornal. Park (1923) situa o começo desse paradigma
no início do século 18, mesmo período apontado pelos canadenses.
A ideia de serviço ao interesse público começa a surgir nesse momento, quando os
jornais passam a atuar como emissores de visões partidárias, como explica Genro Filho (2012):
Numa segunda fase, a imprensa de informação evoluiu para uma imprensa de opinião
ou do chamado “jornalismo literário“. Os jornais tornaram-se instrumentos da luta
política e partidária, empenhados na conquista e legitimação de uma “esfera pública
burguesa“ em oposição a velha sociedade feudal. (GENRO FILHO, 2012, p. 107)
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Segundo o autor, o apogeu desse modelo, de combate político aberto, ocorreu na
primeira metade do século 19. A fase, de acordo com ele, é indicada por Habermas como a
segunda do jornalismo e a mais significativa, porque, “é exatamente o momento histórico no
qual vem à tona, de modo mais evidente, a dimensão particular do fenômeno, isto é, seu caráter
de classe” (GENRO FILHO, 2012, p. 149). De acordo com Genro Filho (2012), a ideologia
hegemônica na atividade jornalística deve ser levada em conta, mas ele não concorda com
Habermas (2003) que seria a fase opinativa, por evidenciar isso, a própria essência do
jornalismo. Até porque, como escrevem Charron e Bonville (2016), os limites dos recursos
tecnológicos disponíveis e o analfabetismo de grande parcela da população impediam o
jornalismo de opinião de atingir um público mais vasto.
Foi assim que a imprensa nasceu na América Latina, como de opinião e em um universo
de limitados leitores. Genro Filho (2012, p. 174), citando Fernando Reyes Matta, considera que,
desde o final do século 18, quando nasceu, “a imprensa latino-americana era entendida como
uma corrente de opinião, tendo se constituído em expressão significativa das lutas pela
independência e libertação nacional”. A ideia de notícia objetiva, natural ao jornalismo de
informação, importada dos Estados Unidos, só começa a se impor por aqui após a difusão da
presença do rádio, a partir da década de 1930.

3.3 Jornalismo de Informação

No jornalismo de informação, explicam Charron e Bonville (2016), a grande e quase
exclusiva importância é dada ao referente, ao que se passa no mundo. Enquanto Marques de
Melo (2011) considera essa fase do jornalismo o pós-jornalismo, Genro Filho (2012) avalia que
os dois momentos anteriores foram etapas constitutivas do jornalismo, como se fossem sua préhistória. “Nestas duas primeiras fases o jornalismo responde fundamentalmente às necessidades
de classe da burguesia (primeiro econômicas, depois políticas) e não a uma carência ontológica
da complexidade e integração universal que se constitui a partir do capitalismo” (GENRO
FILHO, 2012, p. 113).
A partir do jornalismo de informação a questão supera o econômico e o político, e se
referencia a uma sociedade cujas relações sociais carecem de informações de natureza
jornalística. A transformação consolidada no início do século 20 gestacionou a indústria
jornalística, possibilitando que o jornal se tornasse um comércio muito lucrativo. Charron e
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Bonville (2016) explicam que os empresários percebem que o abandono dos debates políticos
em proveito de conteúdos que interessem a grande número de leitores, mesmo os menos
escolarizados, pode aumentar a quantidade de leitores dos jornais e seus ganhos publicitários.
O que torna isso possível tecnicamente são as novas possibilidades de coleta de notícias,
como a ferrovia, o telégrafo e o telefone, por exemplo, e formas possíveis de aumentar as
páginas e as tiragens dos jornais, por meio da estereotipia, das rotativas e com o benefício do
barateamento do papel. De acordo com esses autores, o apoio do jornalismo de informação está
na norma da objetividade, isto é, no discurso de independência do jornal em relação ao real, do
jornalista em relação a suas fontes e da mídia em relação a quem a financia.
Schudson (2010) reforça que antes de 1830 a objetividade não era um ponto crucial do
jornalismo. “Até então, esperava-se que os jornais norte-americanos apresentassem um ponto
de vista partidário, em vez de uma posição neutra” (SCHUDSON, 2010, p. 14). Ele chama a
atenção para as perceptíveis mudanças da virada entre os séculos 19 e 20:
...na virada do século os principais jornais empregavam tanta ênfase na narração de
uma boa história quanto na apuração dos fatos. O conteúdo dos jornais explorava,
principalmente, o sensacionalismo, em suas diversas formas. Os repórteres
procuravam escrever “literatura“ com a mesma frequência com que buscavam
notícias. Todavia, em 1896, nos mais obscenos dias da imprensa marrom, o New York
Times deu início à escalada para a premier position ao enfatizar um modelo de
“informação”, em detrimento do modelo de “narrativo”. (SCHUDSON, 2010, p. 15)

Foi este o desfecho da revolução pela qual o jornalismo norte-americano passou a partir
da década de 1830, segundo Schudson (2010). “Essa revolução levou ao triunfo da ‘notícia’
sobre o editorial e dos ‘fatos’ sobre a opinião, uma mudança moldada pela expansão da
democracia e do mercado, e que, com o tempo, conduziria à incômoda submissão do jornalista
à objetividade” (SCHUDSON, 2010, p. 25). O ápice do processo foi a publicação da primeira
notícia redigida segundo a técnica da pirâmide invertida9, que Genro Filho (2012) acredita ter
ocorrido no mês de abril de 1861, em edição do jornal The New York Times.
“A partir da segunda metade no século XX, alguns dos mais importantes periódicos
latino-americanos passaram a publicar notícias das agências norte-americanas, redigidas
segundo esse modelo” (GENRO FILHO, 2012, p. 198-199). Nesse período, segundo Alsina
(2009), é forjado o contrato pragmático fiduciário dos meios de comunicação, com a
institucionalização e a legitimação do papel do jornalista. “A partir do século XX, o jornalismo
tornou-se uma verdadeira profissão com um status específico e com diversas escolas de

De acordo com Erbolato (2004), no texto que parte do estilo da pirâmide invertida, os fatos principais são
expostos no primeiro parágrafo, chamado de lead, que oferece um resumo da notícia.
9
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formação. Nas nossas sociedades, o trabalho dos jornalistas se converteu na profissão daqueles
que nos contam o que ocorre no mundo” (ALSINA, 2009, p. 231).
Mesmo sendo esse momento um período visto com desconfiança por Habermas (2003),
por exemplo. Segundo Genro Filho (2012), o autor alemão acredita que, em sua terceira fase, a
imprensa torna-se a expressão pública dos proprietários privados. A institucionalização do
jornal enquanto empresa se tornou, sim, mais forte. De acordo com Traquina (2005), com a
expansão da imprensa, as empresas jornalísticas se tornaram cada vez maiores, mais complexas,
mais burocráticas, com crescente divisão do trabalho.
Contudo, ao mesmo tempo, como retoma o mesmo autor, os jornalistas inventaram
novas práticas, novas técnicas e uma série de valores de sua identidade profissional.
Vivenciaram o sensacionalismo e o papel de espiões à ideia de “quarto poder”. Ainda assim,
apesar do que Traquina (2005) chama de “retórica empolgante acerca do papel do jornalismo
na democracia”, conviveram com ameaças, baixos salários e difíceis condições de trabalho.

3.4 Jornalismo de Comunicação

A transformação paradigmática seguinte não ofereceu cenário mais tranquilo aos jornais
e aos jornalistas. Ao contrário, confortáveis no modelo que viviam já há mais de um século,
ambos ainda demonstram dificuldade de se adaptar ao que trazem as mudanças paradigmáticas
em curso. A mutação de jornalismo de informação para de comunicação se inicia, segundo
Charron e Bonville (2016), nas décadas de 1970 e 1980, mas se mostra mais recente no Brasil,
por exemplo. Os dois modelos de jornalismo são coexistentes e atingem esferas internacionais,
nacionais e regionais em tempos diferentes.
O neojornalismo, de Marques de Melo (2011), ou jornalismo de comunicação, dos
autores canadenses, carrega em si profundas transformações no fazer e no pensar jornalístico.
Nele, são solicitadas todas as funções da linguagem. “Ele tende a ativar todas as funções do
discurso com o objetivo de estabelecer com o público uma comunicação (que não é, na verdade,
mais do que um simulacro de comunicação) ‘total’ inspirada pela comunicação interpessoal”
(CHARRON; BONVILLE, 2012, p. 36). Além disso, ainda segundo Charron e Bonville (2016,
220), “o jornalismo de comunicação afasta a objetividade como utopia epistemológica e
considera a exatidão uma qualidade desejável, mas subordinada ao princípio da pertinência”.
Essa pertinência deve ser buscada não inicialmente e, sobretudo, na exatidão, exaustão
ou atualidade da informação (todas qualidades necessárias, aliás), mas em uma relação
de intersubjetividade com o leitor. No plano discursivo, essa relação se expressa de
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múltiplas maneiras: no conteúdo, através da preocupação em se adaptar aos interesses
do leitor (é o caso, principalmente, de diferentes formas de civic ou public jornalism);
na forma, através da conivência, desenvoltura, do humor, do direcionamento ao
público, das aproximações do registro do leitor, etc. (CHARRON; BONVILLE, 2016,
p. 220)

A atenção do público é mais difusa nesse contexto, exigindo comportamento com
produção de estímulos mais ostensivos por parte do jornal e do jornalista. Assim, conforme
Charron e Bonville (2016, p. 30), “o mercado de mídia se caracteriza, doravante, por uma
grande diversificação e por uma superabundância de oferta”. De acordo com esses autores, a
implantação rápida da internet, assim como a digitalização e miniaturização dos equipamentos
e o desenvolvimento das telecomunicações, são elementos que colocam em questão normas e
práticas usuais não só do jornalismo, mas do consumo da informação como um todo.
Por mais que a questão técnica tenha grande influência nessa transformação
paradigmática, a alteração no comportamento do público é o que mais determina que o ponteiro
da bússola do jornalismo mude a direção. Como analisam pesquisadores estadunidenses
adeptos de outro termo para essa fase – jornalismo pós-industrial –, o jornalista já não produz
observações iniciais, mas verifica, interpreta e dá sentido à grande quantidade de informação –
texto, áudio, fotos e vídeos – produzida por quem antes era apenas receptor, o público.
Ao constatar que no mundo atual membros da audiência tinham se tornado mais do
que meros recipientes da informação, o acadêmico Jay Rosen, da New York
University, cunhou o termo “The People Formerly Known as the Audience” – algo
como “a turma antes conhecida por audiência” – para descrever de que maneira grupos
até então passivos de consumidores tinham se convertido em criadores, editores,
juízes e veículos da informação. (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 39).

Na percepção de Anderson, Bell e Shirky (2013, p. 38), “o jornalismo pós-industrial
parte do princípio de que instituições atuais irão perder receita e participação de mercado e que,
se quiserem manter ou mesmo aumentar sua relevância, terão de explorar novos métodos de
trabalho e processos viabilizados pelas mídias digitais”. Todo o processo de apropriação da
informação por parte da sociedade muda, como analisa Salaverría (apud Costa, A., 2014). Ainda
assim, de acordo com esse autor, o valor fundamental para os veículos jornalísticos, mesmo os
digitais, segue sendo a credibilidade, construída a partir de grandes esforços.
Kovach e Rosenstiel (2004, p. 42) enfatizam que a função do jornalismo não se torna
outra na era digital. Segundo eles, as técnicas podem até ser diferentes, mas os princípios
básicos são os mesmos e estão relacionados à verificação. “O crescimento da internet e a
chegada da banda larga, contudo, não significam, como dizem alguns observadores, que se
tornou obsoleto o conceito que obriga, na hora de definir as notícias, a aplicação do bom senso
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na tentativa de decidir o que o cidadão precisa e quer para poder se autogovernar” (KOVACH;
ROSENSTIEL, 2004, p. 40-41). No entanto, a forma como isso é feito muda vertiginosamente
e de forma constante.
Dines (2012) argumenta que a internet criou o fluxo contínuo do noticiário e o tornou
obrigatório. A tecnologia fez isso a partir da popularização dos computadores pessoais e
reformulou a própria transformação pelo menos mais duas vezes, com a popularização dos
smartphones e com a difusão da internet nesses aparelhos. Noticiário em fluxo contínuo, sem
custo, disponível em redes sociais digitais e sempre à mão. “A abundância cria mais ruptura do
que a escassez; quando todo mundo de repente passa a ter muito mais liberdade, toda relação
no velho modelo – no qual o meio de comunicação cobrava para ‘operar o gargalo’ – pode ser
questionada” (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 73).

3.4.1 Da internet ao mobile

Apesar de muitas características da transformação do jornalismo só serem perceptíveis
há pouco tempo, a internet, em si, não é uma tecnologia nova. Castells (2015) remete à data da
implantação da Arpanet10, 1969, para justificar esse ponto de vista. Entretanto, o mesmo autor
explica que o uso dessa tecnologia só se expandiu a partir da década de 1990. “Em 1996, havia
menos de 40 milhões de usuários de internet no mundo; em 2013, mais de 2,8 bilhões”
(CASTELLS, 2015, p. 36). Só que a tecnologia da comunicação, conforme escreve Castells
(2015), se baseia cada vez mais em plataformas sem fio, a forma mais rápida de difusão entre
todas as tecnologias de comunicação da história, e em internet móvel.
Por mais que, como avalia Wolton (2006; 2012), o essencial em um sistema de
comunicação não esteja na tecnologia, é inevitável creditar muito das recentes mudanças
estruturais que afetam o jornalismo, e a sociedade como um todo, à popularização da internet e
à evolução subsequente dessa tecnologia. Nesse cenário, a dificuldade de preservar sua
legitimidade se torna maior para o jornalismo, que tem sua utilidade questionada pelo público.
Ontem, o jornalista era um pouco o “representante” do público perante o espetáculo
do mundo. Hoje, eles pertencem a dois mundos diferentes. E a globalização da
informação vai acentuar o desligamento entre o jornalista e sua opinião pública
nacional. Ele será cada vez menos o “representante” do cidadão e cada vez mais um
indivíduo isolado confrontado com todas as influências. (WOLTON, 2006, p. 47)

10

Arpanet foi a primeira rede de computadores, construída entre universidades dos Estados Unidos.
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A participação dos cidadãos se torna elemento novo para os meios de comunicação,
antes acostumados ao privilégio de serem detentores do poder da informação. O que exige,
conforme Wolton (2006), que todo o esquema informação/comunicação válido entre os séculos
16 e 20 seja revisto. “O receptor está se tornando cada vez mais autônomo e crítico, embora
isso não seja percebido imediatamente. E é justamente esse aumento do volume de informação
que, em consequência, suscita uma comunicação mais difícil” (WOLTON, 2006, p. 17).
Nesse contexto de participação do público, ao menos no campo das ideias, o novo
jornalismo, on-line, conforme Fidalgo (2004), conhece menos limites que as formas
tradicionais de jornalismo. Além disso, mesmo apenas aproximadamente11 metade da
população brasileira tendo acesso à internet, nunca houve tanta informação disponível. As
novas tecnologias comunicacionais e ferramentas de comunicação transformam não só as
práticas cotidianas dos jornais, mas a própria natureza do jornalismo (FIDALGO, 2004).
O mesmo Fidalgo (2010) explica que o jornal on-line se diferencia do impresso,
inclusive de seu eventual original em papel, desde a organização, que não é feita numa sucessão
contínua de páginas, mas em níveis de profundidade, o que caracteriza o hipertexto. É este um
dos elementos que fazem parte das transformações do jornalismo. De acordo com Jorge (2013),
o que propicia a mutação recente da notícia, e do jornalismo em geral, transportado para o meio
digital, é a junção de hipertextualidade, multimidialidade e interatividade. Hipertextualidade se
refere, segundo a autora, à capacidade de os textos se unirem em vínculos; multimidialidade é
o uso conjugado de diferentes mídias; e interatividade está relacionada ao poder de ação do
leitor, podendo ser seletiva (motores de busca, hipertextos, gráficos animados) ou comunicativa
(entrevistas, enquetes, fóruns, cartas dos leitores).
A percepção da influência desses três fatores não nasce junto com o uso da internet pelos
jornais. Jorge (2013) explica que a velocidade como valor foi o que moveu as primeiras
empresas jornalísticas brasileiras a disponibilizar conteúdo on-line, na década de 1990. Como
essa ação realmente afetaria o jornalismo foi algo que levou tempo para ser descoberto. “No
Brasil, em 1995, a Agência Estado entrou no ar com os conteúdos do jornal O Estado de S.
Paulo; meses antes, o Jornal do Commercio, de Recife, havia colocado arquivos em rede.
Entretanto, o primeiro periódico brasileiro a funcionar em tempo real foi o Jornal do Brasil”
(JORGE, 2013, p. 146).
A última pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que engloba o uso da
internet pelos brasileiros é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) referente a 2015. Esta pesquisa
indica que 57,8% dos domicílios investigados têm acesso à internet, seja por meio de computador ou de outros
equipamentos. E, também, que 57,5% da população com 10 anos ou mais de idade fez uso da internet pelo menos
uma vez no período de referência dos últimos três meses (últimos 90 dias que antecederam o dia da entrevista).
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36

A autora afirma que o uso de links alcançou seu auge em 1995, mas que os conteúdos e
desenhos específicos para os produtos da web só surgiram a partir de 1997. Aos poucos, o uso
dos sites foi estabelecendo novas relações com os leitores de jornal, já que o jornalismo na
internet “tem raízes históricas no jornalismo escrito” (JORGE, 2013, p. 232), e foi se tornando
impossível para os veículos impressos escolher não estar presente com conteúdo informativo e
específico também em seu portal on-line e posteriormente nas redes sociais digitais.
A ideia de participação muda também a percepção que os indivíduos têm da produção
midiática e jornalística. Conforme Anderson, Bell e Shirky (2013, p. 62), “à medida que a noção
de tempo e atualidade do usuário vai mudando, a organização precisa repensar totalmente o
modo como o conteúdo é organizado e disposto no fluxo de trabalho da redação”. Por isso,
mesmo sendo importante destacar a relevância de como a internet afeta o campo jornalístico, é
preciso entender que o que transforma a atividade é um conjunto de fatores, que tem em seu
centro o comportamento do público, aquele que já foi considerado apenas audiência.
O mantra clássico do jornalismo, que Jorge (2013) diz ser o “eu produzo, você
consome”, não tem mais validade. Um novo contrato com o público se faz necessário. O que
ocorre é: “o jornalista produz, o leitor consome e participa, com poderes extradiegéticos todavia
limitados, podendo mudar até a maneira de recepção e mesmo a cara com que a notícia se
apresenta na tela do computador ou do telefone celular” (JORGE, 2013, p. 239). A limitação
ao papel não alimenta a demanda no universo em que a base da comunicação se tornou outra.
Assim como analisa Castells (2015), a comunicação de massa, hoje, é baseada na internet em
todas as suas frentes.
No mundo todo, usuários da internet com menos de 30 anos leem os jornais
principalmente on-line. Portanto, embora o jornal continue a ser um meio de
comunicação de massa, sua plataforma muda. Ainda não existe nenhum modelo
comercial para o jornalismo on-line (Beckett e Mansell, 2008). No entanto, a internet
e as tecnologias digitais transformaram o processo de trabalho dos jornais e da mídia
de massa como um todo. Os jornais se tornaram internamente organizados em rede,
globalmente conectados às redes de informação na internet. Além disso, os
componentes on-line dos jornais estimularam a formação de redes e a sinergia com
outras organizações de notícias e da mídia (Weber, 2007). As redações na indústria
jornalística, televisiva e radiofônica foram transformadas pela digitalização das
notícias e por seu processamento permanente global/local (Boczkowski, 2005). Dessa
forma, a comunicação de massa no sentido tradicional hoje é uma
comunicação baseada na internet tanto em sua produção quanto em sua transmissão.
(CASTELLS, 2015, p. 112)

De acordo com Castells (2015), internet e mídia de massa são plataformas de
comunicação distintas, apesar de relacionadas, mas que têm uma característica em comum: o
processo de comunicação é moldado pela mensagem. Contudo, se hoje qualquer pessoa pode
postar um vídeo, escrever um blog ou criar um fórum de conversas, segundo esse autor, a
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credibilidade ainda reside nos meios de comunicação tradicionais, mesmo, como no caso
Wikileaks12, as informações críticas sendo geralmente obtidas e publicadas por atores sociais
independentes.
O poder simbólico da comunicação ainda está nas mãos de quem comanda as grandes
corporações de mídia, inclusive as corporações de novas mídias, como Facebook e Google. Ao
mesmo tempo, as pessoas têm mais possibilidades de se tornarem atores sociais independentes
que produzam e transmitam informações. A realidade mobile potencializa ainda mais o caráter
comunicador (ou replicador) de cada indivíduo no contexto social. “Qualquer notícia lançada
em qualquer formato e de qualquer fonte tem o potencial de ser imediatamente viralizada na
internet” (CASTELLS, 2015, p. 303).
Nesse cenário, o jornalismo – que vive momento sobre o qual não tem domínio e está
envolto em diversas crises: econômica, mercadológica e de legitimidade – se vê refém da
atração do público como fonte de sua influência profissional, como analisa Castells (2015). O
que, segundo ele, significa que para que as questões substantivas, como aquelas comumente
relacionadas como de interesse público, “sejam percebidas por um público maior, elas teriam
de ser apresentadas na linguagem do infotenimento, em seu sentido mais amplo: não são apenas
as risadas que importam, mas o drama humano também” (CASTELLS, 2015, p. 255).
Charron e Bonville (2016) acrescentam que, no atual regime de hiperconcorrência
informativa, quem informa sente a necessidade de intensificar a função ostensiva do discurso.
A sobrecarga informacional eleva o limiar de percepção e de sensibilidade do público,
e diminui sua capacidade de decodificação e paciência. A hiperconcorrência força,
então, uma “espetacularização” da informação, que valoriza mais os procedimentos
de enunciação (a apresentação e a “comunicação” da informação) do que os
enunciados (o “conteúdo” da informação); ela força, também, a produção de um
discurso unívoco, imediatamente compreensível pelo público ao qual se dirige.
(CHARRON; BONVILLE, 2016, p. 378)

Os autores explicam que, nesse contexto de concorrência e mimetismo, os jornalistas
chegam a imitar procedimentos discursivos próprios a outros tipos de discurso, como o humor,
a irreverência, o apelo à emoção, a dramatização e a indignação, por exemplo.
“Progressivamente, o peso das normas que definem o jornalismo como tipo distinto de discurso
público diminui em benefício das normas ou disposições contratuais particulares que unem uma
mídia e seu público” (CHARRON; BONVILLE, 2016, p. 384).
Assim, como analisa Fidalgo (2010, p. 58), “com a crescente abundância ou até excesso
Conforme Castells (2015, p. 44), “WikiLeaks é uma organização de jornalismo investigativo com tecnologia de
segurança sofisticada (criptografia) que protege fontes anônimas, permitindo que elas entreguem informação
confidencial numa caixa sem risco de identificação”.
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38

de informações veiculadas on-line, torna-se cada vez mais difícil verificar a veracidade das
notícias”. A dificuldade de identificar a veracidade do que se lê cresce exponencialmente de
forma proporcional ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Este já
era um problema do jornalismo on-line e se tornou maior em uma realidade que já é ainda outra,
a do jornalismo mobile.
Os indivíduos têm cada vez mais acesso a essas tecnologias e não têm o computador
mais como principal intermediário da internet. Os celulares passam a ser referência
comunicacional e os conteúdos começam a ser pensados para o seu formato. Como escrevem
Renó e Renó (2013), a telefonia celular se tornou fundamental para propiciar mobilidade e
instantaneidade ao processo de construção narrativa.
A mudança no jornalismo está também no processo, e o telefone celular é algo a cada
dia desconhecido, que se transforma ainda mais em um aparato que reúne tudo e que
muda parâmetros de linguagens e conteúdos. Por esse motivo é fundamental
compreender e criar linguagens específicas para o meio. O texto não é como um
computador, pois a navegabilidade, por mais simples que seja, é distinta. O som não
é como o do rádio, pois a transmissão nem sempre é de boa qualidade, e, além disso,
pode ser on demand. O vídeo não é o mesmo que a televisão, pois o dispositivo possui
uma micro-tela que limita a visualização do conteúdo e oferece uma interação a partir
do sistema touch screen (telas táteis), ou seja, oferece uma interatividade a partir de
sua interface. Por esse motivo, é um dispositivo comunicacional diferente dos demais
que conhecemos. (RENÓ; RENÓ, 2013, p. 62-63)

O smartphone oferece todos os veículos de comunicação de uma só vez, complementam
Renó e Renó (2013), e a um público que, se algum dia o foi, não é passivo no processo
comunicacional. Canavilhas (2010) considera que “o aumento da informação na Web está a
obrigar o ecossistema mediático a passar de um ambiente pull, em que os receptores procuram
as notícias, para um ambiente push, em que as notícias vão ter com os receptores”. O ambiente
em que as notícias vão cada vez mais atrás da (antes conhecida como) audiência tem sido a rede
social digital: Facebook, Instagram, Twitter, etc..
Pesquisa realizada pelo Pew Research Center13 em agosto de 2017 nos Estados Unidos
apontou que 43% dos estadunidenses acessam notícias on-line frequentemente; e que, em um
ano, entre 2016 e 2017, a porção de norte-americanos que acessam notícias on-line, seja de sites
ou aplicativos ou por meio de mídia social, cresceu de 38% para esses 43%; além disso, 67%
dos entrevistados afirmaram que utilizam mídias sociais para obter pelo menos parte das
notícias que acessam. O estudo ainda indicou que mais da metade dos entrevistados acima de
50 anos usam as redes sociais digitais para se informar, enquanto, entre os menores de 50 anos,
Informações disponíveis nos sites: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/07/americans-online-newsuse-vs-tv-news-use/ e http://www.journalism.org/2017/09/07/news-use-across-social-media-platforms-2017/.
Acesso em: 13 fev. 2018.
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esse número é de 78%.
Em pesquisa mais abrangente, o Reuters Institute14 identificou que o mobile vem
superando o computador no acesso a notícias em um número crescente de países. O estudo
também destacou que a maioria das pessoas entrevistadas prefere caminhos indicados por
algoritmos para selecionar o que ler do que a indicação de editores ou jornalistas – a
porcentagem que prefere os algoritmos é ainda maior entre os que usam principalmente os
smartphones e entre os jovens. O Facebook é a mídia social mais requisitada para notícias,
apesar de sua política não privilegiar veículos de comunicação – ocorre o contrário, na verdade.
Mas há locais em que o Whatsapp tem crescido e rivalizado com o Facebook no quesito
notícias. O Brasil é um desses mercados. Por aqui, 46% dos entrevistados na pesquisa Reuters
utiliza o Whatsapp para leitura de notícias. Em um dos textos do relatório dessa pesquisa,
Rodrigo Carro (2017) aponta que apenas 22% dos brasileiros entrevistados – todos moradores
de zona urbana – pagam por notícias on-line. A porcentagem não sofreu alteração em relação
aos anos anteriores. Além disso, no Brasil, em 2016, os smartphones superaram os
computadores como principal item usado para o consumo de notícias on-line.
Economicamente, o cenário não é positivo. Segundo Canavilhas e Rodrigues (2016),
uma consequência do crescimento de acessos via dispositivos móveis é a baixa receita que cada
usuário gera. Nesse sentido, Rublescki, Barichello e Dutra (2013) escrevem que os
conglomerados jornalísticos brasileiros ainda não sabem rentabilizar o negócio nas diferentes
plataformas, mesmo com a decisão tomada de não oferecer conteúdo de graça. “Em termos
jornalísticos, as palavras de ordem são reinventar o formato das notícias e diferenciar o
conteúdo, além de personalizar a experiência de leitura em mobilidade” (RUBLESCKI;
BARRICHELLO; DUTRA, 2013, p. 129).
Um trabalho a ser feito contando com uma realidade em que as pessoas já não estão
mais acostumadas a pagar por conteúdo, por informação, ou pela leitura de notícias. “Há quem
considere o maior erro da indústria jornalística o fato de ela ter aberto seu conteúdo universal e
gratuitamente quando a web entrou na sua fase comercial” (COSTA, 2014, p. 94). A solução
apontada por Beckett e Mansell (2008) é transferir recursos financeiros do jornalismo
tradicional para a promoção de novas formas de mídia de notícias e processos de alfabetização
midiática. Assim, esses autores acreditam que o jornalismo em rede tem potencial para criar
oportunidades em que os jornalistas facilitem o debate público.
Contudo, pode-se falar de quais recursos financeiros? De acordo com Bruns (2011),
14

Disponível em: http://www.digitalnewsreport.org/. Acesso em: 13 fev. 2018.
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durante a primeira década do século 20, inerte à transformação que se fazia necessária, os
jornais perderam sua base econômica, viram seus leitores iniciarem o processo de transferência
para as plataformas on-line e as “novas gerações crescerem sem qualquer experiência de
assinar, pagar ou mesmo ler jornais impressos”.
O mais importante é que parece improvável que os usuários de notícias que se
acostumaram às notícias on-line gratuitas de repente descubram um desejo pelos
jornais impressos, ou comecem a ter a vontade de fazer assinaturas de fontes
eletrônicas de notícias (com a exceção de um punhado de fontes especializadas de
notícias, como os jornais financeiros). Fora das organizações noticiosas financiadas
ou públicas ou independentemente, se os recursos disponíveis para financiar um
jornalismo de qualidade forem irreversivelmente diminuídos, então isto serve apenas
para acentuar ainda mais a necessidade da inovação e reforma na indústria noticiosa,
a fim de fazer mais (ou pelo menos tanto quanto antes) com menos. (BRUNS, 2011,
p. 129).

Fazer mais com menos tem sido o mantra das empresas jornalísticas. Bruns (2011)
avalia que, já que tem de encolher-se, a indústria do jornalismo deveria fazê-lo retomando
práticas de jornalismo investigativo e com coberturas de qualidade. Mas como fazer algo assim
em uma realidade em que, como indica Costa (2014), houve queda de 30% dos empregos nos
jornais em pouco mais de uma década? Esse autor considera que um modelo de negócio
plausível para as empresas jornalísticas no ambiente digital – que solucione a equação acima –
deve envolver receitas combinadas da publicidade, da venda/assinatura de conteúdos digitais e
de serviços de valor agregado.
Trata-se de um caminho e tanto para quem não começa a trajetória sem quilometragem
rodada. Ao contrário. Aliada à dificuldade mercadológica e à problemática da adaptação às
novas mídias, o jornalismo carrega também o peso de uma crise de legitimidade que o
acompanha desde sua institucionalização e que se intensifica no atual momento em que se
encontra à mercê de transformações sociais e tecnológicas contínuas.
Há, nas palavras de Moraes (2013, p. 71), em referência a Wolton (2006), um
“enfraquecimento da mídia em seu papel de coesão social, por meio dos discursos que elabora,
e de seu distanciamento de algumas formas de cultura”. Para Newman (2017), a abundância de
conteúdo na internet também promove essa crise de confiança.
A abundância de conteúdos na internet, combinada com as novas formas de
distribuição, contribuiu para uma crise de confiança no jornalismo, em que é difícil
distinguir fatos verificados de inverdades, ‘fatos alternativos’ ou informação
contaminada por agendas extremas. Ao mesmo tempo, a produção de notícias
indiferenciadas, muitas vezes com manchetes clickbait, agora está sendo exposta pela
distribuição social em que os consumidores estão menos conscientes da origem das
fontes e não saem de seu caminho para escolher uma marca específica de notícias.
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(NEWMAN, 2017, p. 27)15

Como as organizações de notícias podem criar valor o suficiente para persuadir as
pessoas a pagarem pelo que elas oferecem? A pergunta é do mesmo Nic Newman (2017), um
dos organizadores do Digital News Report 2017 do Reuters Institute. Com a profusão de
notícias, de informantes, de informações e de canais de comunicação e mediação, o jornalismo
perdeu sua indumentária de “representante” do público. Muitas vezes, ao invés de buscar se
reforçar ampliando seu campo de ação, a opção das empresas jornalísticas é pela simplificação,
a partir de uma preocupação de produzir material que não entedie o espectador. O que resta ao
jornalismo nesse cenário em que não parecem precisar dele e em que não tem legitimidade?
Nas tentativas de recuperação do poderio extinto, os profissionais da área têm
dificuldade de lidar com o caráter assimétrico da comunicação. Para Dines (2012, p. 11), há
preocupação em relação ao que o autor define como “obsessão pela instantaneidade”, que, “sem
o contrapeso da consistência e acrescida de uma tremenda carga de frivolidades”, “pode anular
as vantagens da mídia digital”. Moretzsohn (2002, p. 168) analisa que a “valorização da
informação instantânea põe em xeque o próprio sentido de mediação exercido pelo jornalista”.
O papel do jornalista precisa mesmo ser revisto, assim como os modelos jornalísticos,
porque a realidade atual é diferente daquela em que esses conceitos foram forjados. Mas o
caminho para desvendar a melhor forma de fazê-lo ainda é longo e exige atenção, em
decorrência do caráter de construção social e de serviço ao interesse público, naquilo que é
possível adotar do abrangente conceito, e percepção de realidade, considerando o momento
histórico vivido pela imprensa. É preciso buscar conhecimento para decifrar quais
possibilidades de sobrevivência a imprensa tem para continuar a relatar os fatos de forma
independente, fiscalizar os poderes e municiar o diálogo crítico, indo além da tensão analógicos
x digitais (COSTA, 2014).
Beckett e Mansell (2008) consideram que o jornalismo em rede ainda não promove um
espaço totalmente aberto para o diálogo, mas a análise que fazem indica que há potencial para
tanto. “À medida que os jornalistas assumem novos papéis e mais vozes são ouvidas, há uma
necessidade crescente de entender as implicações das novas formas de cruzamento de fronteiras

Tradução livre da autora para o trecho: “The abundance of content on the internet combined with new forms of
distribution have contributed to a crisis of confidence in journalism where it is hard to distinguish verified facts
from untruths, ‘alternative facts’, or information that is laced with extreme agendas. At the same time, the
production of undifferentiated news, often with clickbait-y headlines, is now being exposed by social distribution
where consumers are less aware of the original sources and don’t go out of their way to choose a specific news
brand”.
15
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que estão sendo incentivadas por esta nova forma de jornalismo”16 (BECKETT; MANSELL,
2008, p. 92). A aposta deles é de que as plataformas de convergência midiática têm condições
de criar oportunidades para novos intercâmbios e um maior compartilhamento de diferentes
pontos de vista.
A realização dessas potencialidades ainda não é visível. Mas há quem acredite em sinais
de que algo de positivo surge no turbilhão de mudanças que se desencadeiam cotidianamente
no universo que envolve tecnologia, sociedade e jornalismo. Newman (2017) é um desses
pesquisadores. Ele avalia, no último relatório de notícias digitais do Reuters Institute, que a
pesquisa de 2017 apresenta sinais positivos. Um deles está no surgimento de doações e outras
evidências de apoio público ao jornalismo, o que deve incentivar organizações sem fins
lucrativos.
O aumento nas assinaturas [de jornais digitais] nos Estados Unidos é útil, mas é
improvável que seja suficiente por conta própria. Os bloqueadores de anúncios podem
estar inativos temporariamente, mas o problema de obter publicidade de exibição em
uma tela de celular ainda não foi resolvido. Em algumas partes do mundo, os modelos
de associação surgem como apenas uma das várias potenciais novas fontes de receita,
enquanto as páginas dos 36 países mostram mais inovações em torno de modelos de
negócios, distribuição e formatos do que vimos há algum tempo. (NEWMAN, 2017,
p. 27)17

Newman (2017) ainda considera que a crise sobre as fake news18, que mobilizou a
imprensa e se tornou assunto de primeira ordem após a divulgação de suspeitas de que a
campanha que elegeu Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos teria feito uso de
estratégia envolvendo divulgação de notícias falsas nas redes sociais digitais, pode se tornar a
melhor coisa tanto quanto a pior coisa que aconteceu ao jornalismo. “Certamente, terá o foco
de mentes e carteiras” (NEWMAN, 2017, p. 27).
Como escreve Castilho (2015, p.15), “a cada dúvida resolvida no jornalismo praticado
na internet surgem vários novos dilemas”. As mudanças pelas quais passa o jornalismo – e toda
a sociedade e seus setores – interferem nas notícias que são oferecidas, sejam elas publicadas,

Tradução livre da autora para o trecho: “However, as journalists take on new roles and more voices are heard,
there is a growing need to understand the implications of the new forms of boundary crossing that are being
encouraged by this new form of journalism”.
17
Tradução livre da autora para o trecho: “The uptick in subscriptions in the United States is helpful, but is unlikely
to be enough on its own. Ad-blockers may be in abeyance but the problem of getting display advertising to work
on a mobile screen is yet to be solved. In parts of the world, membership models are emerging as just one of a
number of potential new revenue sources while our country pages across 36 countries showcase more innovation
around business models, distribution, and formats than we’ve seen for some time”.
18
O termo fake news se refere a “notícias falsas” e, apesar de não apresentar nenhuma novidade, se popularizou
em 2017 principalmente a partir de fatos relacionados à eleição dos Estados Unidos que tornou Donald Trump
presidente daquele país.
16
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postadas ou compartilhadas nas redes sociais. Por isso, neste capítulo, foi apresentado o
contexto atual do jornalismo e o percurso histórico e técnico que perpassou os caminhos desse
campo profissional, visando entender o universo em que o jornalismo atual, aqui analisado, está
inserido.
Na sequência, a busca é por conhecer possibilidades de análise da qualidade do
jornalismo no contexto atual, considerando suas diferentes interfaces e sua atual realidade, sem
ignorar o cenário em que há menor receita financeira, redução de profissionais e principalmente
de jornalistas qualificados, e em que o jornalismo é pressionado a oferecer informações sem o
tempo necessário para apurá-las.
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4 QUALIDADE DAS NOTÍCIAS

É comum que a questão da qualidade do jornalismo seja levantada em um momento de
turbulência. Alguns parâmetros se transformam, outros são reavaliados, mas, considerando a
importância do campo jornalístico no processo de construção social e também a ideia de que
ele exerce uma relevante função social, torna-se necessário buscar novas compreensões para
avaliar o jornalismo praticado pelos veículos de comunicação que ainda tentam se estabelecer
na nova realidade sem perder o que conquistaram no modelo tradicional de negócios de mídia.
Como já visto, parte-se aqui da percepção de que o jornalismo tem compromisso com
as ideias de interesse público, verdade e cidadania, entre outros conceitos. Entretanto, o
jornalismo voltado para o interesse público pode conviver com a prática da “cultura do clique”,
por exemplo? Editora do jornal inglês The Guardian, Katharine Viner (2016) escreve que é
comum ver, nos últimos anos, muitas organizações de notícias se afastarem do jornalismo de
interesse público e irem em direção ao que ela chama de notícias junk-food (comida lixo, em
tradução literal). Nessa estratégia, essas organizações seguem “caçando visualizações de
páginas na esperança vã de atrair cliques e publicidade (ou investimento)”19 (VINER, 2016).
Vieira (2015) explica que trata-se de um cenário de instabilidade para o jornalismo.
Nele, se contrapõem, de um lado, a grande mídia preocupada com a falta de audiência, “a ponto
de monitorar em tempo real uma infinidade de dados, tomando atitudes que, muitas vezes,
depõem contra sua credibilidade historicamente construída”, de outro, estão pessoas anônimas,
sem credibilidade anterior, que se preocupam em manter a audiência que têm, que muitas vezes
tiraram de veículos tradicionais. A autora considera a necessidade de definir, na rotina e na
cultura jornalísticas, o que exatamente se quer medir e saber interpretar os números, “ao invés
de simplesmente aceitá-los como verdades absolutas e imutáveis” (VIEIRA, 2015, p. 73).
Enquanto algo nesse sentido não é feito, o cenário se densifica, porque, segundo Viner
(2016), boatos e mentiras são tão lidos quanto notícias verificadas e ganham maior alcance do
que elas por serem mais emocionantes e atrativos. Há pesquisas que indicam que “cliques e
visualizações de página não podem ser as métricas mais importantes para as decisões editoriais
de um veículo jornalístico on-line”, como escrevem Vieira e Christofoletti (2016, p. 86). De
acordo com os autores, a valorização dos cliques pelos veículos jornalísticos, em seu aspecto
quantitativo, já é questionada, inclusive, por parcelas da comunidade on-line.

Tradução livre da autora para o trecho: “...chasing page views in the vain hope of attracting clicks and advertising
(or investment)” (VINER, 2016).
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Viner (2016) até considera que as manchetes chamativas, características da “cultura do
clique” (ou clickbait) podem ser úteis, se direcionarem o leitor para um jornalismo de qualidade.
Mas ao clickbait se aliam outras práticas questionáveis se for considerada a ideia de qualidade
do jornalismo, como as que Jorge (2013) denomina por “mcdonaldização do jornalismo”.
...os erros e a falta de profundidade parecem ser consequência da massificação na
produção das notícias. São problemas de qualidade que chamamos de
“mcdonaldização do jornalismo on-line“ (JORGE, 2008, P.25-35), lembrando a
pasteurização dos conteúdos e tendo como resultado:
1. a construção do discurso subordinado à lógica da velocidade, com a atividade
jornalística inserida em uma cultura de cronômetro, by the clock; e
2. a produção em série de notícias, de forma estandizada como os hambúrgueres do
McDonald’s. As matérias saem prontas da torradeira das agências e são
reproduzidas na íntegra ou com ligeiras modificações, o que pode causar um
círculo vicioso feito de “jornalismo binário”20 e incorreções. Se um erro vai ao
ar, dentro desse circuito, é possível que leve algum tempo até ser percebido e
sanado. (JORGE, 2013, p. 252-253)

Jorge (2013, p. 253) também critica a “deturpação dos processos de seleção apuração e
apresentação dos fatos aos leitores” e a “pressão por ‘dar tudo primeiro’, sem checar fontes e
sem diversificar interpretações e ângulos”. Outra autora a também tecer críticas ao momento
atual do jornalismo é Barsotti (2015), que indica, na verdade, que o “jornalismo de
infotenimento” as recebe por parte de muitos autores.
Howard Kurtz (apud AGUIAR, 2008, p. 17) denomina “jornalismo cor-de-rosa” a
fase atual da imprensa, que privilegia as inovações na linguagem, a apresentação
gráfica, o abuso no uso das cores, o design agradável, os infográficos, as fotografias
e as ilustrações. Já Marshall (2003, p. 36) prefere designar a atividade jornalística
contemporânea como “jornalismo transgênico”, que mistura a informação com
marketing, publicidade e entretenimento. (BARSOTTI, 2015, p. 110)

A autora analisa que, na história do jornalismo, as funções de informar e de entreter
nunca foram excludentes. O que muda, com o advento da internet, é que o julgamento do que
seria transformado em notícia, antes, cabia exclusivamente aos jornalistas. Nesse sentido, Viner
(2016) destaca que, na verdade, a revolução digital acarreta maior responsabilidade aos jornais
e aos jornalistas e ainda enfatiza que a transição do papel para o digital nunca foi apenas sobre
tecnologia. É preciso ver além. Até porque, como escreve Rothberg (2010, p. 66), “a despeito
das denúncias de manipulação intencional de informações, muitas insuficiências ainda são
resultado do automatismo de processos de produção nos quais não se questiona a qualidade do
enquadramento que se vai propagar”.

Em nota de rodapé, Jorge (2013) explica que “jornalismo binário” é aquele em que o redator não diversifica a
interpretação dos fatos, restringindo-se a fatores sim-não como “a bolsa subiu ou baixou”; “o candidato foi bem
ou mal nos debates”; “a medida é boa ou ruim para a população”, por exemplo.
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Benedeti (2009) elenca ainda outros empecilhos à produção de informação de qualidade
no jornalismo, as dificuldades: 1) de organizações jornalísticas serem independentes ou nãosubmissas a tentativas de interferência, 2) de os jornalistas serem livres de interesses
particulares de quem quer que seja e 3) de esses profissionais lidarem com a pressão temporal
natural da função exercida. Ainda assim, a autora retoma a concepção de que o jornalismo se
institucionalizou nas sociedades modernas por meio de seus papéis de informar sobre questões
de interesse público e de servir como espaço aberto para o debate público.
Nesse intuito, de acordo com ela, o jornalismo impresso é justamente o que mais se
sustenta por esse discurso de qualidade da informação, “utilizado principalmente para evitar
que seus leitores cedam às facilidades de outros meios jornalísticos” (BENEDETI, 2009, p. 11).
“O jornalismo não poderá se esquecer da qualidade técnica, e não poderá se distanciar do
interesse público. Se quebrar esses contratos históricos, estará negando suas reais vocações,
permitindo que o público se distancie perigosamente e passe a considerá-lo prescindível”
(KARAM; CHRISTOFOLETTI, 2011, p. 96).
São muitas as motivações que justificam o interesse nas questões relativas à qualidade
do jornalismo praticado. Tanto que essa preocupação, atualmente, tem levado muitos
pesquisadores a buscarem o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem ou que forneçam
elementos de referência para que seja feita avaliação nesse sentido. No Brasil, o trabalho
publicado por Benedeti (2009), com a avalição feita em jornais impressos especificamente, é
um expoente positivo, com a elaboração de uma listagem de elementos de qualidade da
informação jornalística. São eles:
...veracidade (correspondência à realidade, coerência lógica, confiabilidade,
verificabilidade e aplicabilidade); comunicabilidade (competência linguística e
expositiva); pluralidade (equilíbrio democrático e imparcialidade); liberdade
(independência e universalidade); socioreferencialidade (interesse público);
inteligibilidade (possibilitar a compreensão do sentido); transmissibilidade
(transparência do método e rigor investigativo). (BENEDETI, 2009, p. 126).

A autora considera que esses atributos se desdobram em outros, mas servem de ponto
de partida para analisar o produto jornalístico. A definição de informação de qualidade no
jornalismo, segundo Benedeti (2009), está diretamente relacionada ao que se espera desse tipo
de informação. O caminho é o mesmo apontado por Guerra (2010, p. 155), de acordo com
quem, “no âmbito da atividade jornalística, são três as expectativas básicas da audiência em
relação à notícia: verdade, relevância e pluralidade”.
Ele e outros brasileiros desenvolveram a pesquisa “Indicadores da Qualidade da
Informação Jornalística” em 2009, em uma parceria entre a Organização das Nações Unidas
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para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Rede Nacional de Observatórios de
Imprensa (Renoi). A intenção era identificar o estado atual da indústria jornalística do Brasil
em relação aos esforços feitos na busca de excelência técnica e da qualidade de produtos e
serviços. Os resultados obtidos foram publicados em relatórios individuais no ano de 2010.
Em seu relatório, Guerra (2010-2) também se aproxima da definição de qualidade
adotada por Benedeti (2009): é o grau de conformidade entre notícias publicadas e expectativas
da audiência. Mas especifica: são “consideradas as expectativas da audiência em duas
dimensões: a) dimensão privada, relativas a seus gostos, preferências e interesses pessoais; e b)
dimensão pública, relativas ao interesse público como Valor-Notícia de Referência Universal”
(GUERRA, 2010-2, p. 46). Aqui, o autor elabora um formato para avaliar a questão do interesse
público como referência, considerando que, em algumas situações, o interesse público “pode
ser revelado desde que não seja violado”.
Em função disso, propõe-se os seguintes critérios para avaliação do interesse público
(Guerra, 2008, p. 236):
1)
fatos que atinjam toda a coletividade: quanto o assunto diz respeito a aspectos
da vida pública, porque em última instância é o cidadão a origem do poder soberano
responsável pela discussão e decisão sobre fatos dessa natureza;
2)
fatos que atinjam uma única pessoa, mas nos direitos ou deveres decorrentes
do exercício de sua cidadania: quando alguém tem subtraído um direito que a
sociedade lhe oferece ou deixa de cumprir uma obrigação que esta mesma sociedade
lhe cobra, estão em jogo aspectos que dizem respeito ao conceito de cidadão, que é
comum a todos os que usufruem desta condição;
3)
fatos que, mesmo não se ajustando à categoria do interesse público, possam
conter aspectos secundários que atentem contra ele nas duas dimensões acima
afirmadas: em muitas coberturas o interesse público não está em questão, como no
noticiário de curiosidades; contudo mesmo esse tipo de conteúdo pode exigir
determinada informação se o fato a ser noticiado comportar algum risco seja para
coletividade seja para os direitos fundamentais das pessoas potencialmente
envolvidas. (GUERRA, 2010-2, p. 46).

A definição ainda mantém algumas ambiguidades. Casos em que pessoas são atingidas
em seus direitos de ir e vir ou à vida, pode exemplo, se encaixaram no item 2 – fatos que atinjam
uma única pessoa, mas nos direitos ou deveres decorrentes do exercício de sua cidadania –, mas
conceituariam notícias de violência e morte no rol de cumpridoras da ideia de interesse público,
independente de como isso é abordado, ou qual enquadramento é dado, e em que quantidade
elas aparecem. São matérias facilmente relacionadas a práticas de um jornalismo adepto ao
“sensacionalismo”21, um conceito que, por mais controverso que seja, se afasta da ideia de
qualidade.
De acordo com Angrimani (1995, p. 16), “sensacionalismo é tornar sensacional um fato jornalístico que, em
outras circunstâncias editoriais, não mereceria esse tratamento. Como o adjetivo indica, trata-se de sensacionalizar
aquilo que não é necessariamente sensacional, utilizando-se para isso de um tom escandaloso, espalhafatoso”.
Segundo o autor, é a produção de noticiário que extrapola o real.
21
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Contudo, o trabalho de Guerra (2010-2) não se encerra nessa perspectiva. O pesquisador
elabora um sistema de gestão da qualidade aplicado a organizações jornalísticas, voltado para
o processo de produção de notícias, considerando como diretrizes: requisitos gerais;
responsabilidade da direção e liderança organizacional; estratégias e planos; audiência e
sociedade; informações e conhecimento; gestão de recursos; realização do produto e dos
processos; medição, análise e melhoria. Já Christofoletti (2010), em outro relatório da iniciativa
Unesco-Renoi, escreve a partir da contextualização histórica sobre ações voltadas para a
qualidade em duas frentes: das organizações jornalísticas e de pontos exteriores às organizações
jornalísticas (governos, associações classistas, academia científica, organizações não
governamentais etc.).
Para Christofoletti (2010, p. 27), a problemática sobre a qualidade no campo do
jornalismo envolve três dimensões de análise: “a disposição das organizações jornalísticas para
alcançarem padrões de excelência, os procedimentos envolvidos na busca por esses patamares,
e os requisitos para que os produtos atendam às exigências estabelecidas”. Mas, nesse trabalho
específico, o autor se concentra apenas na primeira dimensão citada. O jornal O Popular, objeto
desta pesquisa, é, inclusive, um dos veículos analisados por Christofoletti (2010), sobre o qual
o pesquisador identificou que o jornal tem a prática de avaliar processos e produtos, faz reuniões
internas de avaliação, mas não conta com documentos de política de qualidade nem código de
ética ou guidelines ou ainda outros instrumentos de qualidade22.
Em geral, a conclusão a que Christofoletti (2010) chega é a de que a grande imprensa
brasileira não tem um conceito definido do que é qualidade jornalística. “Entre as empresas que
editam as 22 maiores publicações da área, há uma dispersão conceitual que se traduz
concretamente na ausência ou pouca nitidez de ações e estratégias para a busca de excelência
técnica” (CHRISTOFOLETTI, 2010, p. 41). A resistência em estabelecer parâmetros de
avaliação, segundo Guerra (2010-2), encontra explicação no mercado pouco competitivo, na
dificuldade de estabelecer parâmetros e referenciais seguros, precisos e consensuais, além de
uma cultura profissional e empresarial refratária a mecanismos de “fiscalização”.
Em seu relatório, Rothberg (2010-2) considera que o discurso empresarial se utiliza da
limitação dos prazos de produção como desculpa para casos de cobertura jornalística
insuficiente e fragmentária, por exemplo, desconsiderando que muitas vezes a própria empresa

A pesquisa foi realizada em 2009 com 22 veículos de imprensa, abrangendo 14 estados brasileiros. O Popular
foi o único de Goiás. Como metodologia, Christofoletti (2010) entrevistou executivos dos jornais e revistas
pesquisados. No Grupo Jaime Câmara, a entrevista foi feita com Luiz Fernando Rocha Lima, então diretor de
jornalismo da organização. Ele foi destituído do cargo em 2015, no processo de reformulação editorial do veículo.
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investe de forma insuficiente na manutenção de equipes de jornalistas, o que, segundo o autor,
agrava o problema trazido por prazos curtos. Contudo, o enfoque dessa sua pesquisa está em
como os jornalistas percebem o conceito de qualidade do jornalismo praticado.
A partir da aplicação de questionários on-line, ele conclui que a adesão de boa parte da
amostra de jornalistas a exigentes conceitos de qualidade aponta a perspectivas positivas, apesar
de sua possível relação à idealização das funções sociais da profissão. Além disso, Rothberg
(2010-2) afirma que foi registrada enorme valorização do pluralismo. Ele destaca a pesquisa
como contribuição para lastrear o valor do documento “Indicadores de desenvolvimento da
mídia”, divulgado pela Unesco, em 2010, como ferramenta para avaliação de sistemas de mídia.
Passo relevante, já que, em outros estudos divulgados no mesmo ano, o autor destaca justamente
a ausência de um conceito de qualidade jornalística (2010) que possa guiar as pesquisas.
Segundo ele, nem sempre são claros os parâmetros a respeito de qual contribuição para
o público é esperada de uma abordagem jornalística, considerando a formação para o exercício
da cidadania. “As demandas cognitivas para o exercício dos direitos civis e políticos não têm
sido atendidas pelo jornalismo comercial” (ROTHBERG, 2010, p. 22). Para esse autor, a
quantidade de informação, mesmo no momento atual de hiperabundância, não tem sido
suficiente para fundamentar o exercício de direitos civis e políticos.
É necessário haver qualidade. E, por qualidade de informação, entende-se neste
contexto algo bastante preciso. É a informação abrangente em nível suficiente para
permitir avaliações embasadas sobre as consequências da adoção de determinadas
políticas, de modo a fundamentar cálculos sobre ganhos, perdas e formas de se obter
equilíbrio entre eles. (ROTHBERG, 2010, p. 27)

Rothberg (2010) considera que só haverá incentivos à inserção democrática se as
pessoas tiverem acesso à informação de diagnóstico, com dados abrangentes e articulados sobre
os efeitos das escolhas pertinentes. Nesse intuito, para uma análise crítica de mídia, ele sugere
o uso da avaliação da qualidade do enquadramento das notícias. “Deve-se verificar se ele
contém pluralismo e equilíbrio, oferecendo um tratamento temático, ou se é meramente
fragmentado e superficial, nos formatos de jogo, conflito, episódico e estratégico, que pouco
contribuem para a formação do sujeito político” (ROTHBERG, 2010-3, p. 63).
A produção e difusão de qualidade envolve vários elementos, não é possível considerar
apenas o âmbito das empresas ou só o dos jornalistas ou ainda só o do interesse do público. Mas
é preciso entender a natureza, limitações e potencialidades, de cada um dos integrantes dessa
cadeia produtiva e de sentidos. No que pesa aos jornalistas, Benedeti (2009) também ressalta
que as limitações desse profissional precisam ser consideradas. Ele não pode ser julgado por
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sua (in)capacidade de reflexão aprofundada sobre todos os fatos que noticia, mas, sim, deve o
ser por sua competência de mediador.
A competência profissional do jornalista deve ser avaliada: pela sua habilidade para
selecionar fatos de interesse público, filtrar as informações verdadeiras, investigar os
dados com independência, recorrer àqueles que são capazes de interpretá-los em suas
diferentes perspectivas e construir relatos linguísticos coerentes, equilibrados, plurais,
inteligíveis e com transparência sobre os métodos utilizados nesse processo.
(BENEDETI, 2009, p. 115)

Se esses são os elementos que chancelam a qualidade do profissional na prática
jornalística, são parte também do que direciona os jornais a oferecerem informação de
qualidade. Mas muito há ainda que desenrolar das nuances desse conceito. Entende-se aqui,
como em Benedeti (2009), que a expectativa da criação de um referencial de qualidade para
orientar a prática jornalística é promover avanço para a qualificação das notícias. Em acordo, o
texto de Alsina (2009, p. 279) indica que “um pré-requisito para melhorar a prática jornalística,
é termos uma visão crítica sobre o próprio trabalho”.
Este autor defende que seja pedido aos jornalistas que tenham boa aptidão e boa atitude,
isto é, melhorar permanentemente sua formação profissional; mas considera que também se faz
necessário que os leitores mudem a visão que têm sobre a informação jornalística, sejam mais
críticos. A melhor maneira, segundo ele, de conseguir leitores críticos é ensiná-los a lerem os
meios de comunicação. “Por isso, é importante implementar a educação a respeito dos meios
de comunicação nas escolas. Um leitor crítico é, na minha opinião, a melhor garantia de um
futuro para uma democracia mais sólida e um melhor uso dos meios de comunicação”.
(ALSINA, 2009, p. 294).

4.1 Iniciativas em outros países

Muitas outras iniciativas têm sido desenvolvidas também em outros países. Seria
impossível enumerá-las em sua completude, até pela incapacidade de verificar em todos os
lugares se há alguém realizando esse tipo de pesquisa. Mas é possível identificar alguns
destaques. Em Portugal, Pinto e Marinho (2003) identificaram três direcionamentos de
pesquisa: 1) qualidade como característica da organização e do produto; 2) qualidade enquanto
serviço público; 3) qualidade como investimento estratégico.
Mas a proposta deles é a realização da análise a partir de quatro eixos: diversidade,
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liberdade, accountability23 e contexto organizacional profissional. Ainda em Portugal, Sousa
(2006) amplifica os critérios em suas considerações sobre qualidade e jornalismo. Para ele, a
qualidade global de uma publicação impressa só é atingida quando são satisfeitos requisitos
setoriais de qualidade, considerando: qualidade empresarial, qualidade de recursos humanos e
qualidade na forma e nos conteúdos. Entretanto, suas considerações a respeito são apenas
introdutórias.
O trabalho desenvolvido no Chile há pelo menos dez anos é mais aprofundado e tem o
intuito de oferecer uma ferramenta metodológica de avaliação de qualidade. Trata-se do
desenvolvimento da metodologia VAP – Valor Agregado Periodístico, uma iniciativa de
pesquisadores chilenos que já tem sido aplicada em outros países, como a Argentina, Peru e
Bolívia por exemplo. A definição de qualidade adotada não apresenta diferenças substanciais
em relação ao que se aplica a pesquisas brasileiras.
Qualidade jornalística, em suma, significa ter presentes os critérios de noticiabilidade
ou valores-notícia que constituem a substância dos acontecimentos noticiáveis. Mas
também a valentia para publicar tudo o que é importante; o discernimento para
distinguir o significativo do supérfluo; a sensibilidade para ter em conta o impacto do
que se comunica; a perseverança para encontrar as fontes e conseguir a notícia; a
amplitude de mente para saber ser plural sem cair em relativismos; o conhecimento
de causa para não negligenciar o contexto – antecedentes e consequências –; a justiça
para apresentar o outro lado da informação; a tenacidade para ir a fundo; a visão para
ajudar o público a ver mais além, e a liberdade para administrar as pressões, sejam
políticas ou ideológicas, sabendo que a veracidade necessita não se desprender da
oportunidade e do bem moral da informação 24. (PELLEGRINI ET AL, 2011, p. 78)

Apesar da visão também romântica, os autores (PELLEGRINI et al, 2011) alertam para
o fato de a internet e as tecnologias da informação evidenciarem riscos à ação dos meios
informativos e do jornalismo tradicional. Esses riscos seriam de origem político-social,
econômica, tecnológica e jornalística. Considerando essa contradição entre o dever ser e o que
é, a equipe que desenvolveu a metodologia propõe uma análise objetiva que relaciona a
qualidade à presença do que chamam de elementos indispensáveis para a compreensão
adequada por parte do receptor do produto informativo e do fato relatado.
De acordo com Pinto e Marinho (2003, p. 10), o conceito de accountability “se refere a: ‘prestação de contas’
dos media à sociedade e escrutínio público dos media por parte dos cidadãos, grupos e instituições.
24
Tradução livre da autora para o trecho: “Calidad periodística, en suma, significa tener presentes los criterios de
noticiabilidad o valores noticiosos que constituyen la sustancia de los acontecimientos noticiables. Pero también
la valentía para publicar todo lo que es importante; el discernimiento para distinguir lo significativo de lo superfluo;
la sensibilidad para tener en cuenta el impacto de lo que se comunica; la perseverancia para dar con las fuentes y
conseguir la noticia; la amplitud de mente para saber ser plurales sin caer en relativismos; el conocimiento de
causas para no olvidar el contexto –antecedentes y consecuencias–; la justicia para presentar el otro lado de la
información; la tenacidad para llegar a fondo; la visión para ayudar al público a ver más allá, y la libertad para
pilotear las presiones, y más si son políticas o ideológicas, sabiendo que la veracidad necesita no desprenderse de
la oportunidad y del bien moral de la información” (PELLEGRINI ET AL, 2011, p. 78).
23
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Segundo Pellegrini et al (2011), a premissa adotada é de que há dois elementos
profissionais que são insubstituíveis no processo informativo: o desenvolvimento de um
processo de comprovação do que é informado, chamado de função notarial dos meios, e o
processo de atribuição de sentido, referente ao ordenamento e à hierarquização da informação.
Para a elaboração de uma ficha de avaliação nesse sentido, foram considerados o processo de
seleção da informação (tipo de notícia, origem da informação, peso informativo do fato etc.),
variáveis da elaboração da mensagem (dados comprováveis, contexto, enfoque, etc.) e grau de
cumprimento dos parâmetros preestabelecidos (o que o veículo pretende fazer na perspectiva
informativa e o que, efetivamente, faz) – para tanto são feitas entrevistas prévias com diretores
e editores.
Em outra perspectiva, mais teórica, Vekhoo (2011) também apresenta fundamentos para
o desenvolvimento de pesquisas sobre qualidade e jornalismo. Em seu trabalho para o Instituto
Reuters, ligado à Universidade de Oxford, ela elaborou conceituações relacionadas ao tema a
partir da bibliografia existente a respeito e de entrevistas feitas com acadêmicos, jornalistas e
editores. Ela aponta que não há critérios universais de qualidade. “Julgamentos de qualidade
são muitas vezes específicos da cultura ou estão relacionados a antecedentes socioeconômicos,
nível de educação e assim por diante”25 (VEKHOO, 2011, p. 4).
Pesquisa semelhante à de Vekhoo (2011) foi desenvolvida por Lacy e Rosenstiel (2015).
Os autores partem das definições já elaboradas sobre a relação entre qualidade e jornalismo,
mas, ao invés de entrevistas, adotam a análise de pesquisas e metodologias anteriores para
promoverem, ao final, discussões sobre o desenvolvimento da criação de uma medição para a
qualidade do jornalismo. Considerando avaliações de pesquisadores e profissionais, os autores
chegam a uma lista de características de qualidade de conteúdo.
1.
2.
3.
4.

Qualidade de apresentação – O jornalismo de alta qualidade deve ter alta qualidade
de produção e ser acessível a uma grande variedade de membros da comunidade.
Confiabilidade – O jornalismo de alta qualidade deve ser preciso e credível, o que
pode ser medido de várias maneiras.
Diversidade – O jornalismo de alta qualidade deve ser diversificado no número de
fontes, questões, tópicos e ideias nas informações e para além da comunidade.
Profundidade e amplitude da informação – O jornalismo de alta qualidade deve
oferecer uma compreensão ampla e profunda de questões e tendências. Além de olhar
em profundidade para questões importantes, o que envolve esforços para fornecer
contexto em reportagens e opiniões. Isso pode ser dito para incluir, de acordo com os
dados da API [Interface de Programação de Aplicação, sigla em inglês], uma
variedade de estilos de apresentação de histórias, que se correlacionam com um
engajamento de público mais amplo e profundo.

Tradução livre da autora para o trecho: “There are no universal quality criteria carved in stone. Judgments of
quality are often culture-specific, or related to one’s socio-economic background, level of education and so on”.
25
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5.

6.

7.

Abrangência – O conjunto de jornalismo de qualidade disponível em uma comunidade
deve cobrir o leque de importantes eventos, problemas e tendências da comunidade.
O que é medido no nível da comunidade, enquanto a profundidade e a amplitude são
medidas nos níveis da publicação e da história.
Assuntos públicos – O conjunto de informações dos pontos de venda devem incluir
uma forte ênfase em reportagens e opiniões sobre assuntos públicos, sobre governo,
política, educação e outras atividades que afetam a qualidade de vida na comunidade.
Relevância geográfica – Organizações jornalísticas devem dedicar uma quantidade
significativa de seu conteúdo a eventos, problemas e tendências que são importantes
para as pessoas em sua área de cobertura geográfica primária 26. (LACY;
ROSENSTIEL, 2015, p. 28)

Analisando uma considerável quantidade de pesquisas realizadas nos Estados Unidos
que envolveram o conceito de qualidade relacionado ao jornalismo, os autores também
identificaram, por exemplo, que muitos deles concluíram que uma forte cobertura local é algo
crucial para a qualidade do jornalismo. Lacy e Rosenstiel (2015) ainda consideram que
diversidade, alcance e profundidade são pontos fortes para que um pesquisador adote como
base na pesquisa sobre a qualidade do jornalismo – também citam transparência, interatividade,
liberdade, responsabilidade e independência. Eles também indicam que seja medida quantidade
ou alcance das fontes citadas, dos pontos de vista e dos tópicos da história reportada, além da
diversidade de estilos de narração.
Nós adicionaríamos dois novos elementos à métrica que engloba Diversidade,
Alcance e Profundidade. Ao adicionar diversidade de estilos de narração, incluindo
narrativa, não-narrativa e multimídia, nós podemos obter um critério para determinar
se a publicação faz uso do potencial da nova tecnologia e tenta ser criativa sobre a
melhor forma de fazer uso de novas ferramentas, como a visualização de dados. Isso
inclui a presença de links e outros elementos de fundo e a habilidade de aprender
mais27. (LACY; ROSENSTIEL, 2015, p. 58)

Tradução livre da autora para o trecho: “1. Presentation quality – High quality journalism should have high
production quality and be accessible to a wide-range of community members. 2. Trustworthiness – High quality
journalism should be accurate and credible, which can be measured in various ways. 3. Diversity – High quality
journalism should be diverse in the number of sources, issues, topics and ideas within information bundles and
across the community. 4. Depth and breadth of information – High quality journalism should provide a deep and
broad understanding of issues and trends. In addition to looking in depth at important issues, this involves efforts
to provide context through both news reporting and opinion. This could be said to include, according to the API
data, a range of story presentation styles, as that correlates to broader and deeper audience engagement. 5.
Comprehensive – The bundle of quality journalism available in a community should cover the range of important
community events, issues, and trends. This is measured at the community level, whereas depth and breadth are
measures of range at the publication and story level. 6. Public affairs – Bundles of information from outlets should
include a strong emphasis on public affairs reporting and opinion about government, politics, schools and other
activities that affect the quality of life in the community. 7. Geographic relevance – Bundles of journalism should
devote a significant amount of their content to events, issues and trends of importance to people in their primary
geographic coverage areas”.
27
Tradução livre da autora para o trecho: “We would add two newer elements to these metrics for Diversity, Range
and Depth. By adding diversity of storytelling styles, including narrative, non-narrative and multi-media, we can
get a proxy to determine if a publication is making use of the potential of new technology and trying to be creative
about the best way to make use of new tools such as data visualization. This would include the presence of links
and other elements of background, and the ability to learn more” (grifos dos autores).
26
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A argumentação usada por esses autores para justificar a pesquisa sobre qualidade,
mesmo reconhecendo os sentidos subjetivos que a palavra tem, recai sobre o fato apresentado
de que, assim como todas as pessoas adicionam sentidos conotativos a todos os termos que
usam, grupos de pessoas também compartilham sentidos denotativos para alguns termos. Se
assim não o fosse, eles avaliam que não haveria possibilidade de comunicação. “O truque para
definir qualidade jornalística está na identificação desses sentidos compartilhados dentro e entre
grupos28” (LACY; ROSENSTIEL, 2015, p. 54), mesmo o grau de sentidos compartilhados
sendo, geralmente, maior entre grupos do que além deles.

4.1.1 Ferramentas de investigação no ciberjornalismo

Uma parceria entre pesquisadores de Brasil e Espanha desenvolveu uma série de
ferramentas para avaliar a qualidade do jornalismo praticado em suporte de redes digitais. A
incursão resultou em duas outras sob o nome de Ferramentas para a análise de qualidade no
ciberjornalismo, organizadas pelo professor Marcos Palacios (2011), o primeiro livro, e pelo
mesmo Palacios em parceria com Elaide Martins (PALACIOS; MARTINS, 2016), a segunda
publicação.
Para avaliar a qualidade em cibermeios, os autores das pesquisas apresentadas nos dois
livros consideram avaliações específicas de hipertextualidade, interatividade, multimidialidade,
design, bases de dados, memória e blogs. Apesar de instrumentos muito valiosos, a análise da
qualidade é feita prioritariamente a partir de elementos técnicos e tecnológicos, não havendo
orientações a respeito de como aprofundá-la nas questões que envolvam conteúdo, discurso e
informação oferecida.
A proposta da análise semiodiscursiva aqui elaborada surge dessa percepção de que é
preciso maior aprofundamento para avaliar a qualidade e a relação das notícias com o interesse
público. Essa proposta metodológica se desenvolveu por meio da influência das pesquisas sobre
qualidade e jornalismo apresentadas neste capítulo. De cada uma delas foram retiradas
categorias de análise que fossem aplicáveis à ideia semiodiscursiva e pudessem oferecer
resultados que contribuíssem para a compreensão do objeto. É para ele que se dirige a atenção
deste trabalho na sequência: que jornalismo é esse ao qual esta pesquisa se propõe a analisar?

Tradução livre da autora para o trecho: “The trick to defining quality journalism becomes identifying those
shared meanings within and among groups”.
28
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5 JORNALISMO REGIONAL

No início do século 20, Robert Park (1923) anunciava que notícias locais eram aquilo
de que a democracia é feita29. Aproxima-se de um século de distância e muito ainda há o que
se pensar sobre a afirmação de um dos pioneiros nos estudos de jornalismo nos Estados Unidos.
O jornalismo local ou regional30 enfrenta ainda mais dificuldades econômicas e de adaptação
às novas mídias do que os grandes conglomerados nacionais ou até internacionais de mídia.
Ainda assim, não percebe muitas vezes que o que tem em mãos de seu são as notícias locais e
a importância que elas têm para o contexto democrático.
De acordo com Morais e Sousa (2012), seria mais possível haver a promoção do debate
e a aproximação entre jornalistas e leitores onde o jornalismo tem mais proximidade com as
comunidades. Para os autores portugueses, assim, a imprensa regional assume papel de
articulação nos processos de compreensão de fenômenos sociais relevantes, como a
participação cívica, por exemplo. Eles ainda consideram que “as tecnologias de informação
inserem aqui um dado novo e relevante que se prende sobretudo com a diversificação dos
mecanismos para a participação no espaço público” (MORAIS; SOUSA, 2012, p. 28).
Na verdade, para os veículos com alcance regional – aqui assim considerados os que
têm tiragem em território limitado e com alcance aquém das metrópoles e eixos de
representativo poderio político-econômico –, as mutações da imprensa levam ainda mais tempo
para serem adotadas e percebidas. O que ocorre também com as tecnologias, que levam mais
tempo para serem apropriadas onde o jornalismo não é dominante. Ainda assim, Morais e
Sousa (2012) avaliam que o fato de a imprensa regional conviver com dificuldades econômicas
e de recursos, humanos e técnicos, não a impede de encontrar novas oportunidades para se
apoiar nos novos paradigmas tecnológicos.
Segundo García e Rodríguez-Vázquez (2017), no terceiro milênio, a partir dos novos
impulsos em todas as mídias, o jornalismo – e o ciberjornalismo local, em particular – passa a
ser definido por alguns aspectos: a proximidade com os usuários e a atenção que a eles
demanda; o contexto digital, para produzir, difundir e participar; maior proximidade como

“Local news is the very stuff that democracy is made of” (PARK, 1923, p. 277).
Adota-se aqui a definição a que Savenhago (2017) chega sobre jornalismo regional/local: “Jornalismo regional
seria, então, o que se preocupa em disponibilizar informação a quem está próximo, desde que se compreenda que
existe uma ressalva: não há limites precisos nem para determinar o que é esse ‘estar próximo’” (SAVENHAGO,
2017, p. 152). E também: “Conforme Pozenato (2003), portanto, a definição do conceito depende, em parte, do
olhar do próprio analista, formulado nas relações com o outro, mediadas pela linguagem” (SAVENHAGO, 2017,
p. 152).
29
30
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movimentos e atores locais; a instabilidade de iniciativas por causa da limitação de recursos; a
difusão local e mundial e a conectividade total graças aos dispositivos móveis; o dever mercantil
dos meios; as dificuldades de resistir às pressões dos poderes locais; as possibilidades de
realizar projetos transparentes apoiados nos cidadãos, que nem sempre são aproveitados por
falta de fórmulas adequadas ou de capacitação (GARCÍA; RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ, 2017).
Apostar no campo de proximidade, segundo esses autores, é estratégico na sociedade
em rede. Entretanto, muitas vezes o que se vê é a repetição de erros analógicos. Em pesquisa
realizada na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Savenhago (2017) identificou
que o jornalismo na internet é incipiente no atendimento à demanda da população por
informação regional/local. De acordo com ele, os veículos regionais “adaptados para a internet
mantêm o apego aos poderes político e comercial, conforme constatado, o resultado é que as
populações dos pequenos municípios, bem como grupos e movimentos sociais, acabam não se
sentindo representados na imprensa” (SAVENHAGO, 2017, p. 183).
Um desvio comum é que os veículos de menor alcance se tornem reféns das sobras de
veículos de maior dimensão, com quem, partindo dos mesmos pressupostos, nunca terão
condições de concorrer (CAMPONEZ, 2017). De acordo com Peruzzo (2005), “a mídia local
se ancora na informação gerada dentro do território de pertença e de identidade em uma dada
localidade ou região”. Mas, como analisa Aguiar (2016), considerando a recorrência de
constrangedora proximidade entre imprensa local e forças político-partidárias, muitas vezes,
esse tipo de veículo opta por preferenciar o que está distante em sua valoração de
noticiabilidade.
O crescente uso de matérias nacionais e internacionais oriundas de agências de
notícias e veículos das capitais como recurso de barateamento dos custos operacionais
pode ser, também, uma tática das empresas jornalísticas para se manterem “neutras”
em relação à política local. (AGUIAR, 2016, p. 37).

A autora explica que outra técnica usada nesse sentido é a do “jornalismo declaratório”,
que “consiste na primazia concedida às fontes oficiais e ao aproveitamento maciço e acrítico de
releases, sobretudo os emitidos pelas assessorias de comunicação dos poderes executivo e
legislativo” (AGUIAR, 2016, p.36). Prática que, segundo ela, compromete a qualidade da
informação em qualquer tipo de jornal. Situação semelhante à citada por Aguiar (2016) é
narrada por Peruzzo (2005), de acordo com quem, no jornalismo local, os laços políticos tendem
a comprometer a informação de qualidade e é comum o tratamento tendencioso da informação.
Também é muito comum existir a tendência de a mídia local reproduzir a grandeimprensa, ao imitar o estilo de tratamento da informação ou dedicar amplos espaços
para notícias nacionais e internacionais, às vezes por exigência das matrizes, como no
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caso das redes de televisão, ou então como estratégia operativa. Por meio de contrato
com agências de notícias, reprodução de colunas de articulistas renomados ou mesmo
a apropriação de temas tratados em reportagens especiais, muitos jornais locais
tendem a se ocupar mais de assuntos comumente tratados pelos jornais de circulação
nacional do que com assuntos específicos locais que demandariam apuração
jornalística e, possivelmente, a exposição pública do meio informativo diante de fatos,
que, por vezes, a imprensa local não aborda para não prejudicar seus próprios
interesses. (PERUZZO, 2005, p. 81-82).

Com o acesso à internet, o público pode optar por obter a informação de caráter nacional
em veículos nacionais, em detrimento dos regionais, já que, como escreve Peruzzo (2005), a
imprensa local tende a cobrir os mesmos assuntos que a nacional. O que se mostra, não só
ideologicamente, mas até no quesito econômico-empresarial, uma incongruência. Como tem
menos possibilidades em quesito financeiro e também de recursos humanos, a competição
torna-se impossível para jornais de menor circulação. Assim como analisa Aguiar (2016), o
engajamento digital pode até aumentar a visibilidade do veículo de alcance regional, mas não
há como competir com os que já estão estabelecidos em âmbito nacional.
Camponez (2017, p. 18) avalia que soluções possíveis passam pela integração de
modelos de negócios que se adequem à vida das comunidades, “juntando modelos editoriais de
proximidade empenhados, local e regionalmente, com economias e estruturas também de
proximidade”. Ele acredita em modelos que vão unir estratégias como crowdfunding e
crowdsourcing a propostas de comunicação comunitária a participação em eventos lucrativos
de interesse público, entre outros. Mas o autor português considera essas soluções apenas para
o jornalismo hiperlocal, voltados para pontos de localização bem definidos e de pequeno
alcance. Quais são as opções para empresas que são maiores apesar de não abandonarem o
caráter regional?

5.1 Jornal O Popular

É do que se trata o objeto desta pesquisa. O jornal O Popular começou a circular em
Goiás em 1938, contemporâneo à própria fundação da capital, Goiânia. “A primeira edição teve
uma tiragem de três mil exemplares, bastante ousada para a população de uma cidade em
construção” (BORGES, 2016, p. 70). Como conta Borges (2016), o jornal nasce como
semanário, mas logo passou a ser bissemanal, até se tornar diário em dezembro de 1944. A
autora relata uma incapacidade histórica de qualquer outro periódico goianiense em enfrentar
“o sistema OJC”, que denomina por “nitidamente empresarial e interligado ao que há de mais
moderno no ramo comunicacional brasileiro” (BORGES, 2016, p 71).
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Todavia, a pesquisadora considera, ainda, que a “trama de poder que permeia a empresa
dos irmãos Câmara desde a sua fundação” e os anunciantes, também presentes desde o primeiro
exemplar, foram imprescindíveis para o fortalecimento do que se tornaria conglomerado
midiático. “Ao folhear os primeiros anos do jornal, a impressão que se tem é a de um órgão
oficioso a serviço do Estado em escala nacional, regional e local” (BORGES, 2016, p. 71).
Segundo Borges (2016), havia também muitas notícias sobre o que ocorria em Goiânia: crimes,
desastres, mortes, esportes, eventos etc..
“A partir de 1955, há uma repaginação de conteúdo e formato. A capa é alterada e o
grande foco das notícias é o cenário internacional, um indício de que as agências de notícias
que começaram a atuar no Brasil tiveram sucesso desde os primeiros anos” (BORGES, 2016,
p. 96). O investimento tecnológico e a imagem de modernidade foram esculpidos como marcas
do veículo de imprensa ao decorrer de sua história. “Segundo Pina Filho (1971), na década de
1960, o jornal já era reconhecido por adaptar-se de forma rápida às exigências da imprensa
moderna, especialmente às de natureza tecnológica” (MORAES, 2013, p. 142).
A priorização das tecnologias produtivas também é destacada por Borges (2016), apesar
de a autora afirmar erroneamente em um ponto de sua obra que “o jornal jamais deixou de
negligenciar investimentos em infraestrutura e tecnologia” (BORGES, 2016, p. 70). Mais à
frente, de forma mais coerente a outros relatos históricos sobre o jornal, Borges (2016) explica
que...
...a empresa dos irmãos Câmara sempre fez alto investimento em tecnologia. Na
década de 1970, O Popular fez parte de um restrito grupo de ornais brasileiros que
adotou o sistema de impressão off-set, inovador no quantitativo de impressos por hora
e na forma eletrônica de composição. Na década de 1980, novamente houve um
grande investimento, com a aquisição de impressoras Goss Community a cores, que
aumentou a capacidade de impressão da gráfica para 47 mil exemplares de O Popular
a cada hora. Em 1996, o projeto gráfico do jornal foi reformulado e passou a contar
com uma versão eletrônica, disponibilizada aos assinantes no site
www.opopular.com.br. No raiar do novo século, todos os processos de redação e
editoração já estavam informatizados e digitais, o que não só proporcionou uma
adequação tecnológica, como também reordenou a organização e os fluxos do
trabalho, agora em rede. Atualmente, a OJC faz parte do seleto cardápio de clientes
da ATEX, empresa que ostenta o título de maior provedora mundial de soluções
tecnológicas e industriais para o jornalismo impresso, sendo que O Popular foi o
terceiro jornal no mundo a utilizar um sistema completo que interliga a produção de
notícias com o conteúdo web. (BORGES, 2016, p. 101)

Por esse percurso, o veículo se tornou referência no Centro-Oeste e o principal meio de
comunicação impresso de Goiás. É o jornal goiano mais antigo que ainda está em atividade e é
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o segundo com maior circulação31 do Estado, perde apenas para o jornal Daqui, que é da mesma
empresa, o Grupo Jaime Câmara, e tem característica popular, replicando conteúdos do próprio
O Popular, que são editados em tom popularesco e reduzidos em tamanho. Não há no mercado
goiano, veículos impressos que ameacem o domínio de O Popular em Goiás.
Nos materiais voltados para anunciantes, O Popular é apresentado como único quality
paper (selo de jornais tradicionais, em oposição a jornais populares) de Goiás auditado pelo
Instituto Verificador de Comunicação (IVC). Na verdade, o IVC só audita dois jornais
impressos em Goiás, exatamente os dois do Grupo Jaime Câmara. Algo que, de certa forma, já
indica um domínio de mercado, já que o instituto é o único que tem credibilidade de verificação
de tiragens. O Grupo Jaime Câmara é, inclusive, o único grupo de mídia de Goiás citado no
mapeamento geográfico feito por Aguiar (2016). A autora assim o apresenta:
Formada por 24 veículos de comunicação distribuídos entre jornal, rádio, TV e
internet e sediados nos estados de Goiás e Tocantins, além do Distrito Federal, a
Organização Jaime Câmara (OJC) tem origem na saga de três irmãos que migraram
de um pequeno município no Rio Grande do Norte para o então despovoado CentroOeste brasileiro, seguindo a política de povoamento do interior do país proposta por
Getúlio Vargas (“a Marcha para o Oeste”), nos anos de 1930. Lá chegando,
instalaram-se na antiga capital de Goiás e montaram uma tipografia e uma papelaria.
Após três anos (1938), já sediada em Goiânia, a empresa lançou seu primeiro jornal,
O Popular, embrião do grupo regional de mídia que hoje engloba quatro títulos de
jornal, sete emissoras de rádio AM e FM e dez de televisão, além de sites e portais.
(...) Em 1988, a OJC aderiu à campanha de criação do novo Estado do Tocantins e
lançou um jornal com este nome para lhe servir de porta-voz. Quase 20 anos depois,
entrou na onda dos jornais populares massivos como o Jornal Daqui, focado nas
classes de consumo “C” e “D” da região metropolitana de Goiânia, que se tornou mais
um fenômeno de vendas em bancas desse tipo de jornalismo local (na esteira do Super
Notícia, de Belo Horizonte). (Aguiar, 2016, p. 147-148)

Aguiar (2016) aponta a contradição da empresa, que se expandiu graças ao “simbiótico
enfoque local-regional”, mas se apresenta a partir de uma visão modernizadora, que referencia
a globalização e está “em conexão com o mundo” e anuncia “total domínio tecnológico”. Ao
mesmo tempo, é possível constatar que o jornal goiano chegou com atraso à internet e só a
utiliza de forma informativa há sete anos. O Popular On-line foi criado em 1996, mas o portal
só passou a ter funcionalidade em 2009/2010, tardiamente em relação à imprensa nacional.
O lançamento do primeiro jornal on-line no país, o Jornal do Brasil, ocorreu mais de
dez anos antes, em 1995. “Em sua versão digital original, em PDF, o jornal fazia apenas a

No ranking divulgado pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC) sobre 2015, o último que está disponível
no site da Associação Nacional dos Jornais (ANJ) – http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/ (acesso em:
14 fev. 2018) –, o jornal O Popular é o 47º jornal brasileiro de maior circulação no país, enquanto o Daqui é o 5º.
A média de circulação digital do O Popular em 2015 foi a 31ª maior entre os jornais do Brasil – em 2015 ainda
não havia site do Daqui. Não há outros jornais goianos nem na lista de 50 maiores jornais brasileiros de circulação
paga nem na lista de 34 maiores em circulação digital.
31
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transposição de seus conteúdos de papel para a tela do computador. Logo em seguida, viria a
Folha de S. Paulo, como primeiro jornal brasileiro na web, com linguagem e técnica adaptada”
(ADGHIRNI, 2012, p. 64). A ideia de mudança paradigmática do jornalismo é iminente no
veículo regional em questão, mas ainda não efetivada. Distante das discussões sobre Web 3.032,
que já surgem teoricamente, O Popular apresenta dificuldades em sua adaptação ainda à
realidade da Web 2.033.
O cenário de quase monopólio é abalado pela tecnologia, mas, principalmente, por como
os leitores passam a se relacionar com ela. Antes majoritário em seu universo empresarial, O
Popular passou a lidar com a concorrência de web-notícias e das redes sociais digitais. Assim,
o jornal goiano passou a marcar presença nessas redes em 2009, com perfil no Twitter – exibe
perfis atualizados desde 2010 no Facebook e desde 2013 no Instagram.
O impulso de, publicamente, renovar sua forma de fazer jornalismo surge em 2014,
devido à crise em sua lucratividade. O veículo começa a buscar se adaptar à realidade de
convergência digital, contudo ainda não dialoga com seu leitor, como foi possível perceber em
pesquisa anterior, cujos resultados foram apresentados durante o IX Seminário da Associação
Latinoamericana de Pesquisadores da Comunicação – Alaic Cone Sul 201734. No segundo
semestre de 2014, a empresa contratou um consultor para identificar falhas na produção de sua
edição impressa, aumentar a visibilidade do site do veículo e reduzir o número de profissionais.
Assim, um novo modelo editorial e gráfico foi elaborado. Os jornalistas com mais tempo
de trabalho na empresa foram demitidos, em maioria, e a versão on-line do jornal adotou
também nova postura editorial e novo ritmo de publicações, desvinculando-se parcialmente do
material produzido para o impresso. A versão impressa passou por incisivas modificações. O
Popular, em sua recente reforma editorial, lançada em abril de 201635, desprivilegiou muito de
seu conteúdo especificamente regional.
No processo de reformulação, para o qual contratou consultores naturais de outros
estados (São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais), o veículo em questão extinguiu a
impressão de três cadernos temáticos, veiculados uma vez por semana. Dois deles, o
Na Web 3.0, a ideia é de uma comunicação síncrona e de partilha do conhecimento. Ela depende, segundo Koo
(2009) de: universalidade do acesso à web; tecnologia compatível; desenvolvimento da ciência de serviço; cultura
do consumidor; e preparo dos fornecedores de serviço.
33
A Web 2.0 é aquela em que a Comunicação tem vias múltiplas, é ativa e está centrada nos interesses do público.
34
FERRO, Raphaela Xavier de Oliveira. O jornal e seus leitores na era digital: pseudointeração nos
comentários do Facebook. In: Anais do IX Seminario de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la
Comunicación - Alaic Cone Sul. Goiânia: Grafica UFG, 2017.
35
O novo projeto gráfico e editorial do jornal O Popular foi analisado em: FERRO, Raphaela Xavier de Oliveira;
ROCHA, Jordânia Bispo. O impresso em tempo de mudanças estruturais do jornalismo: estudo de caso do
jornal O Popular. In: 14º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo – SBPJOR, 2016, Palhoça – SC.
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Suplemento do Campo, voltado para produtores rurais e agropecuaristas, e o Almanaque,
direcionado a crianças, estabeleciam o principal vínculo discursivo do jornal com a população
goiana, contando inclusive com participação de seu público, como no projeto repórter mirim.
Outras características locais foram abandonadas, como a redução da cobertura política local,
mas a extinção dos dois cadernos foi a característica que mais expôs a estratégia mais nacional
do que local da reconfiguração dessa mídia.
A adaptação é lenta e muitas vezes reflete velhos vícios. A mudança paradigmática,
como analisada por Charron e Bonville (2016) – do jornalismo de informação para o jornalismo
de comunicação – só se tornou nítida no jornalismo goiano recentemente. Não que ela não tenha
sido iniciada anteriormente, mas os passos na comunicação regional tendem a ser mais lentos,
o que é potencializado no mercado analisado por causa da falta de concorrência. Em Goiás,
circulam outros jornais impressos diários, como Diário da Manhã e O Hoje, entretanto o Grupo
Jaime Câmara não é ameaçado pelos poucos concorrentes do setor.
Nos materiais de divulgação36 de O Popular, elaborados após a reformulação gráfica e
editorial, os argumentos utilizados para as mudanças que o jornal sofreu recentemente – a mais
visível delas foi a alteração do formato, de standard para berliner – estão vinculados de alguma
forma à realidade da internet: “O Popular evoluiu por você”; “Fizemos o jornal que Goiás pediu.
Mais prático de manusear, mais fácil de ler, mais intuitivo de navegar e muito mais eficiente
para anunciar”. Mais do que a tecnologia, a preocupação em mudar surge a partir da tensão
econômica que é, para o jornalismo, natural à era pós-industrial.
De acordo com Amaral (2012), de alguns anos para cá, a tendência para a imprensa
regional é de fraca representação no mercado publicitário, diminuição de receitas, baixos
índices de leitura e baixas tiragens e desinteresse dos agentes econômicos. O autor apresenta
uma lista de potenciais estratégias para reverter o cenário negativo, considerando o ambiente
digital. Na visão dele, são “frentes de ataque” possíveis:
1. Integrar nas narrativas jornalísticas (offline e online) modelos dialógicos de ação
comunicativa descentralizada e participativa – gerando nichos de cidadania ativa –
com mediação profissional.
2. Fazer tudo por legitimar o papel do jornalismo na sociedade como um possível
propulsor de novas identidades ou afinidades coletivas (bem sabemos que é um cliché,
mas o mundo fragmentado do individualismo atual exige esse esforço).
3. Diversificar estratégias e ações sinérgicas com o tecido empresarial e institucional
local, regional e nacional que ajude a solidificar o negócio da comunicação social

Mídia kit impresso e mídia kit on-line, disponíveis em www.opopular.com.br, acesso em 25.4.2017. O primeiro
indica que O Popular é o segundo jornal mais lido do país, com base em dados de pesquisa feita por Kantar Ibope
Media. Já o mídia kit on-line informa que o veículo é o quarto jornal mais lido do país, referenciando a mesma
fonte – a primeira pesquisa citada tem data mais recente, 2016; a segunda é de 2015.
36
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profissional, mediante um equilíbrio (sempre complexo) entre a legitimidade de fazer
dinheiro e a necessidade de fazer bom jornalismo (como um bem público).
4. Fazer pela vida com convicção, pensar e agir em escala – com fusões, por exemplo,
entre jornais e rádios locais, ou, sem elas, apostando em projetos reconvertidos
profissional e tecnologicamente à qualidade. (AMARAL, 2012, p. 13-14)

Mesmo em acordo com a proposta, que em si mantém o romantismo de quem acredita
na aproximação tangencial contínua do jornalismo ao interesse público, faz-se necessário
reconhecer que a transição em curso atualmente acarreta vários dilemas ao caráter empresarial
do jornalismo. Assim como o campo, as empresas de comunicação precisam se repensar para
se manterem coerentes e terem sua legitimidade de existência atualizada, para que não se
tornem obsoletas até serem extintas.
A divisão de anúncios entre os meios de comunicação de massa e os novos meios tem
um impacto financeiro nas empresas de comunicação, que percebem como solução a obrigação
de fazer mais por menos. Os jornais, e o exemplo é real em O Popular, diminuem sua equipe
de jornalistas, abrindo mão de experiência, que custa mais caro, e contratando profissionais que
custam menos, produzem mais, mas não têm condições técnicas e individuais de oferecer
notícias que contemplem os itens naturais ao discurso legitimador do jornalismo.
Após o reconhecimento do objeto, o jornalismo regional, e mais especificamente do
jornal O Popular, o próximo passo será descrever os procedimentos metodológicos elaborados
para a realização da análise que visa identificar como se configura esse jornalismo, em suas
versões on-line e impressa, no que se relaciona à qualidade das notícias e ao interesse público.
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

É importante que a prática de pesquisa tenha caráter reflexivo, conforme analisa Lopes
(2010). Assim, nasce a proposta para o desenvolvimento desta pesquisa, a partir da observação
de sites e redes sociais digitais de jornais tradicionais no Brasil – e reflexão a respeito. A
percepção de que a “cultura do clique” esteja se tornando prática recorrente entre os critérios
de noticiabilidade37 em muitos desses veículos é a gênese do interesse em pesquisar e buscar
explicações para o cenário atual do jornalismo e para o comportamento de veículos que adotam
práticas como essa em suas versões on-line.
Após essa primeira observação é elaborada a sequência de procedimentos aqui
apresentada, planejada por meio do exercício da reflexividade, que Lopes (2010, p. 29)
considera “indispensável para criar a atitude consciente e crítica por parte do pesquisador
quanto às operações metodológicas que realiza ao longo da investigação”. Como escrevem
Marconi e Lakatos (2012), a seleção do instrumental metodológico está relacionada ao
problema a ser estudado. Aqui, o mais conveniente se mostrou ser uma combinação de técnicas,
com o uso de ferramentas para análise técnica de sites jornalísticos (PALACIOS, 2011) e a
aplicação da proposta semiodiscursiva de pesquisa qualitativa (CHARAUDEAU, 2015;
HERNANDES, 2006).
O objeto escolhido para o desenvolvimento da pesquisa é o jornal O Popular, principal
referência de jornalismo impresso tradicional em Goiás e com representatividade no CentroOeste do Brasil. Contudo, a estratégia desta pesquisa é aplicável a qualquer jornal impresso que
apresente a interface deste com seu jornalismo on-line, sendo principalmente adequado a casos
específicos de jornais de alcance regional, por ter sido desenvolvida no intuito de promover a
compreensão do comportamento desse tipo de veículo frente aos desafios do paradigma
comunicacional do jornalismo.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, específica sobre o jornal O Popular, foram
estabelecidos três períodos aleatórios de análise. O primeiro, entre os dias 21 e 24 de agosto de
2017, adotado como fase de testes, mas já com resultados que colaboram com o
desenvolvimento da análise em questão. Percebeu-se a necessidade de realizar a coleta durante
pelo menos uma semana consecutiva. Assim, o segundo período foi definido entre 25 e 31 de
Segundo Traquina (2008, p. 63), critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que determinam
se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser
transformado em matéria noticiável”. Para Wolf (1987), noticiabilidade é o conjunto de elementos pelos quais um
veículo de comunicação gere os acontecimentos. Eles se relacionam à qualidade das notícias por essa função de
escolha do que se torna notícia, escolha que deve considerar os conceitos de interesse público e cidadania.
37
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outubro de 2017. O material coletado também se mostrou relevante, contudo houve a percepção
de que o fluxo de publicações on-line esteve menor por causa dos feriados do dia 24 de outubro
(local) e do dia 2 de novembro (nacional).
Por fim, um terceiro período de coleta foi estabelecido. A última fase ocorreu entre os
dias 6 e 12 de novembro, com o auxílio do estudante de graduação em Jornalismo na
Universidade Federal de Goiás (UFG), Lucas Afonso de Souza, que faz parte do Projeto de
Pesquisa de Iniciação Científica Voluntária (PIVIC) e desenvolve pesquisa empírica sobre
jornalismo goiano sob orientação da professora doutora Ângela Teixeira de Moraes, no projeto
de pesquisa “Os sentidos da cidadania nas práticas contemporâneas do jornalismo: um estudo
de caso da OJC”.
No primeiro período, todas as matérias de site e impresso foram coletadas. No segundo,
todas as matérias que foram postadas em um dos cinco (ou seis, no caso de existência de
supermanchete) pontos de destaque do site e as matérias do impresso que tiveram chamada na
capa. A escolha das matérias do jornal impresso se repetiu no terceiro período de coleta, mas
foram estabelecidos horários para a coleta das matérias em destaque no site. A inviabilidade de
conseguir a coleta de todas as matérias postadas no dia no site de O Popular foi o que levou a
alterações. O site não tem seção de últimas notícias e as publicações não são feitas de forma
ordenada ou cronológica. Torna-se impossível garantir que todas as matérias foram vistas.
Também fez parte da escolha das datas referidas acima a intenção de realizar um estudo
que corresponda ao mais atual possível, considerando que será publicado no primeiro semestre
de 2018, e que se ocupe de faixa temporal em que não há grandes acontecimentos programados
(CHARAUDEAU, 2015), que já se saiba de antemão que serão mobilizadores de mídias, como
eleições ou competições esportivas internacionais de apelo nacional. Assim, parte-se para a
análise com o objetivo de identificar como se configura o jornalismo regional na interface
impresso e on-line no que concerne à qualidade e ao interesse público.

6.1 Reconhecimento do objeto

O primeiro procedimento de análise está em reconhecer as características do objeto, no
caso a interface impresso e on-line do jornal O Popular. Para identificar as características e a
qualidade técnica do site do veículo foram utilizadas, de forma adaptada, ferramentas
metodológicas propostas no livro Ferramentas para a análise de qualidade no ciberjornalismo,
organizado por Palacios (2011). A primeira delas, a ferramenta para análise geral de qualidade
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em cibermeios (CODINA, 2011), foi utilizada para, como explica o autor, gerar uma visão
panorâmica do site analisado.
Para obter uma percepção de como o jornal explora conceitos de interatividade,
característica intrínseca ao jornalismo de comunicação e à realidade jornalística on-line e
móvel, foram considerados parâmetros elaborados por Meso, Natansohn, Palomo e Quadros
(2011). Para os autores, a interatividade é uma das principais características do jornalismo
digital e tem sido definida como uma série de processos diferenciados possibilitados pelas
configurações tecnológicas. “No jornalismo, esses recursos tecnológicos representam uma
alternativa de serviços agregados à informação que possibilitam ao leitor intervir, dialogar e
recuperar dados da maneira que desejar” (MESO ET AL, 2011, p. 51).
Por fim, uma terceira ferramenta apresentada no livro organizado por Palacios (2011)
também fez parte da análise: a ferramenta para análise de memória em cibermeios, de Palacios
e Ribas (2011). Mostrou-se importante também analisar esse quesito pela possibilidade de
obter, por meio dele, informações sobre o tratamento que é dado às matérias postadas e o
cuidado histórico adotado pelo veículo. As três ferramentas foram selecionadas pela capacidade
de agregar resultados que possibilitem uma análise mais completa do veículo analisado.
Apesar da coleta do material a ser analisado ter sido feita entre agosto e novembro de
2017, a análise técnica de reconhecimento da qualidade do veículo foi feita já no início de 2018.
O que ocorreu porque a percepção da necessidade de acrescer esse tipo de análise ao resultado
final só surgiu durante o desenvolvimento da pesquisa. A diferença temporal não apresenta
prejuízo à análise por não ter havido, nesse período, mudanças significativas no site de O
Popular. A única perceptível foi o acréscimo de um formulário de inscrição em newsletter no
meio dos textos, logo após o primeiro parágrafo. Dependendo da matéria, não era possível
identificar que haveria mais texto a respeito após aquele formulário em decorrência da rolagem
da página.
A primeira análise do jornal impresso também foi feita de forma atemporal. Considerouse um estudo realizado em 2016 (FERRO; ROCHA, 2016) sobre os resultados da reforma
gráfica e editorial pela qual o veículo havia passado recentemente. A partir dele, foi analisado,
no início de 2018, se o jornal sofreu muitas alterações nesse período de quase dois anos. Assim,
o reconhecimento do impresso foi feito a partir dessa comparação, apontando qual o seu estado
da forma mais atualizada possível. Nesse ponto, foram utilizadas também informações
fornecidas por um dos editores executivos de O Popular, Fabrício Cardoso (2017), em
entrevista realizada a partir do projeto de pesquisa “Os sentidos da cidadania nas práticas
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contemporâneas do jornalismo: um estudo de caso da OJC”. No dia 25 de maio de 2017, a
professora doutora Ângela Teixeira de Moraes e as mestrandas Jordânia Bispo Rocha e
Raphaela Xavier de Oliveira Ferro foram recebidas pelo editor na redação de O Popular para a
entrevista. As respostas sobre o processo de transformação editorial e as adaptações que foram
feitas depois de sua implementação foram consideradas para a compreensão e reconhecimento
da versão impressa do jornal.

6.2 Análise semiodiscursiva de qualidade

O segundo passo no desenvolvimento metodológico da pesquisa será a aplicação de
análise semiodiscursiva ao material coletado das versões impressa e on-line do jornal O
Popular. “Todo discurso, antes de representar o mundo, representa uma relação, ou, mais
exatamente, representa o mundo ao representar uma relação”, escreve Charaudeau (2015, p.
42). Por isso, olhar para o produto jornalístico faz sentido à pesquisa. Duas obras conceituadas
serão consideradas para guiar a análise semiodiscursiva: Discurso das mídias, de Patrick
Charaudeau (2015), e A mídia e seus truques, de Nilton Hernandes (2006). Ambos trabalham
tendo a semiótica discursiva como base teórica e metodológica.
Analisar o produto acabado depende de uma problemática semiodiscursiva que
pressupõe o estudo do discurso midiático sob um enfoque em que serão examinados
os sentidos provenientes da estruturação do texto e os discursos de representação,
tanto aqueles que circulam no lugar de produção quanto os que caracterizam o lugar
das condições de recepção. Esses dois tipos de discursos de representação constituem
os imaginários sociodiscursivos que alimentam e tornam possível o funcionamento da
máquina midiática. (CHARAUDEAU, 2015, p. 28)

Conforme propõe Charaudeau (2015, p.28), encontram-se nos textos três lugares de
construção de sentido, o que “permite explicar a informação como algo que não corresponde
apenas à intenção do produtor, nem apenas à do receptor, mas como resultado de uma
cointencionalidade que compreende os efeitos visados, os efeitos possíveis e os efeitos
produzidos”. Assim, entram na análise semiodiscursiva fatores que envolvem: o grau de
engajamento do informador; os procedimentos utilizados como prova de verdade da notícia
(designação identificadora, analogia, visualização); a escolha dos atores apontados (eleitos,
especialistas e cidadãos); os efeitos de transparência e evocação das imagens; um processo de
interpretação que implique uma crítica social (não ideológica); as significações possíveis; as
escolhas de estratégias discursivas; os modos discursivos do acontecimento midiático; a lógica
de encadeamento dos fatos.
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Também será considerado na pesquisa aquilo que Charaudeau (2015) denomina de
efeitos produzidos pela máquina de informar. São eles, afirma o autor, que representam as
armadilhas em que o cidadão deve se recusar a cair para exercer seu direito de monitorar as
mídias.
Ter um direito de monitoração é de início não aceitar a trapaça, principalmente não
aceitá-la em nome dos índices de audiência, todas as vezes que, do telejornal aos
diferentes talk shows, e passando por certas reportagens, sejam apresentados como
autêntico e real aquilo que é provocado ou montado artificialmente. Mas ter um direito
de monitorar é também recusar cair na armadilha dos efeitos produzidos pela máquina
de informar: efeitos de exagero que alimentam os rumores; efeitos de amálgama que
globalizam os casos; efeitos de dramatização que se concentram nos perseguidores e
nos heróis e impedem que se analise a realidade sociológica dos acontecimentos;
efeitos de descontextualização que deformam a percepção dos acontecimentos; efeito
de essencialização que exacerba as oposições dos atores do espaço público, como se
o mundo fosse feito de entidades humanas antagonistas fora das quais não haveria
outro pensamento ou outro julgamento a não ser contra o outro. (CHARAUDEAU,
2015, p. 275)

Os itens de análise indicados acima serão pontos chave para o desenvolvimento dessa
fase da pesquisa. Contudo, outros elementos serão buscados para ampliar o estudo. Como
explica Gregolin (2007, p. 15), “os efeitos de sentido materializam-se nos textos que circulam
em uma sociedade”. Ainda segundo a autora, é a mídia o principal dispositivo discursivo que
formata a historicidade. Cabe nesta pesquisa identificar que história tem sido transmitida pelo
jornalismo regional tensionado pela mudança paradigmática em curso para jornalismo de
comunicação.
Não se desconsidera, aqui, que, assim como esclarece Charaudeau (2015), toda análise
de texto é a análise de “possíveis interpretativos”. De acordo com o autor, qualquer artigo de
jornal está carregado de efeitos possíveis. Apenas parte desses efeitos corresponde às intenções
conscientes dos atores do organismo de informação e outra parte, que não necessariamente é a
mesma, corresponde ao sentido construído por algum dos receptores. Gregolin (2007, p. 23)
argumenta que “há uma tensa relação entre a mídia e seus leitores: a subjetividade é fabricada
e modelada no registro social, mas os indivíduos vivem essa subjetividade tensivamente,
reapropriando-se dos componentes fabricados e produzindo a singularização”.
Em acordo com o cenário descrito acima, Hernandes (2006) estabelece o público como
co-autor na comunicação permeada pelo objeto jornal. O sentido ou efeito de sentido é formado
por muitos fatores. Segundo Moraes (2013, p. 26), “o discurso é uma prática social de produção
de textos, uma construção social, não individual, que só pode ser analisado considerando-se seu
contexto histórico-social”. Todas essas questões são consideradas para o desenvolvimento da
análise aqui proposta. Conforme Charaudeau (2015, p. 29), “o papel do analista é o de observar
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à distância, para tentar compreender e explicar como funciona a máquina de fabricar sentido
social, engajando-se em interpretações cuja realidade deverá aceitar e evidenciar”. Os cuidados
recomendados pelo autor são referência para a elaboração do estudo que se propõe a relacionar
jornalismo regional, internet, qualidade das notícias e interesse público.
Apresentar como verdade absoluta uma explicação relativa e acreditar nela seria
arrogância. Fazê-lo sem acreditar seria cinismo. Entretanto, entre arrogância
e cinismo, há lugar para uma atitude que, sem ignorar as convicções fortes, procure
compreender os fenômenos, tente descrevê-los e proponha interpretações para colocálos em foco no debate social. (CHARAUDEAU, 2015, p.29)

Esta é a proposta de segunda análise para o estudo que busca propor interpretações para
a configuração semiodiscursiva do jornalismo de O Popular na cobertura de assuntos de
interesse público e no que concerne à qualidade, afinal, como avalia Fiorin (2004, apud
Hernandes, 2006, p. 13), “a compreensão crítica do discurso veiculado pelos meios de
comunicação de massa é garantia de exercício pleno da cidadania”. Ressaltando, conforme
Hernandes (2006, p. 20), no caso do analista, que “a crítica dos meios de comunicação é sempre
necessária, mas deve acontecer DEPOIS da análise e ser uma consequência do processo de
investigação” [ênfase do autor].

6.2.1. Passo a passo
A partir da coleta feita nos três períodos citados – 21 a 24 de agosto; 25 a 31 de outubro;
e 6 a 12 de novembro de 2017 – foram analisados quais critérios de noticiabilidade se destacam
na cobertura publicada na interface impresso – on-line de O Popular e quais efeitos e estratégias
discursivas são mais explorados. Assim, elementos das várias pesquisas sobre qualidade do
jornalismo foram apropriados no desenvolvimento da análise semiodiscursiva, como:
pluralidade e efeitos das fontes escolhidas, procedimentos discursivos; enquadramento; marcas
relativas ao sensacionalismo, tipos de imagens e formas de sua utilização, entre outros. Uma
ficha de análise semiodiscursiva foi elaborada no desenvolvimento da pesquisa a partir das
leituras apresentadas. Para tanto, foram considerados elementos de vários autores, como pode
ser identificado no Quadro 1.
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Quadro 1. Listagem de elementos considerados para realização de análise semiodiscursiva
ELEMENTOS PARA ANÁLISE SEMIODISCURSIVA
Autores:

Itens de análise:

Benedeti (2009)

- Veracidade (correspondência à realidade, coerência lógica, confiabilidade,
verificabilidade e aplicabilidade);
- Comunicabilidade (competência linguística e expositiva);
- Pluralidade (equilíbrio democrático e imparcialidade);
- Liberdade (independência e universalidade);
- Sociorreferencialidade (interesse público);
- Inteligibilidade (compreensão de sentido);
- Transmissibilidade (transparência do método e rigor investigativo).

Castells (2015)

- Infotenimento: risadas e drama humano.

Charaudeau (2015)

- “Fazer saber” e “Fazer sentir”;
- Critérios de seleção do acontecimento: externos (inesperado, programado,
suscitado) ou internos;
- Organização do discurso de informação: critérios (atualidade, expectativa e
socialidade) e modos discursivos (relatar, comentar, provocar);
- Efeito de verdade: autenticidade (designação e verossimilhança) e explicação
(elucidação);
- Estratégias passionais e de mobilização;
- Efeitos valorativos do dito: de decisão, de saber, de opinião, de testemunho;
- Modos de reprodução das falas e de citação;
- Armadilhas: efeitos de exagero, amálgama, dramatização, descontextualização e
essencialização;
- Acessibilidade: clareza;
- Alvo intelectivo (capaz de avaliar seu interesse com relação ao que lhe é
proposto) e alvo afetivo (inesperado, repetitivo, insólito, inaudito, enorme, trágico);
- Papel exercido pelo cidadão: vítima, reivindicador e/ou testemunha;
- Ficcionalização: público é espectador do mundo, um objeto de fascinação.

Charron e Bonville
(2016)

- Procedimentos discursivos antes estranhos ao jornalismo: humor, irreverência,
apelo à emoção, dramatização e indignação

Enne (2007, apud
SELIGMAN, 2009)

- Marcas de sensacionalismo: ênfase em temas criminais ou extraordinários, marcas
de oralidade, marcas sensoriais, estratégias que evidenciam apelo sensacional e
estrutura simplificadora e maniqueísta.

Guerra (2010-2)

- Critérios para avaliação de interesse público: fatos que atinjam a coletividade,
fatos que atinjam uma pessoa nos direitos e deveres relacionados à cidadania e
fatos que possam conter aspectos que atentem contra o interesse público.

Hernandes (2006)

- Estratégias de arrebatamento, sustentação e fidelização;
- Disposição gráfica;
- Posição do enunciatário: sujeito político (interessado em temas da coletividade),
sujeito lúdico (se importa com atividades que lhe dão prazer), sujeito pragmático
(espera encontrar soluções rápidas para seus problemas práticos) e sujeito
harmonizador (busca elementos para qualidade de vida);
- Conjuntos significantes: verbal, fotográfico, pictório, misto e diagramáticos.

Jorge (2013)

- Hipertextualidade, multimidialidade e interatividade.
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Lacy e Rosenstiel
(2015)

- Qualidade de apresentação;
- Confiabilidade;
- Diversidade;
- Profundidade e amplitude;
- Abrangência;
- Assuntos públicos;
- Relevância geográfica;
- Transparência;
- Interatividade;
- Responsabilidade (accountability);
- Independência.

Pellegrini et al (2011)

- Função notarial (diversidade de pontos de vista e de tipos de fonte);
- Peso informativo;
- Enfoque;
- Atribuição de sentido.

Rothberg (2010)

- Enquandramento.

Vekhoo (2010)

- Precisão;
- Independência;
- Credibilidade.

Vieira e Christofoletti
(2016)

- Falta de transparência;
- Retificação não visível;
- Interrupção do processo de retificação;
- Revisão deficiente;
- Pressa;
- Perpetuação do erro;
- Falta de interação;
- Reprodução automática de texto de terceiros;
- Excesso de modificações.
Fonte: Elaborado pela autora.

Considerando a elaboração e o desenvolvimento de uma análise semiodiscursiva a partir
da percepção de presenças e ausências desses elementos e as relações que eles estabelecem
entre si, foram coletadas 304 matérias do site e 141 matérias do jornal impresso de O Popular.
Um estudo aprofundado foi realizado a partir das manchetes selecionadas a partir desse
material, considerando site (72 manchetes) e jornal impresso (20 manchetes). O intuito, como
já descrito anteriormente, era identificar como se configura o jornalismo regional na interface
impresso e on-line no que concerne à qualidade e ao interesse público. Nos próximos capítulos
teremos a aplicação dos procedimentos aqui relatados juntamente com a análise e a discussão
dos resultados encontrados.
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7 RECONHECIMENTO DA INTERFACE

Antes de partir para o estudo das relações e paralelos entre jornal impresso e jornal online, mostra-se necessário conhecer um pouco das plataformas isoladamente. Assim,
desenvolve-se aqui o trajeto de pesquisa exploratória de reconhecimento dos polos da interface
jornalística a ser analisada. A identificação de características e procedimentos adotados para
cada um dos elementos envolvidos na pesquisa também colaboram no desenvolvimento da
análise e na busca por responder de forma contributiva como se configura o jornalismo regional
a partir de um novo paradigma jornalístico e no que se relaciona à qualidade jornalística e a seu
potencial de serviço à ideia de interesse público.

7.1 Site O Popular

O primeiro procedimento de análise foi desenvolvido a partir da intenção de reconhecer
as características do objeto, no caso a interface impresso e on-line do jornal O Popular. A versão
on-line do veículo foi examinada inicialmente com o uso da ferramenta para análise geral de
qualidade em cibermeios de Codina (2011), que avalia o meio técnico, não a qualidade do
jornalismo. A partir do preenchimento de uma tabela de dados, é possível identificar
características gerais do site. Da ficha apresentada pelo autor, foram desconsiderados alguns
itens da subcategoria “links”, por não se aplicar ao objeto em questão, e a categoria
“posicionamento”, por não haver acesso ao conteúdo proposto.
Como verificado no quadro 7.1, o site de O Popular apresenta boa parte dos itens
considerados por Codina (2011) como identificadores de qualidade do meio técnico. Dos
requisitos questionados, o veículo apresentou 25 de 41 – corresponde positivamente a
aproximadamente 60% dos itens. Mas há lacunas. Por exemplo, na análise de navegação
semântica, o jornal relaciona os links por associação, inclusive, quando o leitor abre uma
matéria, o rolamento da página já o direciona a outras matérias sobre aquele assunto. Este seria
um ponto positivo, porém, em muitas ocasiões esse direcionamento confunde, leva o leitor a
textos escritos em períodos muito anteriores ou conteúdos que já foram revistos ou que não
fazem sentido por sua factualidade ou por sua superação.
Assim como, em outro tópico, existe possibilidade de recuperação de informações, mas
a busca não é qualificada e não ajuda quem a acessa a organizar conteúdos. Também vale
destacar a ausência de uma estrutura de conteúdo de forma sequencial. Para o leitor, não é
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possível acompanhar quais matérias são as postadas por último. Postagens de agora se misturam
com postagens de dias atrás a partir da rolagem da barra lateral, sem haver condições de
identificação de quais conteúdos são mais recentes, quais são de hoje e como eles se relacionam.
Quadro 7.1. Avaliação geral de qualidade em cibermeios.
FICHA PARA AVALIAÇÃO GERAL DE QUALIDADE EM CIBERMEIOS
AVALIADOR:
Raphaela Xavier de Oliveira Ferro
IDENTIFICAÇÃO DO CIBERMEIO
MEIO:
Site do jornal O Popular
URL:
https://www.opopular.com.br/
DATA:
22.2.2018
HORA:
11 horas
AVALIAÇÃO TOTAL:
25
I.

CONTEÚDO E ACESSO À INFORMAÇÃO
AVALIAÇÃO TOTAL – PARTE I:

ACESSO À INFORMAÇÃO: NAVEGAÇÃO E RECUPERAÇÃO
1.1. Navegação global
A publicação dispõe de um resumo geral que forneça informações sobre as principais opções do
site?
Total:
1.2. Expressividade
A navegação global apresenta um número limitado de opções unitárias – ou conjunto de opções
bem agrupadas – de modo que seja possível visualizar as principais opções sem a necessidade de
realizar deslocamentos com o cursor?
Com ou sem deslocamento, o número total de opções do sumário principal é mantido em torno
de poucas unidades – caso ideal – ou poucas dezenas, ou se aproxima, inclusive, ultrapassando a
centena – pior caso?
Total:
1.3. Identificação
Cada página ou seção da publicação contém um título, um autor (se aplicável) e uma data de
atualização (se aplicável)?
Total:
1.4. Trajeto sequencial
É possível acompanhar a estrutura de conteúdo de forma sequencial?
O site dispõe de um mapa de navegação?
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1.

Total:
1.5. Navegação estrutural
É possível acessar diretamente qualquer seção importante da publicação, sem ter que passar por
seções anteriores?
A estrutura das seções da publicação é clara e adequadamente apoiada na navegação?
É possível acessar a web a partir de qualquer outro lugar, mediante um pequeno número de
escolhas, ou o que dá no mesmo, mediante um pequeno número de cliques relativamente pequeno,
5 cliques ou menos?
Total:
1.6. Navegação constante
Existe pelo menos uma parte da navegação do site que seja constante, ou seja, que permaneça a
mesma em todas as seções do site?

0
0

1

1
2
1
1
0
1
1
1
1
0
2
0
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Proporciona orientação de contexto que responda a perguntas do tipo onde estou?
Proporciona orientação para responder a perguntas do tipo estou no início, no meio ou no fim de
algo de que extensão?
Total:
1.7. Hierarquização
Há evidências de que o conteúdo do site foi hierarquizado de acordo com sua importância relativa
na página inicial?
Há evidências de que o conteúdo da web foi hierarquizado de acordo com sua importância relativa
em cada uma das seções?
Total:
1.8. Navegação local
As seções da publicação contêm menus ou resumos locais que nos ajudem a conhecer
detalhadamente o conteúdo temático e a acessar quaisquer de suas partes com uma quantidade
mínima de cliques?
Total:
1.9. Navegação semântica
Existe navegação semântica, ou seja, existem links usados para conectar seções ou itens que
mantêm entre si algum tipo de associação (que não sejam baseados em relação hierárquica):
semelhança,
causa/efeito,
definiens/definiendum,
texto/nota
de
esclarecimento,
citação/referência, explicação/exemplo, etc.?
Total:
1.10. Sistema de etiquetas
As etiquetas textuais – ou os ícones (se for o caso) – das opções do menu são ambíguas?
São auto-excludentes ou se sobrepõem entre elas?
O sistema de etiquetas é consistente ou nomes diferentes são designados para as mesmas coisas
com distintos nomes, ou diversas convenções são usadas para as mesmas funções?
Total:
1.11. Recuperação da informação
Possui um sistema de acesso à informação por meio de busca de palavras?
Total:
1.12. Busca avançada
Permite algum tipo de busca avançada mediante pesquisa por campos, operadores booleanos,
etc.?
Total:
1.13. Linguagem documental
Contém um sistema de busca baseado em alguma forma de linguagem ou de tratamento
documental: sistema de classificação, ontologia, descrição, dicionário de sinônimos?
Total:

1

Avaliação total de Acesso à informação: navegação e recuperação

14

ERGONOMIA
2.1. Facilidade
As ações aparentemente mais frequentes são as mais acessíveis ou, pelo contrário, exigem
diversas ações, deslocamentos, numerosos cliques, etc.?
Total:
2.2. Flexibilidade
É possível executar as mesmas ações de maneiras diferentes?

0
1
1
0
1

1
1

1
1
1
1
1
3
1
1
0
0
0
0

2.

Total:
2.3. Clareza
Há uma boa relação figura/fundo na web, ou seja, existe um contraste adequado entre texto e
fundo?

1
1
1
1
0
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Entre ilustrações e texto?
Entre ilustrações e fundo?
Total:
2.4. Legibilidade
A tipografia empregada: família de fonte e tamanho para os textos são apropriados para uma boa
legibilidade?
As linhas de texto ocupam toda a largura da tela?
Há poucos espaços em branco – o que provoca má legibilidade e fadiga visual – ou, ao
contrário, o texto deixa margens amplas nas laterais e há espaços entre os parágrafos do texto?
Total:
2.5. Recursos multimídia
As imagens ou os sons, se for o caso de existirem, complementam as informações textuais e são
necessários para a exposição do assunto em discussão, ou dificultam a leitura do texto: ou,
inversamente, o texto dificulta a leitura da imagem e do som?
Total:
Avaliação total de Ergonomia
II.
VISIBILIDADE
AVALIAÇÃO TOTAL – PARTE II:
3. LUMINOSIDADE
3.1. Links
Possui links para recursos externos?
Total:
3.2. Contexto de link
Aparecem os links para fontes externas no contexto oportuno, favorecendo, assim, o
aproveitamento do material?
Total:
3.3. Antecedência
Caso o recurso use links embutidos no conteúdo da publicação, eles estão devidamente
identificados, de modo que antecipem ao leitor o resultado de ativar o link, e, em todo caso, é
evidente para o leitor que ao ativar o link, ele abandona o artigo ou seção que está lendo na
publicação?
Total:
3.4. Oportunidade
O número e a natureza do link são adequados às características do recurso ou, pelo contrário, são
insuficientes, excessivos ou injustificados?
Total:
3.5. Qualidade dos links externos
Apresenta indícios de que os links foram selecionados e avaliados de acordo com algum critério
claro de qualidade intrínseca dos recursos linkados?
Total:
3.6. Atualização
Os links do recurso em questão são atualizados, ou, pelo contrário, há uma abundância relativa
de links obsoletos ou “quebrados”?
Total:
3.7. Tratamento
No caso de apresentar links externos em uma seção bem diferenciada, propõe uma lista simples
de títulos de sites, ou, pelo contrário, apresenta algum tipo de informação de valor acrescentado
sobre eles?
Total:
Avaliação total de Luminosidade

0
0
0
1
0
1
2

1
1
5

5

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
4
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III.
USABILIDADE
AVALIAÇÃO TOTAL – PARTE III:
4. ADAPTAÇÃO
4.1. Adaptação
Os usuários do site podem adaptá-lo para atender às suas necessidades, linguagem, contexto ou
interesse pessoais?
Total:
4.2. Redundância
É possível executar as ações mais comuns de diferentes maneiras ou é possível acessar as
principais ações por diversas vias?
Total:
4.3. Acesso
As ações mais comuns estão presentes na primeira seção do site e sem a necessidade de realizar
rolagens ou, pelo contrário, requerem vários cliques?
Total:
4.4. Política
Existe uma seção dedicada a expor as regras e a política da instituição editora, por exemplo,
quanto à forma de assinatura, se for o caso, às regras de uso, ao envio de correções, etc.?
Total:
Avaliação total de Adaptação

2

0
0
1
1
1
1
0
0
2

Fonte: Elaboração da autora a partir de Codina (2011)

Também foi avaliada a interatividade no cibermeio em questão, a partir das instruções
de Meso, Natanssohn, Palomo e Quadros (2011). As percepções possíveis a partir do
preenchimento da ferramenta proposta pelos autores possibilitaram constatações diretamente
relacionadas à construção da análise em si. O jornal on-line apresenta poucas opções de
interação com seu leitor. Dos 36 itens possíveis, apenas 12 obtiveram resposta positiva e ainda
assim com algumas ressalvas. A ficha proposta pelos autores citados engloba algumas opções
que foram desconsideradas. Não entraram na ficha preenchida as questões que dependiam de
uma resposta positiva da questão anterior para justificar a sua existência. Por exemplo, como
não havia possibilidade de envio de vídeos pelos leitores para o veículo, não houve motivo para
considerar o item que perguntava se “para enviar vídeos é necessário fazer um registro”.
Também é necessário considerar que alguns elementos não estão presentes no site, mas
há possibilidades exploradas nas redes sociais digitais em que o veículo se insere com perfil ou
página. Na página on-line, não há uso de videochat, por exemplo, mas, às vezes, são produzidos
materiais que se assemelham a essa ferramenta no local de stories do Facebook. O jornal ainda
disponibiliza um número de telefone celular para que os leitores entrem em contato usando o
aplicativo Whatsapp – algo não considerado pela ficha de análise. Contudo, não há explicação
para o ícone do app com o número ao lado no site. Entende-se que o leitor deve subentender
que o número está ali para que sejam enviados correções, pautas, fotos e vídeos por meio do
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uso dele.
A sugestão de envio de material por parte do público até aparece no site a partir de
algumas buscas – solicitação para envio de fotos, principalmente –, mas em matérias específicas
e antigas, postadas há mais de dois anos. Outra característica de obsolescência está na busca
por blogs. Em 2015, os responsáveis pela reforma editorial do jornal propuseram a editores e
repórteres a possibilidade de terem blogs próprios no site do veículo. Alguns profissionais
aderiram, mas foram desativados a partir do final do mesmo ano. A partir da busca, é possível
encontrar algumas marcas obsoletas desse momento. Como página do Blog Professor Carlos
André, atualizado pela última vez em março de 2016 ou do Blog do Esporte, que era
responsabilidade de toda a editoria de Esporte relacionada ao jornal impresso, e teve última
publicação no mesmo mês do anterior.
Quadro 7.2. Avaliação de interatividade em cibermeios.
FICHA PARA ANÁLISE DE INTERATIVIDADE
CIBERMEIO:
Site do jornal O Popular
URL:
https://www.opopular.com.br/
DATA DA OBSERVAÇÃO:
22.2.2018 / 23.2.2018
HORA:
16 horas (em ambos os dias)
AVALIADOR:
Raphaela Xavier de Oliveira Ferro
1. PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO
1.1. Existe um espaço exclusivo para a participação do cidadão, onde o usuário
possa interagir, claramente identificado no meio?
2. ENQUETES
2.1. Faz uso de enquetes?
2.2. Há possibilidade de ver os resultados?
3. CONCURSOS E PROMOÇÕES
3.1. Realiza concursos e promoções?
4. FÓRUNS
4.1. Existem fóruns?
5. NOTÍCIAS DO MEIO
5.1. É possível comentar as notícias do meio?
5.2. Para isso, é necessário fazer um registro?
5.3. É preciso identificar-se?
5.4. Existe a possibilidade de denunciar comentários dos usuários?
5.5. Existe moderação prévia para os comentários dos usuários?
5.6. Existe a possibilidade de votar (a favor/contra) os comentários (de outros
usuários)?
6. NOTÍCIAS
6.1. É possível votar nas notícias do meio?
6.2. Existe a possibilidade de imprimir notícias?
6.3. Existe a possibilidade de corrigir a notícia?
6.4. Há a possibilidade de vincular a notícia?

NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
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6.5. Existe a possibilidade de arquivar a notícia?
6.6. Existe a possibilidade de compartilhar a notícia?
6.7. Existe a possibilidade de fazer um registro para receber newsletter?
6.8. Existe algum destaque para as notícias mais vistas?
6.9. Existe a possibilidade de ver as estatísticas da notícia?
7. CHAT
7.1. Existem chats para conversações on-line entre jornalistas, convidados e
público?
7.2. Existem videochats?
8. BLOGS
8.1. Existem blogs?
9. CONSULTÓRIOS
9.1. Existe formulário de consultórios para os leitores?
10. FOTOGRAFIAS
10.1. Existe a possibilidade de enviar fotografias?
10.2. Existem ações temáticas que aceitam fotos enviadas pelos leitores?
11. VÍDEOS
11.1. Existe a possibilidade de enviar vídeos?
12. COMUNIDADES
12.1. Oferece ao usuário a possibilidade de criar comunidades com outros
usuários, como wikis, como a comunidade Limão do Estadão?
13. E-MAIL
13.1. O meio proporciona uma conta de e-mail aos usuários?
13.2. É possível enviar mensagens para a redação do meio?
13.3. Os e-mails dos autores (jornalistas/fotógrafos) são informados? É possível
contatar o jornalista através do sistema?
14. FEEDS
14.1. É possível fazer registro para receber feeds?
15. USABILIDADE
15.1. O usuário pode hierarquizar as notícias em alguma área específica do site?
15.2. Existe a possibilidade de modificar os recursos visuais e gráficos, como a
cor, tamanhos das letras, tipografia, layout etc.?
15.3. O conteúdo é modificado de acordo com o perfil do usuário?
16. ACESSIBILIDADE
16.1. Existem aplicativos que possibilitam a navegação para cegos?

NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM

Fonte: Elaboração da autora a partir de Meso et al (2011)

Na avaliação sobre a memória no cibermeio, em alguns casos, foi preciso considerar os
conceitos apresentados por Palacios e Ribas (2011) de forma mais ampla, para se adequarem à
realidade do meio. No site de O Popular não há uma hemeroteca de todo o conteúdo, mas há
um espaço de matérias especiais que corresponde à ideia de coleção de edições anteriores. Há
apenas oito itens disponíveis, um deles comercial, não editorial. A intenção de uma ferramenta
que possibilite aos leitores o acesso ao conteúdo histórico existe, mas a aplicação é
extremamente limitada. O mesmo ocorre em relação à hemeroteca de edições impressas. Apesar
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dos 80 anos de história, o que está disponível por meio do site são as edições apenas a partir de
junho de 2010.
A ferramenta de busca de material publicado na edição impressa é a mesma das
publicações na versão on-line. Como todas as matérias são replicadas no site, é possível
procurá-las assim. Mas não há identificação do que foi originalmente publicado no jornal
impresso. Existe uma ferramenta de busca na versão digital do impresso, mas ela não oferece
resultados para nenhuma chave de busca. O veículo, na verdade, apresenta pouco mais da
metade das possibilidades previstas por Palacios e Ribas (2011) em questão de memória para
um cibermeio. Há dificuldade para busca de matérias e pouca organização em relação a elas, o
que determina prejuízos à compreensão do leitor que busca informação e o afasta de possíveis
contextualizações de fatos.
Quadro 7.3. Avaliação de memória em cibermeios.
FICHA PARA ANÁLISE DE MEMÓRIA EM CIBERMEIO
CIBERMEIO:
Site do jornal O Popular
GRUPO:
Grupo Jaime Câmara
URL:
https://www.opopular.com.br/
DATA DA OBSERVAÇÃO:
24.2.2018
HORA:
9 horas
AVALIADOR:
Raphaela Xavier de Oliveira Ferro
I. ASPECTOS ESTÁTICOS DA MEMÓRIA
1. SISTEMA DE BUSCA
1.1. O site possui um sistema de acesso à informação mediante busca por palavras?
1.2. Possui um sistema de acesso à informação mediante busca por palavras fora do próprio
meio?
1.3. Permite algum tipo de busca avançada mediante busca por campos, operadores
booleanos, etc., dentro do próprio site?
1.4. Oferece busca por períodos cronológicos?
1.5. Oferece busca por editorias ou seções?
1.6. Oferece busca específica por formatos (somente gráficos, somente áudios, vídeos, fotos
etc.)?
1.7. Oferece algum outro parâmetro de busca que não os acima? Especificar: por data.
1.8. Oferece organização de resultados da busca por relevância, data ou qualquer outros
parâmetro?
1.9. Existe recurso de tags servindo para buscas?
1.10. O acesso para o arquivo do cibermeio pode ser encontrado na homepage, na barra de
navegação principal, na primeira tela (sem que seja necessário rolamento da página)?
TOTAL:
2. HISTÓRIA
2.1. Existe uma hemeroteca histórica (coleção de edições anteriores do cibermeio organizada
cronologicamente)?
2.2. A recuperação de edições anteriores na hemeroteca permite acesso ao material original
completo, inclusive com fotos e outros recursos multimídia?
2.3. O acesso à hemeroteca histórica é livre de pagamento?

1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
5
1
1
1
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2.4. O acesso à hemeroteca histórica é livre de registro?
2.5. Existe uma hemeroteca histórica da edição impressa (coleção de edições anteriores da
edição impressa organizada cronologicamente)?
TOTAL:
3.

1
1
5

ARTICULAÇÃO COM EDIÇÃO IMPRESSA

3.1. Oferece busca de material publicado na edição impressa?
3.2. A busca na edição impressa possui os mesmo parâmetros para busca na edição on-line?
3.3. O material arquivado da edição impressa é oferecido em HTML ou qualquer outro
formato que não seja as páginas originais em PDF?
3.4. Possibilita busca em separado de material da edição impressa (somente texto, somente
foto)?
3.5. Associa material da edição impressa como links de memória a material da edição online? Ou vice-versa?
TOTAL:

1
0

TOTAL PARTE I:

13

II. ASPECTOS DINÂMICOS DA MEMÓRIA
4. LOCALIZAÇÃO DE LINKS
4.1. Chamadas de primeira página trazem links para outras matérias de arquivo?
4.2. Em caso positivo, os links referentes estão localizados no corpo do texto?
4.3. Se estão no corpo do texto, estão também fora dele?
4.4. Existem links de memória associados a material apresentado somente em vídeo ou áudio?

1
0
0
0

1
0
1
3

TOTAL:
5. NATUREZA DOS LINKS
5.1. Existem matérias com links para documentos que agreguem mais informação ao tema
tratado?
5.2. Existem matérias com links para outras matérias publicadas pelo cibermeio sobre o
mesmo tema?
5.3. Os links para matérias com o mesmo tema já publicadas pelo cibermeio aparecem como
uma cronologia de acontecimentos?
5.4. Oferece em matérias links relacionados ao tema que tenham sido publicados por outros
cibermeios?
5.5. Oferece em matérias links para outros sites que permitam ao usuário buscar mais
informações sobre o tema tratado se assim desejar?
TOTAL:
6. PERSONALIZAÇÃO E MEMÓRIA
6.1. Existe associação entre memória e personalização com oferta de áreas nas quais os
leitores podem montar seus próprios arquivos de notícias e clipagens?
TOTAL:
TOTAL PARTE II:

1

TOTAL GERAL:

17

1
1
0
0
1
3
0
0
4

Fonte: Elaboração da autora a partir de Palacios e Ribas (2011)

O uso das três ferramentas permitiu a elaboração de algumas considerações a respeito
do site analisado. Apesar de já trabalhar conceitos relacionados à potencialidade da internet, a
versão on-line de O Popular apresenta pouca habilidade em quesitos que são intrínsecos ao
jornalismo de comunicação, como a interatividade e a recuperação de memória informativa. Ao
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não diferenciar o conteúdo replicado do jornal impresso do produzido para a versão on-line, a
não ser por defini-lo como conteúdo exclusivo para assinantes na maioria dos casos, o veículo
dificulta a navegação do leitor, a quem não oferece possibilidades dialógicas.
7.2 – Jornal impresso O Popular

Uma primeira pesquisa de reconhecimento da versão impressa de O Popular foi
realizada ainda no primeiro semestre de 2016, em parceria com Rocha (FERRO; ROCHA,
2016), e apresentada durante o 14º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo,
realizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), em Palhoça
(SC), no mesmo ano. A intenção, na ocasião, era identificar a influência do momento de
mudanças estruturais que o jornalismo vive na reformulação gráfica e editorial pela qual O
Popular havia passado – o novo formato começou a ser publicado em 3 de abril daquele ano.
Foi possível perceber, à época, o impacto do virtual na elaboração do novo jornal a partir
da divulgação da proposta. Além disso, também foi perceptível a redução significativa na lista
de profissionais envolvidos na elaboração do jornal diariamente, um reflexo dos cortes feitos
na redação do veículo durante o processo de reformulação. Notou-se o esvaziamento da editoria
de “Política”, que, unida a “Economia” e “Mundo” passou a formar a editoria de “Notícias”.
Também foram destacados: a redução no tamanho dos textos, em geral, e, assim, a
fragmentação do conteúdo, a transformação da editoria “Magazine” de caderno de cultura em
caderno de variedades, a utilização de boxes de comentários e de curtas informações adicionais,
e a retirada de importância de colunas de conteúdo regional.
Uma das conclusões a que se chegou durante esse primeiro estudo foi a de que o leitor
já teria visto no dia anterior, na internet ou em outros meios de comunicação, grande parte do
que saía no jornal, e que havia prejuízo nas mudanças, inclusive com a oferta de espaços de
destaque para conteúdos que obtiveram visibilidade na internet e de referência nacional em
detrimento de informações locais. Além disso, também foi considerado indicativo de alteração
na função referente a quem escolhe o que é publicado, sinalizada no expediente do veículo
impresso, acompanhado de esvaziamento político e de conteúdo local.
Ao contrário de um caminho que reestabeleça a lealdade do jornalismo aos cidadãos,
o que se percebe é a mudança de poder nas decisões do que é publicado no jornal. A
partir da alteração no expediente de O Popular, pode-se inferir que houve uma
mudança no padrão de autonomia da redação em relação ao que é feito pelos
repórteres e editores. O expediente deve ser o quadro em que se apontam os
responsáveis pelo jornal, com discriminação de funções, desde as de redação às
administrativas, de acordo com Faria e Zanchetta Jr. (2002). Quando o jornal troca,
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em seu expediente, os nomes dos editores que atuam na redação para manter em
destaque apenas os cargos administrativos, demonstra quem escolhe o que vai ser
publicado. (FERRO; ROCHA, 2016, p. 13)

Compreendendo os resultados alcançados em 2016, o procedimento de pesquisa foi
checado em edições mais recentes, de 2018, de O Popular. As mesmas características do estudo
inicial foram analisadas no período entre 18 e 24 de fevereiro de 2018. O formato berliner foi
mantido, assim como o expediente do jornal segue apontando a mesma inversão de valores vista
anteriormente. A editoria de “Notícias” ganhou subdivisões escritas “Política”, “Economia”,
“Mundo”.
O que se percebe é que foram retomadas as nomenclaturas das editorias originais, mas
mantido o nome “Notícias” na página que abre a sequência informativa. A editoria de “Cidades”
segue como “Vida Urbana”, enquanto a de “Esportes” perdeu a contracapa, que era sua à época
do lançamento do novo modelo, para a coluna Bússola, de assuntos que tiveram repercussão na
internet – esta coluna foi lançada em 3 de abril de 2016 com duas páginas internas, agora tem
apenas um, a última do jornal.
Nas edições de 2018, aparecem textos não tão curtos quanto os de 2016, apesar de ainda
haver uma tendência à fragmentação. Os boxes de comentários ou breves informações
adicionais já não são vistos com tanta frequência e a utilização de infográficos e exploração de
recursos gráficos também parece não ter frutificado no desenvolvimento do projeto de
modificação gráfica e editorial. É perceptível uma tendência a se aproximar mais de
características que o veículo tinha antes da alteração do que das ideias propostas assim que o
novo formato foi lançado.
A Coluna Giro, de política local, por exemplo, voltou a ter metade de uma página,
guardadas as proporções dos tamanhos standard, anterior, e berliner, atual. Há algumas edições
em que o material comprado de agências para a editoria de “Notícias” é muito superior ao que
é produzido pelos repórteres do veículo sobre assuntos locais. O peso de conteúdo nacional
ainda é superior ao de conteúdos locais, regionais.
Mas algumas intenções, ao menos, de retomar o privilégio de assuntos locais podem ser
vistas, apesar de isoladas. Aos poucos, por exemplo, o “Maganize” foi readotando
características de jornalismo cultural, apesar de ainda ser uma editoria em que matérias de
variedades e comportamento são recorrentes.
De acordo com um dos editores executivos de O Popular, Fabrício Cardoso (2017), em
nenhum momento a intenção das mudanças promovidas no jornal foi se desviar do foco regional
– ele considera que o veículo é reconhecido pelo público goiano como referência de jornalismo
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regional. Em entrevista ao projeto de pesquisa “Os sentidos da cidadania nas práticas
contemporâneas do jornalismo: um estudo de caso da OJC”, ele explicou que veio do Rio
Grande do Sul para Goiânia em 2015 convidado para fazer uma transformação na linguagem
do jornal. “Nós tínhamos um jornalismo com muito texto, muito sisudo na sua forma de se
apresentar. A ideia era dar uma suavizada”, afirmou o editor38 durante a conversa realizada em
um dos aquários da redação de O Popular.
Cardoso (2017) confirmou o esvaziamento inicial da cobertura política, o que foi feito,
segundo ele, “seguindo tendências mundiais”. Entretanto, essa escolha, conforme o editor, teve
de ser revista por “falta de sintonia com o desejo do público”. O editor destacou que a mudança
no jornal não promoveu nem perda nem acréscimo de assinantes, mas houve um estranhamento
inicial, com reclamações sobre “falta de notícia”, o que gerou modificações no projeto inicial
que foi levado às ruas em 3 de abril de 2016.
O que a gente não pode jamais é oferecer menos profundidade para as pessoas, é quase
uma questão de produtividade de informação. Cabe mais notícia em centímetro por
coluna nesse do que no outro. No outro, era muito fácil de conduzir ao desperdício.
Mas a gente também promoveu algumas mudanças, porque o jornal tinha várias
entradinhas, de rede social, de janelas, e aí quando você vê, se aquilo não é bem
editado, você encolhe um pedaço do texto e o texto não contextualiza. Então, nisso,
nós também demos um passo atrás.
(...)
Porque a gente está usando com mais parcimônia para poder aumentar o texto. Porque
isso apareceu nas nossas pesquisas, as pessoas estavam, poxa... Nem terminei o café
e já terminei de ler o jornal e não estou me sentindo satisfeito, das matérias que vocês
acham que são as importantes. Então, a gente também reduziu fotos. Como o jornal
era muito visual, qualquer foto, as pessoas abriam. O editor já vinha lá com quatro
colunas. Hoje não, não pode abrir quatro colunas, tem que merecer: um flagrante, uma
foto que a gente produziu. Agora uma foto ordinária de um cara numa entrevista na
cabeceira de uma mesa, isso aí não pode jamais ter quatro colunas. Então, a gente foi
refinando o trabalho de edição. Por isso, acho que hoje a gente chegou numa relação
estável com nosso leitor. (CARDOSO, 2017)

De acordo com o editor, também houve reclamações a respeito da ausência de conteúdos
locais no novo formato do jornal, o que a equipe diretiva do veículo buscou equilibrar
posteriormente. Contudo, ele não identificou a extinção de cadernos como “Almanaque” e
“Jornal do Campo” como problema relacionado à questão de redução de material local. A opção
pelo fim dos cadernos, segundo ele, surgiu mais por uma questão de falta de identidade dos
mesmos do que por alguma possível questão financeira, mesmo Cardoso (2017) avaliando que
havia inviabilidade econômica, ou por intenção de esvaziar o conteúdo regional.

CARDOSO, Fabrício. Os sentidos da cidadania nas práticas contemporâneas do jornalismo: um estudo de caso
da OJC. Entrevista a grupo de pesquisa, gravada, concedida a Ângela Teixeira de Moraes, Jordânia Bispo Rocha
e Raphaela Xavier de Oliveira Ferro em 25 mai. 2017.
38
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7.3 Primeiras considerações

O site de O Popular apresenta muitos elementos que o tornam tecnicamente de boa
qualidade, apesar de ser consideravelmente limitado em muitas das áreas verificadas. Um ponto
crucial nesse sentido compromete a navegação e o acesso à informação, que deveria ser seu
principal intuito. A ausência de ordenação de seu trajeto sequencial o torna confuso e dificulta
o acesso do leitor aos conteúdos. Na opção móvel, a estratégia adotada para tornar o site
responsivo, isto é, adaptável ao tamanho do aparelho de acesso, desorganiza inclusive a ordem
de relevância concedida às matérias para sua organização no site visto por computador.
O veículo oferece poucas possibilidades de interatividade com seus leitores da versão
on-line. Apesar de estar presente na web, ter um site com conteúdo próprio, o jornal não se
adaptou totalmente à realidade digital, falhando em quesitos básicos como a recuperação de
conteúdo, por exemplo. Mesmo ainda não sob o foco, a qualidade do jornalismo é prejudicada
pela dificuldade de acesso à ordem cronológica das notícias, o que ajudaria o leitor a se localizar
no ambiente on-line, e pela ausência de uma contextualização possível a partir do acesso a
hiperlinks relacionados a um assunto sobre o qual se quer saber.
Quanto ao jornal impresso, a transformação proposta para o veículo afetou o seu
formato, seu direcionamento gráfico e também editorial, contudo, muitas das ações tomadas
tiveram de ser revistas por não corresponder às necessidades informativas do público leitor.
Reconhecer que, frente às mudanças estruturais e à ideia de jornalismo de comunicação, é
preciso renovar o jornalismo, é um passo importante. Contudo, faz-se necessário entender o que
significam essas mudanças e o que elas exigem dos jornais. Não cabem previsões sobre quando
as versões impressas serão descartadas totalmente. Enquanto elas existirem, só haverá sentidos
que as legitimem se os jornais corresponderem à necessidade e ao direito que as pessoas têm de
se informar sobre aquilo que as afeta, dando a elas o direito à informação de interesse público
e à possibilidade de se autogovernarem em âmbito político e social.
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8 ANÁLISE SEMIODISCURSIVA DA INTERFACE IMPRESSO – ON-LINE

Os conceitos aqui apresentados como critérios indicativos de qualidade, destacam-se as
ideias de verdade, interesse público e cidadania, são também considerados pelo veículo
analisado, o jornal O Popular. Estão na propaganda veiculada no início de 2018 na TV
Anhanguera, emissora que também pertence ao Grupo Jaime Câmara e é afiliada da Rede Globo
de Televisão39, em que o narrador provoca o público a não aceitar meia-verdade e relaciona a
verdade ao conteúdo do jornal.
Essas ideias também estão no discurso do editor executivo do jornal, Fabrício Cardoso,
que, durante entrevista para o projeto de pesquisa “Os sentidos da cidadania nas práticas
contemporâneas do jornalismo: um estudo de caso da OJC”, afirmou que o veículo busca
“preservar o interesse público”. “Qualquer movimento que a gente faça tem de ser orientado
pelo interesse público” (CARDOSO, 2017)40. É importante ressaltar que os conceitos teóricos
aqui elaborados também são considerados, mesmo que apenas no discurso do editor, no
desenvolvimento da rotina produtiva do veículo, esta que não está sob análise nesta pesquisa.
Para entender como essa ideia chega ao jornal impresso e ao jornal on-line, o primeiro
passo foi identificar quais temáticas foram consideradas para a seleção do que se tornaria notícia
na interface impresso-on-line para indicar o que O Popular apresenta como relevante para os
seus leitores, quais sentidos são possíveis perceber no que se relaciona à ideia de qualidade e,
principalmente, de interesse público, e se há diferença entre o que é valorado em uma
plataforma e em outra. Na sequência, desenvolve-se, de forma aprofundada, a análise
semiodiscursiva das matérias escolhidas para serem manchetes do jornal e do site.
A análise é apresentada a seguir a partir da divisão temporal da coleta, por entender-se
que os diferentes momentos podem apresentar diferentes resultados, mesmo mantendo padrões
estabelecidos pelo veículo que podem ser identificados em cada uma das ocasiões. No total,
foram consideradas 304 matérias do site e 141 do jornal impresso, destas, 72 manchetes do site
e 20 do jornal impresso, todas apenas do gênero informativo. Colunas de política e social não
foram analisadas, mesmo aparecendo em locais de destaque em decorrência desse recorte.
É comum que a coluna Giro, sobre política regional fique em um dos pontos de destaque
da lista de notícias da lateral esquerda. Também foram desconsideradas postagens de Tempo
A emissora de televisão, assim como as de rádio do Grupo Jaime Câmara, teria sido vendida ao Grupo Zahran,
do Mato Grosso, no início de 2018, mas a negociação ainda não foi anunciada oficialmente pelas empresas.
40
CARDOSO, Fabrício. Os sentidos da cidadania nas práticas contemporâneas do jornalismo: um estudo de caso
da OJC. Entrevista a grupo de pesquisa, gravada, concedida a Ângela Teixeira de Moraes, Jordânia Bispo Rocha
e Raphaela Xavier de Oliveira Ferro em 25 mai. 2017.
39
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Real de jogos de futebol, por ser outro formato a fugir da característica analisada – apenas duas
foram identificadas no período indicado para esta fase da pesquisa. No impresso, uma ocasião,
em que a matéria era uma nota grande na coluna Bússola, foi considerada para a análise por ter
a coluna característica informativa.
No jornal, a noticiabilidade é identificada a partir do que é escolhido para estar impresso
na capa do dia, havendo uma diferenciação de valoração indicada pelo espaço ocupado,
utilização ou não de imagens e tamanho das chamadas. Já no site, esse critério é identificado a
partir de cinco pontos que se tornam seis em ocasiões em que o veículo credita ainda mais
importância a um assunto e abre um espaço superior, de supermanchete. Os outros pontos são:
o primeiro posto da coluna central, considerada a manchete, os três postos da coluna da
esquerda, que também aparecem sem movimento da bala de rolagem, e o primeiro posto da
coluna da direita, que também aparece sem a rolagem da página. A partir destes foram
elaboradas as estratégias de análise.

8.1 Destaque on-line para a violência

O primeiro período de coleta foi realizado em quatro dias, entre 21 e 24 de agosto de
2017. A ideia era testar possíveis estratégias metodológicas, mas identificou-se que, para além
do teste, o material colhido poderia ser contemplado na análise final pela pertinência e pela
crença de que quanto mais elementos que corroboram determinado sentido visando à
comunicação se tem à disposição, mais adequadas podem ser as conclusões a que o estudo
levará. Nesse período, a intenção era recolher tudo o que fosse postado no site do jornal O
Popular, o que posteriormente se mostrou pouco viável já que não há organização cronológica
no site e é impossível identificar todas as postagens que foram feitas naquele dia.
As primeiras constatações do que foi coletado foram reunidas para uma análise
específica do conteúdo do site e divulgadas no artigo “Sangue no clique: o apelo à violência no
jornalismo on-line”41. Entre as inferências apontadas, destaca-se o foco editorial do site em
casos de violência e cobertura policial e uma relação, mesmo que superficial, da maioria das
matérias com o interesse público, a partir de definição de Guerra (2010), além da presença de
matérias caça-cliques em postos que não são de destaque. Parte-se agora para análise específica
do material exposto nos postos considerados mais importantes tanto do site quanto do jornal.

FERRO, Raphaela X. O.. Sangue no clique: o apelo à violência no jornalismo on-line. In: XI Seminário de Mídia
e Cidadania - Semic, 2017, Goiânia. Anais do XI Seminário de Mídia e Cidadania 2017, 2017.
41
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Para os resultados alcançados nesta pesquisa, sobre qualidade e interesse público a partir
de metodologia semiodiscursiva, foram consideradas 32 matérias do jornal impresso – dessas,
4 manchetes. Da versão on-line de O Popular, foram consideradas 61 matérias: 18 manchetes
e 43 notícias que ganharam destaque de alguma forma no site. O primeiro passo: identificar os
critérios de noticiabilidade que eram privilegiados nas escolhas de relevância feitas pela equipe
do jornal. Metade das manchetes tinha violência ou morte como principal critério de
noticiabilidade, cinco se relacionavam a escândalos políticos, duas à ideia de sintomas do
exercício do poder e sua representação, proposta por Böckelmann (1983, apud ALSINA,
2009)42, e duas foram consideradas diretamente relacionadas à ideia de interesse público43.
Das quatro manchetes publicadas no jornal impresso no mesmo período analisado,
apenas um fazia referência à violência/morte. Este era um caso tratado de forma recorrente pelo
jornalismo a partir da hiperemoção, como analisa Ramonet (1999)44: um garoto de 13 anos
matou uma vizinha de 14 anos a facadas no prédio em que ambos moravam em Goiânia. O caso
mereceu uma manchete no site no dia 23 de agosto, com o surgimento, aos poucos, de cinco
correlatas; e três manchetes no site no dia 24 de agosto, a primeira, com quatro correlatas, a
segunda, com cinco correlatas e a terceira, com mais uma correlata. No impresso, a manchete
ocupou quase a metade da capa, com três chamadas e teve duas páginas internas.
As outras três manchetes dos dias analisados podem ser consideradas diretamente
relacionadas às ideias de cidadania e interesse público, uma delas com um acréscimo do valornotícia para a temática de escândalo político: “Estado paralisa 45% das obras de creche”;
“Grampo revela interferência política no Parque Mutirama”; e “Pane em sistema dobra a fila de
UTI”. Enquanto nas 28 chamadas de capa do jornal impresso, o que se destaca é o valor-notícia
relativo a exercício de poder e representação, mesmo que, internamente, nem sempre essas
matérias sejam as que têm mais espaço; nos 49 textos colocados em destaque durante os quatro
dias no site do jornal, o mesmo critério também é presente de forma veemente, mas divide
espaço em mesma proporção com matérias sobre mortes, violência, agressividade e dor e
infração.

Böckelmann (1983, apud ALSINA, 2009) enumera oito regras de seleção de acontecimentos ou, como aqui
denominado, critérios de noticiabilidade: referência ao pessoal, privado, íntimo; sintomas de sucesso pessoal, da
consecução do prestígio; novidade, “modernidade” dos fenômenos, últimas tendências; sintomas do exercício do
poder e sua representação; valores sociais; violência, agressividade, dor; rivalidade; enriquecimento individual.
43
As manchetes consideradas como diretamente relacionadas à ideia de interesse público se referiam a problemas
de saúde pública. Foram elas: “Santa Casa de Goiânia pode ser interditada por falta de material e más condições
de trabalho” e “Fila de UTI aumenta com pane em sistema”.
44
Segundo Ramonet (1999), a hiperemoção é uma figura característica da superinformação e diz respeito à ideia
de choque emocional, de converter a informação em espetáculo de massa e a decompor em segmentos-emoções.
42
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Notícias de serviço se destacam no jornal on-line, assim como conteúdo com capacidade
de entretenimento, que é preponderante no primeiro posto da coluna da direita. Estiveram nesse
local, durante os quatro dias, matérias como, por exemplo: “Cadela fica depressiva após morte
de gato e ganha filhotes para se recuperar” – essa, reproduzida da Agência Estado, é,
claramente, uma chamada característica da “cultura do clique”, por abordar fato que teria
ocorrido nos Estados Unidos, sem verificabilidade e sem relevância jornalística para além da
capacidade de entretenimento –; “Você sabia que é possível gravar áudios no WhatsApp sem
segurar o botão? Veja como”; e “Marília Mendonça é vista aos beijos com ator, diz colunista”.
Há mais permissividade em relação aos conteúdos do site do que aos do jornal impresso.
Entretanto, a capa do jornal impresso pode indicar mais do que os assuntos escolhidos
para figurarem nela. O assunto principal, apontado assim por ser manchete e estar escrito em
letras de maior tamanho, nem sempre tem mais destaque do que essa determinação. Na edição
do dia 22 de agosto, por exemplo, a manchete é sobre escândalo envolvendo o Parque
Mutirama, mas a matéria sobre a floração de ipês, que tem como principal valor-notícia sua
capacidade de entretenimento, tem mais espaço na capa do jornal do que o próprio assunto
considerado principal daquela edição.
Internamente, ambas ocupam mesmo espaço, uma página limpa, isto é, sem anúncios.
Apesar de a manchete ser apresentada como mais importante, os dois assuntos estão em pé de
igualdade a partir da hierarquia gráfica do veículo, constatação que considera apontamentos de
Hernandes (2006):
A administração dos espaços da página de um jornal está atrelada a conceitos, ao
conteúdo. Existe um contrato pressuposto entre leitor e jornal para que os assuntos
abordados apareçam hierarquizados por ordem de importância. E essa hierarquização
é mostrada visualmente, para um reconhecimento imediato, por meio das diferentes
maneiras de ocupação espacial de uma unidade noticiosa, entre outros recursos
gráficos. A diagramação está informando, por meio da administração do espaço da
página (criação de continuidades ou descontinuidades), o que é mais relevante e tem
maior valor como informação. “Traduz”, em termos de expressão, o que o leitor pode
esperar da notícia no plano de conteúdo, seu valor ou importância em temos de
impacto, ineditismo, interesse, atualidade, entre outros. (HERNANDES, 2006, p. 190)

Essa construção de Hernandes (2006) será utilizada também no desenvolvimento da
análise das manchetes do jornal impresso. Mas, nesse período de coleta, essa diferença de
destaque entre manchete e alguma outra chamada foi vista apenas no dia 22 de agosto, em que
a cobertura do escândalo de desvio de dinheiro da bilheteria do Parque Mutirama mereceu
mesmo espaço interno e até menos destaque na capa – apesar de ser manchete, não foi
complementada por foto, por exemplo – do que a matéria sobre a floração de ipês na capital
goiana, que ocorre todos os anos nesse período.
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Nem sempre, também, ser chamada de capa determina grande espaço ou
aprofundamento no interior do jornal. No dia 21 de agosto, a morte de Jerry Lewis e uma
entrevista de Leandro Karnal tem mesmo tamanho na capa de O Popular, em sua parte superior,
em que entende-se que está aquilo de maior importância, mas enquanto a entrevista tem para si
uma página inteira, a morte do comediante é tratada em um pequeno relato dentro da coluna
Bússola, que reúne vários assuntos, em geral boa parte deles diz respeito a fatos que tiveram
repercussão nas redes sociais digitais e na internet no dia anterior. No outro dia, 22, a morte de
Lewis merece a capa do caderno Magazine, mas não tem menção na capa do jornal por perder
sua atualidade.
Há, ainda, ocasiões em que a matéria é destaca de uma forma na chamada de capa e tem
outro tratamento no texto dentro do jornal. Também no dia 21, a chamada na capa “Chapada de
Nova Roma tem estação ecológica” é apresentada com foto e texto complementar que fala em
ampliação da faixa de preservação do Cerrado. O convite é à leitura de algo que parece ser um
benefício ao meio-ambiente, mas, no interior, há uma correlata que mostra que a medida, na
verdade, não tem impacto tão significativo.
Também é possível destacar a incoerência de algumas chamadas, as quais, sem a leitura
da matéria no interior do jornal, não é possível identificar o assunto tratado, elas não informam.
Um exemplo, da capa de 23 de agosto: Retranca – Prefeitura; Chamada – 250 licenças liberadas
antes de suspensão; Olho – Decreto prevê cancelamento retroativo, mas secretário diz que há
erro no texto. A matéria era sobre suspensão de licenças-prêmio dadas por assiduidade a
servidores municipais de Goiânia.
Especificamente na capa do dia 24 de agosto são utilizados recursos de descontinuidade
como estratégia de “fazer sentir” ao leitor. Ocupando todo o espaço superior da página está uma
tarja preta ao lado da imagem da garota assassinada pelo vizinho, o que destaca a sensação
gráfica de anormalidade, tanto por relevância quanto por dramatização. A manchete conta com
mais três chamadas sobre o assunto dando ênfase ao fato de o jornal considerar aquela situação
de grande importância.
Há uma visível intenção de gerar empatia. “Quando um jornal mobiliza afetos do
público ao noticiar, tenta obter uma identificação entre leitor, internauta, ouvinte, telespectador
(atores da enunciação) e os personagens das notícias (atores do enunciado), em outras palavras,
gerar empatia” (HERNANDES, 2006, p. 64). De acordo com o autor, piedade e terror, ambos
vistos nessa manchete, definem grande parte das paixões disfóricas mobilizadas pelos jornais
na busca de projeção empática do público.
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As narrativas jornalísticas se impõem, do ponto de vista afetivo, porque ora tentam
confundir-se com as narrativas da própria vida, mobilizando pelo temor – o medo da
violência e a impotência diante da ação dos governos –, ora porque fazem aflorar
sentimentos que irmanam leitores, internautas, telespectadores, ouvintes em relação
aos dramas de famílias vítimas da guerra e do terrorismo, da fome, de tragédias
naturais, de injustiças de todos os tipos. Nesse último caso, há uma mobilização pela
piedade. (HERNANDES, 2006, p. 68).

O apelo cuja explicação é desenvolvida acima por Hernandes (2006) é notório na capa
de 24 de agosto (Figura 8.1) e perceptível em praticamente todos os textos feitos sobre o fato
em questão, tanto para o jornal impresso quanto para o jornal on-line. No site, os textos das
matérias “Menino de 13 anos que matou vizinha em Goiânia andava com faca na mochila há
cerca de dois meses” e “‘Ele tem de pagar sim’, diz mãe de adolescente que matou Tamires”
recorrem às estratégias de apelo ao temor e à piedade, respectivamente: a primeira ao relatar o
comportamento de elaboração criminosa de um garoto que se assemelha a qualquer outro – o
que é chamado de frieza na capa do jornal – e a segunda ao descrever a reação da mãe do
assassino – sempre chamado de suspeito, apesar da admissão do crime – e a própria postura de
piedade dessa personagem.
FIGURA 8.1. Imagem da versão em pdf de parte da
capa do jornal O Popular do dia 24 de agosto de 2017.

Fonte: Captura de tela feita pela autora. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/?renderAsFlip=flip>. Acesso em: 24 mar. 2018.

Na primeira matéria postada sobre o assunto, o jornal comete uma série de erros de
apuração, como pode ser visto na chamada em post do perfil do jornal no Facebook (Figura
8.2). A primeira publicação sobre o fato, ainda sem foto ou imagem que o represente – o que já
é, em si, um indicativo de pressa em noticiar –, relata que um adolescente de 14 anos matou a
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namorada de 13 anos a facadas. Nas matérias posteriores, a informação muda muito: as idades,
na verdade, estavam invertidas e, um dado que compromete o entendimento e a
contextualização da notícia, os dois adolescentes moravam no mesmo prédio e estudavam na
mesma escola, mas não conviviam um com o outro, não tinham nenhum vínculo.

Figura 8.2. Imagem de post do dia 23 de agosto do
perfil de O Popular no Facebook sobre feminicídio.

Fonte: Captura de tela feita pela autora. Disponível em:
<https://www.facebook.com/opopular/>. Acesso em: 24 mar. 2018.

No desenvolvimento de matérias on-line sobre esse assassinato, O Popular investiu em
matérias de acompanhamento do fato. Nas que foram analisadas, do site, foi possível identificar
textos que não contextualizam o assunto, que apostam que o leitor já conhece as outras
informações sobre o caso; uso de efeito de dramatização do fato; acréscimo de imagens de
registro, pouco informativas e, às vezes, duplicadas. As notícias não apresentam coerência
lógica nem competências linguística e expositiva. Faltam a elas, possibilitar a compreensão de
sentido e ter mais rigor investigativo. Além disso, há uso exclusivo da reconstituição dos fatos
a partir de testemunhos como prova de verdade.
O veículo também trabalhou estratégia de ficcionalização45, propondo ao leitor um lugar
de espectador do mundo, e há algumas marcas de sensacionalismo, a partir do que indica Enne
(apud SELIGMAN, 2009). O uso de imagens de registro, há postagens em que há duas fotos da
estudante assassinada apenas para registro, e de ilustração, em alguns posts há a imagem da
faca usada pelo adolescente, não oferecem acréscimo informativo a respeito do fato relatado. A
maior parte das informações de repetidas matérias é da Polícia Civil (seja de forma geral ou do
delegado), o que indica que a cobertura é feita considerando pouca pluralidade informativa.
De acordo com Charaudeau (2015, p. 273), “como as mídias dedicam-se, por um lado, a procurar a revelação e,
por outro, a ampliar a dramatização do acontecimento através de um relato ficcionalizante, o público não é mais
tratado como cidadão, mas sim como espectador de um mundo que se torna objeto de fascinação, que o atrai e lhe
causa repulsa ao mesmo tempo”.
45

91

Mas essa não é uma exclusividade desse acompanhamento noticioso no site de O Popular, a
existência de apenas um ponto de vista e de ser este de origem policial é recorrente no jornal
on-line.
No jornal impresso do dia 24 de agosto de 2017, o assassinato citado foi narrado em
duas páginas internas. A cobertura é creditada a dois repórteres, enquanto no site há matérias
cuja assinatura de crédito do texto é apenas “Redação” – a ausência do crédito exato do autor
da matéria pode representar uma pouca responsabilização do autor a respeito do conteúdo.
Quando está assinada, o texto vem com o nome e a foto do repórter ao lado da matéria, o que
pode causar um desconforto em casos como esse. A imagem do jornalista sorrindo, por
exemplo, ao lado da notícia passa uma ideia de que aquela unidade informativa está alheia ao
conteúdo textual.
A abordagem do crime na versão impressa do jornal parte de uma ideia de continuidade.
O título “Plano era matar dois colegas” e o olho “Menino diz que não conhecia Tamires e a
atacou quando a viu no elevador do prédio em que moravam” indicam que se espera que o leitor
já tenha conhecimento sobre o fato. O jornal físico parte do pressuposto de que o tema foi
acompanhado pela internet. Contudo, a reportagem não é iniciada se referindo ao assunto
destacado no título. Ela começa de forma tradicional, direcionada a um leitor que não sabe dos
fatos e com a utilização de elementos de efeito dramatizante: “Duas famílias foram destroçadas
por uma tragédia que comoveu Goiânia na tarde de ontem, envolvendo dois adolescentes”.
Trata-se de uma cobertura que busca comover o leitor, explorando a intenção de “fazer
sentir” e que usa a mobilização por empatia e piedade, como já visto na análise da cobertura
on-line. Também é observável um ícone na segunda página impressa indicando que há vídeo a
respeito do assunto no site do jornal, com disponibilização de um código de QR code para o
acesso direto. Seria um elemento de multimidialidade, mas é falho porque o material
audiovisual não apresenta nenhuma informação diferente do que foi escrito na reportagem do
jornal impresso e suas correlatas e não tem imagens que o justifiquem – há uma série de imagens
da fachada do prédio em que o crime aconteceu de forma repetitiva e fotos de registro
reproduzidas, as mesmas que acompanham os textos nas duas plataformas. O uso do infográfico
nesse caso segue o mesmo caminho. Utilizado na versão impressa, não acrescenta informação
e serve mais como estratégia para evidenciar apelo sensacional.
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8.1.1. Avaliação de manchetes
Em geral, as matérias do site de O Popular selecionadas para análise não indicam sua autoria –
boa parte delas é creditada à “Redação” – e apresentam conteúdo que não oferece
contextualização e todas as informações que o leitor precisa para a sua própria construção de
sentidos a partir das notícias. Há muitos erros de revisão, o que, diretamente, não compromete
a transmissão da informação, mas que, em algumas situações dificulta o entendimento do que
é relatado. Há, ainda, o uso exacerbado de imagens de registro, isto é, não informativas, e com
legendas que também não acrescentam informação – em vários casos, é apenas colocado o
nome do personagem da foto para legendá-la. Também é verificável a ausência de preocupação
com a qualidade técnica das fotografias utilizadas como ilustração das matérias.
A qualidade do material informativo oferecido também entra em questão na escolha de
noticiar uma morte sem contextualização, identificação de relevância e sem dados suficientes
para tornar aquele fato uma notícia. É o que ocorre na manchete “Homem morre atropelado por
ônibus na BR-153”. O olho da matéria traz construção frasal confusa, não indicando a origem
das informações coletadas, e sem independência enquanto unidade informativa: “Segundo
informações, ele atravessava a rodovia correndo em direção ao Ceasa quando foi atingido”.
O texto, que tem dez linhas, não contém indicativos que justifiquem outros valoresnotícia associados ao fato, além da morte em si. Não há definição da sigla Ceasa, não há
desdobramentos, não há questionamento da segurança da via ou sobre observância de
envolvidos ou motivos que levantassem dúvidas sobre o acidente. Há a culpabilização da vítima
ao relacioná-la ao estereótipo alcóolatra. No impresso, o fato mereceu uma fotolegenda na
coluna Bússola, com as informações repetidas do que foi publicado on-line.
Quando as notícias são mais longas, não oferecem pluralidade de fontes. É comum o
uso exclusivo do relato policial como fonte informativa, sem a percepção de outras vertentes
de um fato. O que não ocorre porque os assuntos abordados estão distantes. Nas manchetes, por
exemplo, a tendência é que se relacionem ao imaginário da aldeia (CHARAUDEAU, 2015),
reportando notícias sobre fatos ocorridos regionalmente. Está aí um sinalizador do que quem
faz o jornal considera mais relevante.
São poucos os casos em que o principal destaque do site de O Popular está em conteúdos
que extrapolam o regional, como em “Ministro de Minas e Energia vai propor privatização da
Eletrobrás”. A matéria é assinada pela Agência Estado e parece estar lá mais por sua capacidade
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de composição46 do que por sua capacidade informativa, já que não possibilita uma
aproximação do leitor com o assunto, desconsiderando que este possa não ter conhecimento
pregresso a respeito da situação econômica. A apuração com base em apenas uma fonte é
repetida também aqui.
Quanto à exigência multimidiática que a internet propõe aos veículos jornalísticos, o
que se vê no jornal analisado é a possibilidade de que ela acarrete problemas à cobertura online. Na intenção de se mostrar atento à atual realidade multimídia, o jornal faz escolhas
questionáveis. Um exemplo está em uma das três notícias analisadas que faziam referência a
um assalto em que houve troca de tiros entre um juiz e os assaltantes. O texto “Vídeo mostra
momento da tentativa de assalto que terminou com juiz baleado em Goiânia; veja” não traz
informações novas em relação às duas matérias publicadas anteriormente.
Ele está lá apenas para anunciar que há o vídeo em questão, mas esse elemento
audiovisual também não acrescenta à narrativa do fato. As imagens, a gravação da tela de um
computador em que as cenas da câmera de segurança são reproduzidas, têm qualidade técnica
ruim e é difícil identificar o que ocorre nelas. A publicação das mesmas só se fundamenta a
partir de procedimentos estranhos ao jornalismo (CHARRON; BONVILLE, 2016), como o
apelo à emoção e a dramatização, por exemplo, e ao “fazer sentir” mais do que ao “fazer saber”
(CHARAUDEAU, 2015), que deveria ser o objetivo jornalístico.
A utilização de vídeos com entrevistas unilaterais é recorrente. No período analisado,
destaca-se a conversa entre Jarbas Rodrigues, que se anuncia como editor da coluna Giro, e o
ex-senador Demóstenes Torres. A entrevista foi transmitida ao vivo por meio do perfil do jornal
no Facebook e, posteriormente, reproduzida no site do jornal com um texto escrito curto
apresentando-a, com falhas de pontuação e erros de língua portuguesa. Ela é apresentada como
a primeira de um programa que passará a ser semanal sob o nome “De frente com Jarbas”. Em
contraposição ao texto, o vídeo é longo, tem quase 20 minutos.
O repórter demonstra constrangimento ao questionar sobre a cassação do mandato do
político, demorando a chegar na pergunta que deseja fazer a respeito – o questionamento tem 1
minuto de duração. Segue um período em que o ex-senador se defende e, mesmo com a fala
intercalada por perguntas do entrevistador, os argumentos apresentados para sua cassação ou
alguma contestação a ele não são levantados na ocasião. A partir de 12 minutos, Demóstenes
deixa de ser interrogado a partir da perspectiva própria para se tornar analista da situação
Galtung e Ruge (1980, apud ALSINA, 2009) consideram a “composição” entre as regras de seleção de
acontecimentos, justificando que os meios de comunicação transmitem um conjunto de notícias que deve ser
equilibrado. Aqui considera-se a utilização de matérias pela necessidade de equilibrar os assuntos abordados.
46
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política estadual atual, com uma breve interrupção para falar sobre sua relação com o senador
Ronaldo Caiado.
Muitas falas do entrevistado não são contextualizadas. Os problemas da relação entre os
dois senadores, por exemplo, não são explicitados. Entrevistado e entrevistador abordam a ideia
de controle sobre a Polícia Federal e o Ministério Público e a existência de um documento que
dita “Dez medidas de combate à corrupção”, criticando-a, mas os assuntos não são explicados
aos internautas que acompanham ou que veriam o vídeo posteriormente no site de O Popular.
Ausente da cena política desde sua cassação, em 2012, Demóstenes Torres é
apresentado com a justificativa de sua filiação a um novo partido político, contudo, a conversa
direcionada à defesa e a partir de uma ideia de reinserção política, pode ser relacionada à noção
de priming descrita por Rothberg (2010).
...destaca-se a noção de priming, função através da qual as mídias preparariam o
campo das ideias, presumivelmente no ponto em que elas tendem a ser compartilhadas
por certas camadas de receptores, de maneira a torná-lo mais propício ao
florescimento de certas visões dos fatos e processos políticos, e não outras. Através
da função de priming, a mídia sugere determinadas balizas para a avaliação de
políticos e candidatos em relação a certos assuntos ligados à gestão pública.
(ROTHBERG, 2010, p. 55)

Todo o diálogo entre Jarbas Rodrigues e Demóstenes Torres parte de um enquadramento
que Rothberg (2010) consideraria “de conflito”, isto é, com ênfase no potencial de disputa
envolvido na movimentação política para as eleições de 2018. Os significados gerais das ações
políticas para a população são negligenciados. As motivações ideais da entrevista
correspondem à ideia de interesse público, contudo sua execução não oferece compreensão de
sentidos e contextualização às pessoas que a acompanharam seja por meio do Facebook ou no
site do veículo.
No site, é recorrente que as notícias políticas sejam escritas com apenas um ponto de
vista – ocorre na entrevista de Demóstenes, assim como em uma entrevista do presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e nas notícias “Collor vira réu na Lava Jato” e “PF
deflagra Abate II e mira filho de ministro do TCU Aroldo Cedraz”, essas três assinadas pela
Agência Estado. Das manchetes analisadas nesse período, apenas uma, dentre as que foram
feitas com o objetivo de serem publicadas no site, apresentou indícios de apuração no processo
de desenvolvimento do texto.
A matéria “Santa Casa de Goiânia pode ser interditada por falta de material e más
condições de trabalho” apresenta maior diversidade de fontes consultadas, contudo muitas delas
foram recuperadas de matérias anteriores do próprio jornal – o que, na ânsia pelo efeito de
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atualidade, causa alguns erros de mescla de tempos verbais. Além disso, há uma citação política
que levanta questionamentos sobre o que a justificaria: “O deputado estadual Jean (PHS) tem
acompanhado o caso e afirma que vai acionar o Ministério Público de Goiás (MP-GO) após
receber relatos de profissionais que demonstram as péssimas condições de trabalho no
hospital”. O fato só se tornaria relevante após o ato de acionar o Ministério Público e isso se
desenrolar em ação ou omissão.
A notícia é uma matéria de acompanhamento com poucas informações novas em relação
ao que já foi publicado sobre o assunto, o que é indicado pelo próprio texto em suas referências
aos conteúdos anteriores. A matéria sobre a Santa Casa é um dos assuntos que é manchete no
site, mas não aparece nem como uma das chamadas de capa do jornal impresso. Nem todos os
assuntos que são considerados de maior importância a ponto de ocuparem o espaço de manchete
no site de O Popular estão entre os destaques no jornal impresso. Cinco notícias que estiveram
no ponto de maior destaque no on-line não foram consideradas para o impresso, isto é, não
aparecem nas edições analisadas.
Três notícias do site dentre as manchetes analisadas nesse período também foram
manchete no jornal impresso, duas delas, na verdade, são a reprodução do texto do impresso no
site – a outra é o assassinato da adolescente analisado anteriormente. As três manchetes se
relacionam com as ideias de serviço ao interesse público e de informação para exercício de
cidadania. Na capa do dia 21 de agosto, a manchete assume tom grave, com as letras do título
engrossadas, veementes. A foto, montada, com os pais segurando seus filhos dentro da creche
inacabada tem a intenção de atender e demonstrar a revolta das pessoas que precisam do serviço
e funciona também como uma cobrança ao poder público.
O jornal se veste da figura de intermediário desse cidadão em busca de direitos.
Estratégia que, sempre que utilizada pelo jornalismo, esconde que esse cidadão não deveria
precisar de intermediários, midiatizando a cidadania, produzindo um efeito falso ao sistema
democrático a partir de condições imaginárias de cidadania, como apontado por Genro Filho
(2012). Nas páginas internas, a matéria sobre as creches, que também abrange escolas, ocupa
duas páginas. O maior destaque é entregue aos dados de uma pesquisa organizada pela entidade
Transparência Brasil a partir de informações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE). Eles estão expostos em um infográfico que ocupa a região central de forma
espaçosa, aquela é a principal informação, todos os elementos gráficos são utilizados para que
a atenção do leitor se destine a ela.
O jornal se apropria de uma informação nacional para apresentar a perspectiva regional
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de um fato suscitado e de interesse público, mas o texto busca desenvolver afetos por meio do
conteúdo, ao narrar histórias de mães que não têm onde deixar os filhos para trabalhar. A
intenção é conquistar a mobilização para um discurso que é mais racional, mas utilizando
também estratégias para desenvolver empatia e piedade, promovendo, ainda, um efeito de
essencialização, em que se exacerba as oposições dos atores – no caso, dos cidadãos contra o
Estado.
É muito próximo do que pode ser analisado da manchete do dia 23 de agosto: “Fila de
UTI aumenta com pane em sistema”. Trata-se de um assunto de interesse público, que se
relaciona diretamente ao direito do cidadão, mas que também passa perto de elementos mais
sensacionalistas, ligados ao “fazer sentir”. A matéria tem menos espaço que as outras
manchetes, apenas uma página. Apesar de ser o principal destaque da capa, ela está em uma
página par, normalmente considerada espaço menos importante, o que aponta que a escolha
pela manchete ocorreu sem que o tema fosse valorado pela edição do jornal como deveria
ocorrer com um assunto que ocupe esse espaço de destaque.
A matéria é apressada, não traz todas as informações e, apesar de várias referências
serem citadas, há pouca identificação das fontes, enfraquecendo o efeito de verdade intentado.
Ele é melhor alcançado por meio do elemento multimidiático, um vídeo com vários relatos
testemunhais de quem teve dificuldades ao procurar o serviço de marcação de exames. A
especificação do título sobre a questão das unidades intensivas de tratamento (UTI) não é o
enfoque principal da matéria, nem textual, nem audiovisual. Ela é um dos elementos, mas os
relatos obtidos se referem a outros serviços, e mesmo assim o destaque da manchete de capa e
da página interna esteve nesse foco. A matéria não parece completa, afetando a sua
inteligibilidade.
Apesar de ocupar o mesmo espaço, uma página par, única, o que é incongruente ao
espaço dedicado à temática na capa, a manchete do dia 22 de agosto – “Relações políticas
reveladas em áudios” – possibilita melhor compreensão de sentido do fato noticiado. Também
existem marcas que indicam a pressa na apuração, como brechas informativas. Não há
transparência quanto à origem dos dados apresentados como objeto de investigação do
Ministério Público. Este, que, apesar de muito citado, não tem voz em nenhum momento. A
proposta da matéria é mais apresentar a resposta dos acusados do que evidenciar as nuances do
fato. O enfoque está na atribuição de responsabilidades.
As fotos de mensagens trocadas por celular se assemelham à ideia de foto-flagrante e
têm função de designação identificadora, confirmação, apesar da dificuldade de identificar do
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que se tratam. É possível perceber na leitura do texto a presença de um procedimento discursivo
de indignação, elemento que está entre aqueles elencados por Charron e Bonville (2016) como
procedimentos antes estranhos ao jornalismo. Mas é um conteúdo de interesse público,
importante para o exercício da cidadania, em seu elemento político, e apresenta elementos que
produzem o efeito de verdade.
Nessa primeira análise, é possível perceber os caminhos distintos que seguem as linhas
editorias do jornal impresso e do jornal on-line, mesmo ambos carregando a mesma marca: O
Popular. Enquanto, no site, há preponderância de matérias sobre violência, que buscam, muitas
vezes, o apelo ao sensacional, o jornal impresso se relaciona mais com fatores intelectuais na
elaboração do discurso. Na internet, o veículo se relaciona mais com o infotenimento e percorre
sua trajetória se arriscando na linha tênue entre interesse público e interesse do público. O tom
verbal no jornal é mais grave. A preocupação em dar destaque de forma veloz a elementos que
façam o leitor se encontrar com as exigências que podem lhe ser comuns como cidadão faz o
editor optar por manchetes que, às vezes, não estão totalmente apuradas e acabam tendo espaço
menor e abrangência inferior ao que a capa promete.
No campo do “fazer sentir”, que é opção mais presente no jornalismo on-line da mídia
analisada, o jornal impresso também se aventura, apostando em histórias para comover como
estratégia de captação do público. Contudo, é perceptível que o limite apresentado aos
repórteres da versão física, estes normalmente identificados, é maior do que o exigido dos
profissionais da versão digital, que apresenta outro tom, mas ainda não demonstra
desenvolvimento nas questões tácitas à internet: multimidialidade, hipertextualidade e
interatividade (JORGE, 2013).

8.2 Continuidade e repetitividade temática

Em um segundo momento de coleta, realizado entre 25 e 31 de outubro de 2017, a
intenção era ampliar o período de observação para uma semana, na busca por melhorar o
alcance da análise. Nesse período, a estratégia foi coletar exclusivamente as matérias do site e
do jornal às quais era dado destaque. Dessa fase, foram consideradas 53 matérias do jornal
impresso – dessas, 8 manchetes – e 146 matérias da versão on-line – 30 manchetes e 116
notícias. Novamente, foram descartados conteúdos de colunas opinativas – a coluna política
Giro esteve em destaque na capa do jornal impresso por duas vezes e nos pontos de maior
visibilidade do site por sete vezes – e uma postagem de “tempo real” de jogo de futebol entre
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Goiás e Guarani.
Uma percepção geral mostrou que, muitas vezes, apesar de ter mais espaço para
promover variados conteúdos e temas, o jornalismo on-line é insistente em temas que acredita
serem de interesse do público. Nesse período, foi possível observar a repetitividade na cobertura
sobre a falta de água que ocorreu em algumas localidades goianas, nas notícias sobre um
problema de saúde do presidente Michel Temer e no acompanhamento de um atentado em uma
escola, que ocorreu em momento anterior ao período de análise, mas esteve presente em textos
de quase todos os dias analisados. Os dias entre dois feriados, como já citado, também podem
ter influenciado nesse sentido: o número reduzido de pessoal, por ser época em que é comum o
estabelecimento de escalas de trabalho, e talvez a pequena quantidade de ocorrências factuais,
de mais fácil apuração, algo também recorrente em períodos de folga generalizada, tenham
levado a equipe do jornal à insistência em determinados assuntos.
Das 30 manchetes do site nos dias analisados, 15 abordam um desses três assuntos. A
maioria delas acrescenta pelo menos uma informação nova à cobertura do tema tratado, mas há
casos como o da matéria “Moradores de Goiânia e região pedem socorro por causa da falta
d’água”, assinada por Frank Martins, em que não há informação nova, apenas uma recuperação
dos dados já apurados e apresentados por Sarah Teófilo em notícias anteriores, que também
foram manchetes no site, sob os títulos de “Falta de água ameaça 211 bairros” e “Falta de água
afeta 113 escolas”. Estas também foram publicadas na versão impressa, ambas como manchete:
“Saneago alerta para risco de falta d’água em 211 bairros” e “Hospitais e escolas sofrem sem
água”. Na matéria do site citada acima, o gráfico de uma das matérias do impresso é, inclusive,
apresentado com contexto errado: na imagem, o texto indica lugares em que pode ter faltado
água no dia anterior, enquanto no corpo do texto do site, que o apresenta, a referência é de
lugares onde poderia vir a faltar água.
Nesse sentido, a presença da ideia de continuidade como critério de noticiabilidade se
mostra forte nesse período. Há manchetes que são suítes para as três questões apontadas acima,
assim como há também para a ocorrência de um incêndio na Chapada dos Veadeiros e sobre
uma operação policial relacionada a fraudes em concursos públicos. Ainda no site, também é
considerável a quantidade de manchetes que remetem à ideia de exercício de poder e
representação (BÖCKELMANN, 1983; apud ALSINA, 2009), algo que, na primeira análise
esteve mais presente apenas no jornal impresso. Este elemento segue tendo alto valor-notícia
na plataforma física, mas, desta vez, o que foi considerado ainda mais importante para assumir
as manchetes das edições impressas esteve em função dos assuntos que demandaram
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continuidade ou assim foram avaliados pelos profissionais da redação do veículo.
A partir das chamadas do site, é possível perceber que os sentidos percebidos
anteriormente estão lá: o apelo às matérias de violência e morte, com dramatização, as notícias
sobre infração e escândalo, com fontes exclusivamente policiais, e as muitas matérias utilitárias,
de serviço – estas com ainda mais presença durante a segunda-feira, com informações sobre
vagas de emprego. Contudo, nesse segundo período avaliado, os sintomas de exercício de poder
e representação também marcam presença perceptível no site, com destaque para matérias
nacionais, de agências de notícias. Marca justificada por ter sido uma semana em que questões
judiciais, de instabilidade junto a parlamentares e de saúde envolveram o presidente da
República, Michel Temer.
Vale destacar também o uso do critério intensidade na valoração das notícias, contudo
falta contextualização em alguns casos, como ocorreu com a cobertura referente ao incêndio na
Chapada dos Veadeiros. A situação do que se constatou ser o maior incêndio na história da
reserva ambiental teve duas semanas de duração – a segunda delas durante o período de análise.
O jornal O Popular buscou municiar seus leitores com várias informações sobre o assunto,
identificável como, sim, de interesse público. Contudo, o excesso e algumas escolhas
prejudicaram a cobertura. Dentre as matérias do site aqui analisadas, há vídeos sem conteúdo
relevante no quesito informativo, percebe-se uma ausência de apuração em relação à denúncia
de que o incêndio teria sido criminoso, verifica-se um esforço em tornar o assunto noticiável
também por meio de uma mescla de exotismo e entretenimento, como, por exemplo, na
abordagem “No Instagram, Leonardo DiCaprio reposta imagem sobre incêndio na Chapada dos
Veadeiros”. O texto da matéria, que é assinada por Redação O Popular, diz:
O ator e ambientalista norte-americano Leonardo DiCaprio, de 42 anos, usou seu
perfil no Instagram para alertar sobre a gravidade do incêndio no Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Ele reposto uma foto publicada pelo fotógrafo
Ueslei Marcelino, da agência de notícias Reuters.
Com mais de 20 milhões de seguidores na rede social, DiCaprio definiu o incêndio
como "devastador".
As chamas se iniciaram no dia 10 e se agravaram no dia 17. Mais de 60 mil hectares
já foram atingidos pelo fogo, que é o maior da história do Parque. (O POPULAR,
2017)47

A publicação de matérias sem informação que contribua para a compreensão de
determinado assunto, como no caso citado, ou mesmo algo que careça de complemento a

JORNAL O POPULAR. No Instagram, Leonardo DiCaprio reposta imagem sobre incêndio na Chapada dos
Veadeiros, Goiânia, 29 out. 2017. Disponível em: <https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/noinstagram-leonardo-dicaprio-reposta-imagem-sobre-inc%C3%AAndio-na-chapada-dos-veadeiros-1.1381190>.
Acesso em: 4 mar. 2018.
47
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respeito de assunto já abordado, é recorrente em O Popular. Comprovando os argumentos
teóricos elaborados sobre a “cultura do clique”, diferente do que é feito no impresso, no
jornalismo on-line, matérias são feitas com intuito de mobilizar audiências, independentemente
de sua capacidade de “fazer saber” – não são todas e nem é possível dizer que seja uma maioria,
mas elas estão ali, para fisgar o leitor a partir do infotenimento, do “fazer sentir”.

8.2.1. Avaliação de manchetes

É comum que todas as matérias que são manchetes no jornal impresso também o sejam
no site de O Popular. Desta vez, isso ficou ainda mais nítido, com a cobertura on-line, naquilo
que foi considerado mais importante, a partir das ideias de critérios de noticiabilidade e valoresnotícia, não fugindo muito do que também foi considerado relevante para a capa da versão física
do jornal. Nas sete capas analisadas, um fato que se destacou foi a incerteza quanto à definição
da manchete do dia. Há um caso, inclusive, o do dia 26 de outubro, em que se optou por
considerar dois conteúdos como manchete, devido aos espaços que foram dados a eles na
página. Mas essa possível ambiguidade na leitura não se restringiu a esta capa.
Há outros dias em que é possível perceber que dois assuntos são tratados com valoração
diferenciada, seja pela necessidade de dar equilíbrio, amenizando o tom de uma cobertura, pela
necessidade de corresponder ao imaginado anseio do público pela hiperemoção, ou ainda,
possivelmente, por não haver certeza sobre o que teria força suficiente para suportar o peso de
ser manchete na capa da edição impressa (Figura 8.3). Por mais que, na capa do dia 29 de
outubro, o tom grave do modelo de fonte gráfica utilizado não permita dúvidas sobre qual foi
considerado o principal assunto da edição do dia, o espaço oferecido à história do garoto que
conseguiu apoio financeiro por meio da internet para fazer uma cirurgia nos Estados Unidos é
até maior do que o direcionado à manchete.
Há implícito um sentido de amenizar a crise no sistema voltado para jovens infratores
com a trajetória feliz da criança que poderá correr atrás do sonho de se locomover normalmente.
O espaço interno dado à história feliz de Kaká também é maior do que aquele destinado à
matéria-manchete, esta tem uma página e meia, enquanto a primeira ocupa duas páginas
inteiras.
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FIGURA 8.3. Partes de versões em pdf das capas de O Popular de 26, 27 e 29 out. 2017, respectivamente.

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. Disponíveis em:
<https://www.opopular.com.br/?renderAsFlip=flip>. Acesso em: 24 mar. 2018.

Ainda assim, apenas em uma ocasião, a chamada em destaque foi considerada tão
valorada quando a manchete e, por isso, coletada para a análise semiodiscursiva deste trabalho.
Trata-se do texto apresentado a partir das aspas: “A gente vai até o fim do mundo para recuperar
ela”. Ele divide em pé de igualdade a atenção do leitor com a manchete “Temer se livra da
segunda denúncia”. É possível analisar que a manchete foi escolhida por sua relevância política,
por fazer parte daquelas informações que o cidadão necessita para se autogovernar, mas que
houve uma intenção de oferecer aquilo que se imaginava como interesse do público, mais
informações, essas, referências ao individual, ao privado, sobre um caso de comoção pública.
Uma semana antes, em 20 de outubro, um adolescente entrou na escola com uma arma
e atirou em colegas, dois foram mortos. O desdobramento relatado na capa da edição do dia 26
de outubro se refere a uma dos atingidos, que ficou paraplégica em decorrência dos tiros. A
parte interna do jornal conta com o conteúdo relativo ao atentado na escola, que havia ocorrido
há seis dias, dividido por quatro páginas contínuas – a manchete sobre o presidente do Brasil
ocupa duas páginas separadas. A cobertura sobre o crime na escola apresenta muitas
semelhanças com o feminicídio analisado na primeira fase da pesquisa. Exploração da
hiperemoção, do efeito de dramatização, elaboração textual com proposta de “fazer sentir” e
mobilização do leitorado por empatia, piedade e temor.
A diferença que merece atenção é o fato de que, neste caso, a cobertura continuava com
os mesmos apelos quase uma semana após o fato ocorrido. Há extensão do efeito de atualidade
a partir dos mínimos desdobramentos da cobertura que recebeu o selo “Tragédia na Escola”
com o texto abaixo do desenho de um coração – simulação de um desenho infantil, apesar de
os envolvidos diretos serem adolescentes. Se no impresso, o assunto é manchete no dia 26, ele
ganha status de manchete no jornal on-line duas vezes no dia 25 de outubro, e mais outras duas
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vezes, nos dias 28 e 31.
Nas matérias da versão impressa (26 de outubro), a oralidade e as citações narrativizadas
são presentes, mas a linha de raciocínio é interrompida de forma frequente em decorrência da
fragmentação do conteúdo em diversos textos. Por causa disso, há muitas repetições de
informações, além de falhas de revisão. As fotos nem sempre correspondem ao assunto relatado
no texto e o aperto em que está parte da cobertura, entre duas colunas – duas matérias entre um
artigo de opinião e uma coluna informativa, pelos lados, e, uma delas, com um gráfico de
previsão do tempo abaixo – confundem sobre a real importância e necessidade dos conteúdos.
Os entrevistados são utilizados de forma declaratória, com a limitação do senso comum
a respeito do tema “bullying”, por exemplo, sem uma elaboração mais científica e informativa
a respeito. Não há, no que é dito, o efeito de saber (CHARAUDEAU, 2015). A opção de quem
escreve (e de quem edita) é por apostar nos efeitos de opinião e de testemunho em relação às
falas dos entrevistados. Há pouca diversidade de pontos de vista e ela não é explorada. Todo
conteúdo, considerando a cobertura do tema em manchetes do jornal impresso e do site durante
os dias analisados, parte da justificativa pouco elaborada de que o que motivou o crime foi um
antecedente de bullying. Contudo, no final do último texto sobre o assunto na versão física do
dia 26, há referência a um terapeuta que discorda desse argumento e em quem acredita o diretor
da escola que foi palco da violência, mas aquele profissional não é procurado, não é ouvido e a
temática do bullying continua a perpassar toda a cobertura estendida sobre o fato.
As quatro manchetes do site que foram analisadas e tratam da temática seguem o mesmo
padrão informativo e visual. A marca que mais diferencia a cobertura impressa da on-line é a
origem das informações. Mesmo o fato tendo ocorrido em Goiânia, sede do jornal, há uma
ocasião em que a matéria do site de O Popular é produzida “com informações da Veja” (Figura
8.4), revista nacional, sem equipe de reportagem fixa na capital goiana – no texto, cujo título
fala em “atirador de Goiânia”, há opção de hiperlink para a notícia original. A hipertextualidade
é muito usada nessa cobertura, mas, às vezes, para direcionamentos dentro do próprio texto,
sem funcionalidade. Em outro texto, o crédito é compartilhado com a TV Anhanguera.
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FIGURA 8.4. Cobertura local feita a partir de informações de outro veículo de imprensa, nacional.

Fonte: Captura de tela feita pela autora. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/atirador-de-goi%C3%A2nia-usava-o-codinome-adolfe-defendia-hitler-em-conversas-com-amigo-pela-internet-1.1380719>. Acesso em: 24 mar. 2018.

A manchete de domingo do jornal impresso também faz parte da ideia de continuidade,
justificando sua existência a partir dos dois crimes cometidos por adolescentes citados nesta
pesquisa. O tom grave da capa, em que se lê “Classe média vê o ‘inferno’ dos centros de
internação”, é mantido nas duas páginas internas em que se desenrola a matéria. Contudo, na
reportagem o único argumento que sustentaria o termo “classe média” tem a ver com os crimes
recentes – o feminicídio e o atentado na escola. O uso do termo não é explicado e deixa aberta
uma possível interpretação: a estrutura deficiente e degradante dos centros de internação de
menores infratores só merece atenção por causa dos jovens de classe média que seriam
direcionados para lá por causa dos casos de comoção pública relatados?
Há uma clara ficcionalização da realidade na construção da notícia. O título desmerece
a cidadania das famílias pobres que convivem com a dificuldade apontada muito antes de ela
ser, no entendimento do jornal, percebida pelos cidadãos de classe média. O histórico
apresentado, inclusive, mostra a omissão do jornal em relação a essa área de cobertura.
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A manchete fala de centros de internação, e alguns são citados, mas há apuração somente
no Centro de Atendimento Socieducativo (Case) de Goiânia. Novamente, é perceptível a
deficiência da revisão do texto – há, por exemplo, um intertítulo não demarcado – sem prejuízo
para o entendimento do conteúdo. São utilizadas fotos de registro, apenas uma feita por um
repórter fotográfico do veículo, e pouco informativas. A matéria aparece como manchete no
site no dia anterior a sua publicação no impresso, fechada, com acesso exclusivo para assinantes
do jornal ou por meio de um cadastro que dá acesso a uma quantidade pequena de matérias.
Uma reprodução do conteúdo impresso, a partir da intenção de captar o leitor em um horário
em que ele está disponível. De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, divulgada
pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, no Brasil, “o pico de uso
da internet ocorre à noite, por volta das 20 horas” (SECOM, 2014, p. 49).
O mesmo procedimento é adotado para a manchete “Comissionados voltam a crescer”,
do jornal impresso do dia 30 de outubro de 2017 – na capa, o título com tamanho de fonte maior
do que o comum, diz “Assembleia mantém 2.290 comissionados” –, que é manchete no site a
partir de sua postagem, às 22 horas do dia 29. Para quem lê no site, há a dificuldade da leitura
do infográfico com os dados objetivos da matéria. É preciso abrir um arquivo em formato pdf
para a leitura, o que mostra a multimidialidade dificultada. A única foto que acompanha a
matéria é do então presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, José Vitti. Uma
imagem de arquivo, para ilustração apenas, de um indivíduo que não foi ouvido na matéria – o
repórter marca que o deputado não respondeu ao contato do veículo, o que já é, em si, uma
estratégia de responsabilizar o indivíduo ausente.
Apesar de manchete da versão impressa, com letras garrafais, a matéria não ocupa lugar
interno de destaque: está em uma página par e tem um infográfico informativo que ocupa boa
parte dela. Sem conseguir ouvir o presidente e um dos vice-presidentes da casa e com
declaração evasiva do outro vice-presidente, talvez a pressa em publicar o “furo” tenha
comprometido a qualidade da informação, que, sobre conteúdo importante para a população, é
repassada de forma descontextualizada e incompleta. A abordagem feita se aproxima do que
Rothberg (2010-3) considera de enquadramento episódico: “quando fatos e conjunturas de
grandes repercussões recebem tratamento superficial” (ROTHBERG, 2010-3, p. 23).
Esse e outros enquadramentos também superficiais, como os quadros de conflito e jogo,
são nítidos também na maçante cobertura sobre o presidente Michel Temer durante essa
semana. Maçante não por não ser necessária a partir da ideia de interesse público e exercício de
cidadania, afinal é necessário que assuntos que envolvam o presidente brasileiro sejam levados

105

a conhecimento público para que a população tenha condições de fazer escolhas políticas e se
autogovernar. Contudo, há excesso de manchetes envolvendo o nome de Michel Temer, mas
nenhuma com uma abordagem feita a partir de um enquadramento temático, que ofereça uma
percepção mais abrangente dos diversos fatores envolvidos. A atuação em termos de políticas
públicas não é citada em nenhum momento.
Apenas uma correlata de uma das matérias do jornal impresso propõe uma abordagem
regionalizada, mas trata o tema de forma episódica – destacando o pitoresco na ação do
deputado conhecido por Delegado Waldir, que “pediu, durante sua fala, ‘algema para Temer,
Aécio Neves e Lula’”, por exemplo – e enfatizando o conflito entre posicionamentos dos
parlamentares. A correlata “Maioria dos goianos vota contra denúncia”, assinada pela repórter
Bruna Aidar no jornal do dia 26 de outubro, não promove uma abordagem contextualizada
sobre as relações dos deputados goianos com o fato e não explica o porquê de algumas
mudanças de posicionamento.
Há um infográfico, que ocupa mais espaço que o texto na página, e só indica o voto
(antes e depois) dos goianos, sem oferecer informações que auxiliem os leitores que buscam
decifrar os efeitos da notícia. Os outros textos sobre o assunto, em geral, apresentam créditos
referentes a agências de notícias, seja Agência Estado ou Agência Brasil, ou são assinados pela
“Redação” com informações externas, da GloboNews, por exemplo.
Os assuntos políticos são tratados de forma que dificulta a compreensão dos indivíduos
no processo de atribuir responsabilidades e desenvolver um raciocínio que os leve a decisões
autônomas (Tabela 8.1). Como este foi um período com enfática cobertura política, foi possível
fazer uma análise específica de enquadramento a partir do proposto por Rothberg (2010; 20103). Verificou-se a cobertura política a partir de um enquadramento episódico, que dá ênfase aos
aspectos extravagantes e pitorescos, tratando o assunto de forma superficial, e a exclusão de
dados abrangentes e articulados, perceptível principalmente na falta de pluralidade de fontes
informativas e no excesso, e às vezes até exclusivismo, de fontes oficiais.
Tabela 8.1. Enquadramentos na cobertura política.
ENQUADRAMENTOS NA COBERTURA SOBRE O GOVERNO TEMER
TÍTULO

DATA

ENQUADRAMENTO

CARACTERÍSTICAS

1) MANCHETES DO JORNAL IMPRESSO
1.1. Temer se livra de
Foto com característica
segunda denúncia
episódica (destaque ao
Episódico.
(capa) [internamente:
26/10/17
pitoresco). Ênfase no conflito
De conflito.
Câmara barra segunda
polarizado: Temer x
denúncia contra Temer]
parlamentares. Exclusão de
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1.2. Presidente tem alta após
sete horas de internação
(correlata à manchete na
capa) [internamente:
Temer diz que está
“inteiro”]

2.1. Temer sanciona Refis
na véspera da votação da
denúncia na Câmara
2.2. Michel Temer passa mal
e é levado para o centro
cirúrgico de hospital em
Brasília

26/10/17

Episódico.
De conflito

dados: fala de oposição sem
ouvi-la; denuncia compra
estratégica de votos de
parlamentares , sem
profundidade.
Relato de dia noticioso.
Exclusão de dados: uma
manifestação contrária a Temer
é escondida no fim do texto sem
demarcação de intertítulo.
Correlata sobre voto de goianos
é episódica e destaca conflito.

2) MANCHETES DO JORNAL ON-LINE
Ênfase no uso estratégico do
poder de sanção/veto do
presidente. Exclusão de dados:
25/10/17
Estratégico
quem é a “bancada do Refis”?
Fontes anônimas em off.
Ausência de pluralidade.
25/10/17

Episódico

2.3. Câmara decide se
acusação contra Temer
poderá, ou não, seguir em
frente; veja ao vivo

25/10/17

Jogo / Corrida
de cavalos

2.4. Câmara decide arquivar
segunda denúncia contra
Temer

25/10/17

Jogo / Corrida
de cavalos.
Traços temáticos.

2.5. Temer diz em vídeo que
'a verdade venceu' e que
foco agora é crescimento

26/10/17

Jogo / Corrida
de cavalos.
De conflito.

2.6. Temer sabia de esquema
na Caixa, diz Funaro

27/10/17

Estratégico.
Episódico.

2.7. Meirelles diz que
governo avalia liberar FGTS
para Fies e crédito
consignado

30/10/17

De conflito.

Relato de dia noticioso.
Ausência de pluralidade. Uso de
imagem descontextualizada.
Cobertura que se aproxima do
“tempo real” do futebol. Vídeo
com retransmissão da TV
Câmara. Conteúdo é substituído
posteriormente pela matéria 2.4.
Parcial de votação. Apresenta
uma contextualização da
denúncia. Ausência de
pluralidade. Vídeo com
retransmissão da TV Câmara.
Conteúdo é substituído
posteriormente pela matéria 1.1.
Ausência de pluralidade.
Exclusão de informações que se
contraponham ao discurso do
presidente. Uso de hiperlink
com imagem do post tema da
nota e redirecionamento ao
perfil de Temer no Twitter.
Ausência de pluralidade. Uso
exclusivo de fontes oficiais.
Exclusão de dados:
descontextualização.
Tratamento superficial.
Priming (prepara campo das
ideias para tornar propício o
florescimento de uma visão dos
fatos). Polarização do debate.
Ausência de contextualização.
Seleção de voz das
incorporadoras da construção
civil. Foto de Meirelles ocupa ¼
do espaço ocupado pelas
imagens de Temer nas outras
matérias analisadas. Pouco
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desenvolvimento da questão
central. Traços opinativos.
Fonte: Elaboração da autora a partir de O Popular e de Rothberg (2010;2010-3)

Ainda no que diz respeito a questões políticas, há outros assuntos com considerações a
serem destacadas, mas a partir da cobertura do governo estadual: 1) a renegociação fiscal e 2)
a crise hídrica, esta pouco relacionada pelo veículo ao poder público estadual. Ponto 1: a
manchete do jornal impresso de 25 de outubro de 2017 aborda a temática sob o título “Perdão
a dívidas de R$ 1,24 bilhão”, na capa, e “Governo perdoa R$ 1,24 bi em Refis”, internamente,
na editoria de Economia, apesar do enfoque político.
O ponto de partida da matéria é episódico, por ressaltar traços extravagantes do assunto,
mas seu desenvolvimento conta com o fornecimento de dados mais abrangentes e articulados.
Porém, não há identificação de todas as fontes consultadas e nem todo argumento tem em si um
indicativo de autoria externa à repórter. Em alguns pontos são citadas fontes diferentes das
oficiais, que são maioria. Estas citadas teriam condições de promover um efeito de saber, porém
não são exploradas, limitando a compreensão sobre um assunto que não é de domínio geral. O
material oferece ainda um infográfico informativo e uma foto de registro, com fins de ilustração.
Outro ponto: a falta de água em Goiânia, Aparecida de Goiânia e outras cidades
próximas foi relatada em duas manchetes do jornal físico de O Popular, nos dias 27 e 28 de
outubro. Além da versão impressa, foram coletadas cinco manchetes sobre o assunto na versão
on-line do veículo. Na edição que circulou nas bancas durante o dia 27, mais uma vez, o material
interno referente à manchete da capa está em uma página par e afastada das primeiras páginas
do jornal, na página 12. Há uma polarização na abordagem do assunto sem explicações que
possibilitem a contextualização por parte do leitor, que teria dificuldade para formular uma
opinião própria a respeito da crise hídrica: trata-se de falta de água ou de racionamento
intencional?
A responsabilização do problema vivido pelos moradores dos bairros atingidos é legada
à Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), uma empresa estatal. Mas não há identificação
de quem está à frente da entidade, isto é, de quem responde por ela. A abordagem jornalística
não relaciona o poder público estadual ao fato abordado. Não é identificável fonte que
caracterize efeito de decisão, que possa fazer escolhas que resolvam ou justifiquem a existência
do problema.
A matéria ainda é complementada por uma foto, sem crédito de autor, que busca efeitos
de identificação e de dramatização do assunto, elementos que são evitados em uma perspectiva
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de democracia cidadã. Na imagem, um exemplo de unidade utilizada para ser sentida, um
homem cadeirante e sua esposa são apontados como personagens, indivíduos que vivem a
dificuldade da falta de água. A presença de efeitos dramatizantes também existe na manchete
da capa do dia seguinte, 28 de outubro, que, em letras garrafais anuncia: “Hospitais e escolas
sofrem sem água”.
A matéria interna tem um infográfico que ocupa quase uma página (só não o faz em
decorrência de um anúncio). Um mapa com proporções não reais e com a missão de indicar,
sem ter a demarcação explícita dos bairros, em quais setores poderia ter faltado água no dia
anterior. A informação parece não fazer sentido, já que, se ocorreu e onde ocorreu, a carência
do elemento é passado, não carrega elementos que o mantenham factual.
O gráfico está na página ímpar, 13, enquanto as informações textuais estão na página
12, em que há uma foto ilustrativa com legenda indicativa de que a torneira mostrada é de uma
maternidade. A imagem da infografia, considerando a hierarquização espacial, ganha mais
respaldo e relevância do que o texto (Figura 8.4). A informação de que falta água em 113 escolas
e em 21 unidades de saúde indica uma quantidade dentro de uma totalidade, mas no texto é
informado que, na verdade, estes foram os números de instituições contatados pela reportagem.
Podem ser muitos mais ou podem ser só esses. A conta simplificada não indica uma
minoria ou uma maioria. Procedimento que indica falhas na transmissibilidade (BENEDETI,
2009), a transparência do método e o rigor investigativo são colocados em xeque. Muitas
informações da matéria do jornal impresso do dia anterior são repetidas na nova notícia e
novamente não há referência ao poder estadual e aos motivos da crise.
FIGURA 8.5. Imagem da versão em pdf das páginas 12 e 13 da edição impressa de O Popular de 28 out 2017.

Fonte: Captura de tela feitas pela autora. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/?renderAsFlip=flip>. Acesso em: 24 mar. 2018.
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As duas manchetes sobre a falta de água em Goiânia e regiões vizinhas foram também
manchetes na versão digital do jornal nos mesmos dias de publicação. Outras três matérias sobre
o assunto ganharam o mesmo espaço de destaque que elas no site, também nos mesmos dias.
Em “Saneago pode reembolsar o cidadão que tiver a necessidade de comprar água para
consumo”, são transmitidas informações foram obtidas por meio de áudio da rádio CBN, que
também pertence ao Grupo Jaime Câmara (Figura 8.6). O programa é disponibilizado ao final
da matéria, sob o nome de “POP_ONLINE_ENTREVISTA_JALLES_27_10_2017”, com 13
minutos de duração. É a única matéria em que o responsável pela Saneago, Jalles Fontoura,
presidente da companhia, é ouvido a respeito da crise hídrica. Nas matérias impressas, foi
identificada a ausência de resposta da empresa.
As informações da matéria estão incompletas, por limitar, no olho, o problema a
Aparecida de Goiânia. A imagem ilustrativa que abre a página é apenas uma torneira com uma
gota de água caindo, mas o crédito é “Divulgação/Cesan”. Não é explicitado quais
procedimentos devem ser adotados para que o cidadão possa ser reembolsado e como isso será
feito. Também não há pluralidade de fontes ouvidas, uma constante nessa cobertura on-line. Na
matéria “Prefeito de Aparecida decide adiar por uma semana decretar situação emergência por
falta de água”, além da pouca clareza e até confusão do título, há apenas uma voz, cuja
importância da fala não é identificada logo no início da matéria, o prefeito Gustavo Mendanha,
de Aparecida de Goiânia.
A pauta foi suscitada, já que há a informação de que ele atendeu os jornalistas em uma
coletiva de imprensa preparada por sua assessoria. No texto, é apontado que Mendanha afirmou
ser a então crise hídrica a pior vivida em seu município. A reportagem de O Popular não busca
confirmar a informação ou desmenti-la. O testemunho é utilizado como única ferramenta para
a promoção do efeito de verdade da declaração. A aposta da reportagem está também em uma
armadilha discursiva: a promoção do efeito de essencialização, em que há exacerbação das
oposições dos envolvidos. Neste caso, prefeito contra Saneago.
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FIGURA 8.6. Imagem da versão em pdf das páginas 12 e 13 da edição impressa de O Popular de 28 out 2017.

Fonte: Captura de tela feita pela autora. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/saneago-pode-reembolsar-o-cidad%C3%A3o-que-tiver-anecessidade-de-comprar-%C3%A1gua-para-consumo-1.1379801>. Acesso em: 24 mar. 2018.

Nas outras manchetes do jornal on-line analisadas, em geral, a falta de pluralidade esteve
marcante. Muitas deles continham apenas uma fonte informativa e não havia maior apuração a
respeito das declarações e narrativas estabelecidas por aquela referência de fala. Em “Ex-
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vereador de Goiânia é preso em operação do MP por suspeita em fraude na área de habitação”,
só há o ponto de vista oficial, do Ministério Público de Goiás. Há uma foto do político citado,
apesar da baixa qualidade técnica por causa da distância em que foi tirada a foto – uma opção
pelo flagrante –, mas não há nenhum indicativo de que sua defesa foi ouvida, ou de que a versão
da Agência Goiana de Habitação (Agehab) foi buscada ou de que foram conferidos os dados da
operação de acordo com o que se espera de uma apuração jornalística.
A ausência de estratégia de apuração fica nítida também na simplificação de causas e
efeitos, que prejudicam a apreensão global do que é informado. Em outra manchete em que há
apenas uma fonte de informação – “Policial militar morre após troca de tiros com outro policial,
em Goiânia” –, os dados foram fornecidos pela Polícia Militar (PM). Não há busca por
comprovação dos fatos relatados e apuração sobre o envolvimento dos personagens citados. A
junção de título e lide com repetição das palavras “policial” e “polícia” e de imagem de viaturas
e policiais no local da morte indicam um entendimento de que se trata de assunto que só
interessa àquele universo militar. A falta de investigação leva à uma conclusão fácil, já indicada
pela fonte de origem, de crime passional, o que aponta para a culpabilização da vítima e
promove desinformação e manutenção de construções de preconceito. Algo que inicialmente
também foi apontado na cobertura do assassinato de Tamires, analisada no tópico anterior.
As formas como, às vezes, são tratados os critérios de noticiabilidade e os valoresnotícia também geram questionamentos a partir da análise das manchetes. Um momento em
que esse entendimento esteve sob destaque foi no terceiro dia do período sob estudo. A
manchete tinha o título “Goiânia fica 'branca' com a chuva desta sexta e goianienses vão ao
êxtase”, explorando o intuito do “fazer sentir” e o apelo ao infotenimento a partir de um critério
de seleção interno – o que as mídias acreditam que pode interessar ou emocionar o público
(CHARAUDEAU, 2015).
A manchete com informações sobre como as pessoas se comportaram e demonstraram
felicidade com a ocorrência da chuva tinha uma correlata com enfoque em “fazer saber” sob o
título “Chuva da tarde desta sexta derruba árvores e desliga semáforos em quatro regiões de
Goiânia”, mas não foi priorizada. Os responsáveis pelo site consideraram, a partir de um mesmo
critério de noticiabilidade, que a repercussão sobre a chuva nas redes sociais digitais teria maior
peso de valor-notícia na plataforma.
Por fim, outros dois assuntos originaram coberturas de continuidade. O primeiro foi uma
operação policial na “Feira da Marreta” em Goiânia, que apreendeu armas e executou mandados
de prisão (Figura 8.7). A manchete postada no site, inicialmente com o nome “Operação
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conjunta entre forças de segurança faz apreensões na Feira da Marreta” e depois sob o título
“Operação na Feira da Marreta cumpre 3 mandados de prisão, apreende 7 armas e um fuzil”,
traz em seu texto a informação de que, segundo a PM, o objetivo era investigar irregularidades.
Não foi questionado se o fato de o nome popularmente dado ao espaço de comércio informal já
não evidenciaria a necessidade de se fazer isso há algum tempo.
O nome não é oficial, foi estabelecido com o tempo, a partir da oralidade dos
goianienses, que identificam o local com práticas ilegais. O fato passou despercebido pelo
editor da versão impressa do jornal, que escreveu em uma das chamadas de capa do dia, a
principal foto da página, que “PM apreende fuzil na Feira do Marreta”. A troca do gênero do
artigo pode ter sido um erro de digitação ao acaso ou o desconhecimento sobre características
locais. Não há imagens do fuzil, que assume função de estratégia discursiva de dramatização,
pelo insólito, pela intensidade e pelo inesperado, com o intuito de evidenciar o apelo
sensacional.
FIGURA 8.7. Matéria do site sobre operação na Feira da Marreta e destaque da capa sobre o mesmo assunto.

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. Disponíveis em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/opera%C3%A7%C3%A3o-na-feira-da-marreta-cumpre-3mandados-de-pris%C3%A3o-apreende-7-armas-e-um-fuzil-1.1381212> e
<https://www.opopular.com.br/?renderAsFlip=flip>. Acesso em: 24 mar. 2018.

A ação policial na Feira da Marreta não ocupou espaço de manchete no jornal impresso,
apesar de ser o principal destaque entre as chamadas da capa. Ela foi avaliada diferentemente
da cobertura sobre fraudes em concursos públicos e vestibulares, que teve a manchete do jornal
impresso no dia 31 de outubro e outras três manchetes na versão on-line. Na versão física, o
assunto já foi abordado a partir de seus desdobramentos, sob o título “Estado cancela concurso”
em tom grave e com sub-manchetes sobre nova seleção para delegados, detalhes do
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procedimento de fraude e indicações sobre a quadrilha que organizava os crimes. Apesar da
capa com várias promessas informativas, internamente, o assunto ocupa apenas uma página,
par, a 12. O conteúdo é informativo e acessível, mas ancorado em fontes informativas limitadas,
a partir do modo de citação integrada, e não há transparência no método investigativo. O
infográfico que resume as informações pregressas sobre a investigação também é informativo
e se destaca como isca de atenção para a página.
A operação das Polícias Civis de Distrito Federal e Goiás que levou à prisão dos
elementos da quadrilha que fraudava concursos é apresentada como “Operação Panoptes” na
manchete do site, em 30 de outubro – “Operação prende membros de quadrilha que fraudou
concurso da polícia em Goiás e o Enem 2016” –, elaborada com informações da TV
Anhanguera e não a partir de apuração própria. Na manchete impressa, do dia 31, o nome dado
é “Operação Portas Fechadas”. Nenhuma das nomenclaturas é explicada.
Na matéria do site, há uma foto com crédito “Divulgação/Polícia Civil”. Não é possível
identificar se a origem é a PC do Distrito Federal ou de Goiás e, como não tem legenda, também
é uma incógnita se é uma imagem de registro, anterior, ou se é uma foto da operação citada e
qual seria a informação por ela oferecida. Ao fim do texto, há uma outra foto, reprodução da
televisão, que não se justifica: a imagem embaçada de duas mulheres de costas. Todos os dados
têm uma só origem, unilateral.
O assunto ainda ganha duas manchetes no jornal on-line: “Veja erros grotescos de
candidatos que compraram vagas em concurso para delegado em Goiás” e “Aluno de medicina
que confessou compra de vaga na UFG entrega nome de outros alunos beneficiados”. Cada uma
das matérias traz um item informativo novo, mas repete, em sua maioria, conteúdos já
informados nas matérias anteriores sobre o assunto. Em seus critérios de seleção destaca-se a
escolha do que o veículo acredita ser de interesse do público, considerando um apelo emotivo.
Um elemento forte nesse sentido, por exemplo, é a adjetivação “erros grotescos”. A valoração
do que seria “grotesco” nem é abordada no texto. Em ambas, há também o uso de efeitos de
dramatização e da indignação como procedimento discursivo.

8.3 Conflito, curiosidade e mais violência

A terceira fase de coleta contou com a participação do aluno da graduação em jornalismo
da Universidade Federal de Goiás (UFG) Lucas Afonso de Souza, que faz parte do trabalho
relativo ao projeto de pesquisa “Os sentidos da cidadania nas práticas contemporâneas do
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jornalismo: um estudo de caso da OJC”, coordenado pela professora doutora Ângela Teixeira
de Moraes. O aluno ficou responsável por coletar os dados a partir dos critérios estabelecidos
pela coordenadora do projeto de pesquisa em parceria com a autora desta dissertação. Assim,
foi feita nova coleta entre os dias 6 e 12 de novembro.
Novamente, foi considerado período em que não havia grandes eventos ou projeção de
cobertura programada. Contudo, pela experiência adquirida nas fases anteriores da pesquisa,
estabeleceu-se que não seria necessário observar o site de O Popular ininterruptamente. Os
dados poderiam ser colhidos uma vez pela manhã, por volta de 9 horas ou 10 horas, duas vezes
à tarde, entre 15 horas e 16 horas e por volta de 18 horas ou 19 horas, e mais uma vez à noite,
após 20h30.
Foi possível estabelecer esses horários após a percepção de que, apesar de o site ter
atualização contínua, os pontos em que são colocadas as matérias consideradas mais
importantes tem menor volubilidade, e é possível realizar a análise a partir de matérias coletadas
nesses horários específicos, apesar da não abrangência do todo de conteúdos em destaque.
Considerou-se uma quantidade menor de matérias – 97 matérias do site, sendo 24 manchetes e
73 chamadas, e 56 matérias do jornal impresso, dessas, 8 manchetes e 48 chamadas de capa –
mas sem prejuízo para a análise, que novamente detectou sinais de “sensacionalismo” e a
exploração de elementos das elucubrações de Ramonet (1999): hiperemoção e mimetismo.
Nesse novo período de pesquisa, a violência volta a ser, de forma enfática, o critério de
noticiabilidade com maior valor-notícia considerando a cobertura do site do jornal do
assassinato de Raphaella Noviski em uma escola em Alexânia. Durante os sete dias de coleta,
em apenas dois deles não houve manchete sobre o assunto no jornal on-line, considerando os
horários estabelecidos para colher dados. Apesar da vasta cobertura no digital, que se apoiou
na hiperemoção e carregou traços de sensacionalismo, o fato não foi manchete no impresso.
Teve destaque na capa do jornal em 7 de novembro, e foi publicada em uma página ímpar, ao
lado da página par em que estava o conteúdo da manchete sobre coleta de lixo em condomínios
residenciais, mas não ocupou o posto de assunto mais importante do veículo no dia.
Entre todo o material colhido da versão on-line de O Popular é recorrente a valorização
de pautas com informações policiais, que fazem referência a casos de violência, morte ou
infração. Muitas delas são feitas com apenas um ponto de vista, uma só fonte, sem nada que
remeta a pluralidade. As matérias que envolvem sintomas do exercício do poder e sua
representação estão presentes até em maior quantidade, contudo são apresentadas menos como
manchete do que os casos de violência, principalmente os que têm ao seu valor agregada a
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expectativa de que geram comoção pública.
Em O Popular, essa expectativa está muito relacionada ao local, ao que se refere à
aldeia. Na capa do dia 6 de novembro, sobre fundo preto, há a chamada com foto: “Atirador
abre fogo contra fieis em igreja”. O fato, em que morreram 26 pessoas, ocorreu nos Estados
Unidos, por isso não tem uma cobertura pautada na continuidade. Além dessa chamada, há
apenas um outro texto em destaque, no jornal impresso do dia seguinte, a respeito do assunto
entre as coletadas. O enfoque da segunda matéria está na repercussão dada ao fato pelo
presidente estadunidense Donald Trump, não sobre as vítimas e familiares. Não há manchetes
no site ou outras matérias a respeito em destaque.
O exótico e curioso também faz parte das matérias que são destaque no site, mas
raramente é manchete ou tem possibilidade de ganhar espaço na capa do jornal impresso. Com
esse valor, apenas um assunto ganha destaque no on-line e no impresso: a matéria “Pesquisa
acadêmica revela que relacionamentos que começam pela web são mais estáveis e duradouros”
originalmente feita para a versão física. Não há referência exata sobre a origem da pesquisa,
que teria sido realizada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, sigla em inglês),
ou dados que a identifiquem, o que configura falta de transparência nos procedimentos de
apuração e reduz seu efeito de verdade.
Entre as manchetes da versão física do jornal, nesse período, o que se destaca é o critério
substantivo de conflito (ou controvérsia). Novamente, assuntos relacionados ao exercício do
poder são os que mais ganham destaque em O Popular. Contudo, dessa vez, por mais que alguns
temas estejam relacionados a eles, o que caracteriza o valor-notícia das manchetes é mais o
conflito do que a questão política em si. Cenário que fica claro na cobertura sobre a coleta de
lixo de condomínios verticais, que ganha espaço em duas manchetes – dos dias 7 e 8 de
novembro: “Prédios têm 15 dias para assumir lixo” e “Paço desiste de cobrar coleta de lixo em
prédios”.

8.3.1. Avaliação de manchetes

O estudo de como o veículo regional analisado trata casos locais de violência que geram
comoção pública não foi algo previsto na elaboração desta pesquisa. A escolha das datas foi
feita de forma aleatória, buscando espaços de tempo em que não houvesse grandes coberturas
programas e feriados que também afetasse o conteúdo disponibilizado pelo O Popular aos seus
leitores. Entretanto, a cobertura de homicídios que causaram essa repercussão junto à sociedade
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goianiense leva invariavelmente a uma análise – partindo também, claro, da premissa
semiodiscursiva – de como casos desse tipo são tratados pelo veículo. Na terceira fase de
análise, o caso em destaque foi o assassinato da estudante Raphaella (em algumas matérias é
grafado Raphaela, em outras, Rafaela, mas na maioria o nome está com ph e a última consoante
dobrada).
É comprovada a adoção da espetacularização em casos que correspondem a essa
realidade. No período analisado, considerando os momentos de coleta, 11 manchetes do site do
jornal pesquisado abordaram o caso Raphaella. A fragmentação do conteúdo se dá em
decorrência da pressa, com a divulgação de pequenos dados descontextualizados no momento
em que surgem, sem uma apuração adequada, que envolva perícia e possibilite a compreensão
do fato narrado. O primeiro texto analisado, “Adolescente de 14 anos é morta a tiros dentro de
escola em Alexânia”, mesmo com anúncio de que foi atualizado, apresenta o nome Rafaela
Novisk em sua primeira linha e outra versão, Raphaella Novinski na legenda de uma pequena
foto de registro retirada do perfil da adolescente no Facebook. A única fonte referenciada é a
Polícia Civil.
Como já se mostrou recorrente na cobertura feita pelo jornal a respeito de feminicídios,
a reportagem se pauta pela perspectiva de crime passional, o que, sem uma exata
contextualização, promove uma indireta responsabilização da vítima em relação à própria
morte. Nem sempre o relacionamento passional entre os personagens é confirmado
posteriormente, como no caso de Tamires, analisado na primeira fase desta pesquisa. Desta vez,
o indicativo está na declaração da delegada ouvida, que diz: “A partir do depoimento dele,
entendemos que ele tentou namorar com ela, mas foi rejeitado”.
No intuito de ser veloz na publicação da matéria, ao texto acrescenta-se informações
que não se relacionam diretamente ao fato, como a explicação de que, no momento do crime, a
equipe da delegacia estava investigando uma tentativa de assalto em outro lugar – não fica claro
se esperava-se que houvesse previsão do assassinato e ronda na escola para evitar o acontecido
– e o acréscimo da informação de que há pouco tempo havia ocorrido o atentado no Colégio
Goyases, investigado na segunda fase desta pesquisa. Não são estabelecidas relações entre os
dados disponibilizados, o que dificulta a compreensão.
O crédito das informações não transparece apuração jornalística. A maioria das matérias
é assinada por “Redação O POPULAR” e, em algumas, há referência de aproveitamento de
conteúdo apurado por outros meios informativos, como Metrópoles (veículo desconhecido e
sobre o qual nada se explica) e G1 Goiás. Quatro das matérias analisadas têm título que começa
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com a construção “jovem que matou”, repetição desnecessária e que demonstra a retirada do
foco do fato e sua transferência para o personagem do fato, no caso o “vilão”. Em “Jovem que
matou garota com 11 tiros no rosto em Alexânia era seu vizinho e já tinha feito ameaças”, há
uma montagem de imagem da vítima sobre uma foto do rapaz preso.
O crédito da foto é “Reprodução/Whatsapp”, mas não há informação a respeito de sua
origem. Além disso, apesar de o título apontar Misael Pereira como autor da morte, o texto se
refere, em sua primeira linha, a suspeito. Essa indefinição entre garantir como verdade que ele
é o assassino e indica-lo apenas como suspeito do crime é recorrente na cobertura. A única
informação nova da matéria é que houve ameaças que antecederam o crime, a partir da
declaração de um familiar da vítima não identificado. É feito uso de hiperlink para a matéria
citada anteriormente.
O fato vai se construindo a partir de fragmentos distribuídos em matérias que nem
sempre se justificam enquanto unidade informativa independente. É possível perceber que os
textos sobre o assunto incorrem em armadilhas discursivas por meio da promoção de efeitos de
dramatização, descontextualização e essencialização. A exploração da narrativa a partir do
drama humano, natural do infotenimento (CASTELLS, 2015) está presente em toda a cobertura
sobre o assassinato, e é recorrente considerando as fases temporais anteriores desta pesquisa. A
insistência na definição do crime como passional perpassa a cobertura sempre a partir da
constância discursiva que divide a responsabilidade do crime com a vítima, por causa da
rejeição imposta ao autor do crime.
Uma contextualização mais adequada do cenário relacionado ao fato só surge após
depoimento de uma delegada não ligada diretamente ao caso, que indica que o crime será
apurado como feminicídio. Em poucos momentos, percebe-se uma proposta de discussão da
questão social e de violência contra a mulher que está diretamente relacionada ao caso apenas
relatado. Isso ocorre na manchete “Jovem que matou adolescente responderá por feminicídio;
casos quase dobram neste ano em Goiás” (Figura 8.8).
Das matérias analisadas, essa é a única que tem crédito de autor dado a um repórter. Por
escrito, as informações ofertadas não necessariamente direcionam o leitor a um maior
entendimento dos fatos. No lide, destaca-se a ocorrência de 25 casos de feminicídio “registrados
em Goiás até outubro de 2017, quase o dobro do computado no mesmo período do ano
passado”, contudo não há identificação se por “mesmo período” o que é considerado é entre
janeiro e outubro.
Além disso, há ainda a informação de que em 2016 foram registradas 14 ocorrências
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desse tipo, enquanto, no segundo parágrafo, fala-se em 17 casos. Contudo, por meio das aspas
da delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que não é a
responsável direta pelo caso, é o único momento em que o crime não é definido como passional,
de forma simplificadora, e em que são perceptíveis modos discursivos além do relato, mas que
envolvam também possibilidades analíticas.
À matéria está anexado um vídeo com a íntegra da entrevista da delegada, que foi feito
para o Facebook – transmissão ao vivo no perfil do jornal – e não apenas sobre o crime
específico, mas relativo à violência contra a mulher. Como, no vídeo, percebe-se a delegada
concedendo entrevista na redação do jornal, entende-se que a iniciativa por procurá-la não
partiu do veículo, mas foi suscitado. Ou, como é recorrente, a delegada foi convidada a
participar do telejornal da TV Anhanguera e a visita foi aproveitada pelo O Popular – as
redações são próximas, no mesmo prédio do Grupo Jaime Câmara.
FIGURA 8.8. Matéria do site sobre assassinato de adolescente em Alexânia.

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. Disponíveis em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/jovem-que-matou-adolescente-responder%C3%A1-porfeminic%C3%ADdio-casos-quase-dobram-neste-ano-em-goi%C3%A1s-1.1387141>. Acesso em: 24 mar. 2018.

119

Da emissora, o jornal também aproveitou uma imagem do velório da adolescente
assassinada, para a manchete on-line “Corpo de estudante morta a tiros dentro de colégio em
Alexânia é velado em igreja evangélica”. A notícia inteira não oferece mais do que a informação
que está exposta no título da matéria, assim como a foto de reprodução. Em relação a imagens,
a partir da segunda manchete analisada, há o uso repetitivo de uma imagem em que há máscara,
revólver, munição, faca e uma embalagem, transparente e com líquido rosa, em que se lê
veneno. São objetos que foram encontrados com Misael Pereira. É o mais próximo do que a
equipe do veículo é capaz de chegar de uma ideia de flagrante, mesmo sendo uma foto
“fabricada”, e tem o intuito de enfatizar o efeito de verdade do que é narrado.
O mesmo intuito tem o vídeo de Misael e a matéria que o acompanha: “Assassino de
Raphaela Noviski dá detalhes do crime à delegada”. Aqui, ele é definido como assassino
confesso. No alto da página há o vídeo feito pelo celular da delegada do caso, que faz algumas
perguntas a ele, as quais são respondidas de forma monossilábica e sem novas informações que
contribuam para melhor entendimento do fato. A exposição do vídeo faz parte do que
Hernandes (2006) denomina por estratégia de sustentação, que transforma o leitor de atento em
tenso e o provoca a acompanhar a história narrada. Nem todas as informações escritas estão no
vídeo, apesar de ser relatado que todas foram obtidas por meio da gravação feita pela
componente da Polícia Civil. Não há transparência sobre os motivos de o que é mostrado não
corresponder à completude do que está escrito.
Falta também, à cobertura do caso, profundidade. Na manchete on-line “Jovem que
matou estudante em Alexânia chega à audiência com olho roxo e diz que caiu no banheiro”, o
longo título já diz todo o conteúdo da matéria e não há apuração sobre a situação do preso. Não
há menção sobre um questionamento formal feito no processo de apuração, compartilhado
novamente com o site Metrópoles, à Polícia Civil sobre a segurança do detido. A ausência dessa
informação pode indicar apenas omissão, entretanto ela agrega força a um discurso proposto
em uma matéria superior sob o título “‘Cadê os Direitos Humanos para amparar minha família’,
mãe de jovem morta em escola em GO”. A construção da cobertura noticiosa dessa forma se
apoia em procedimentos discursivos de apelo à emoção e de indignação para estabelecer um
significado: o assassino não é apto a ser tratado como humano em seus direitos.
Da ausência de uma apuração sobre uma potencial violência sofrida ao clamor da mãe
que teve sua filha morta, há um processo de dramatização e ficcionalização do fato relatado que
prejudica a construção de sentidos por parte de quem lê e se afasta da tarefa de informar.
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Inteligibilidade e transmissibilidade estão comprometidas no desenrolar de toda a cobertura a
respeito do assunto. Na matéria em que é mostrado o questionamento da mãe da adolescente
assassinada sobre a atuação de uma comissão de direitos humanos, o conteúdo se baseia mais
uma vez nas informações de outro veículo, o site Metrópoles, e não informa sobre que “pessoal
dos direitos humanos” verificaram a situação de Misael, apenas explora a dor da personagem.
As estratégias de explorar o drama humano e buscar a identificação pela piedade também estão
explícitas na manchete on-line “Mãe de estudante morta em Alexânia diz que não acredita em
arrependimento de assassino”, elaborada a partir de dados do G1 Goiás.
As duas matérias trazem informações desencontradas sobre as declarações de Rosângela
Silva, mãe de Raphaella. Enquanto naquela sobre “direitos humanos” há a afirmação de que a
adolescente nunca havia reclamado do assédio de Misael, na outra, que tem informações do site
da Globo, G1, informa-se que Rosângela, no passado, teria, inclusive, feito uma ligação pedindo
para que o rapaz não se aproximasse mais de sua filha. Em ambas, há ainda a profusão de
hiperlinks que não trazem informações necessariamente diferentes daquelas obtidas por meio
de uma só dessas matérias e imagens que não carregam em si caráter informativo.
O cenário discursivo se repete nas duas outras matérias sobre o assunto que se tornaram
manchetes na versão on-line de O Popular e foram coletadas para análise. Há sustentação dos
fatos relatados a partir de informações apuradas por outros veículos, revisão insuficiente e
muitas marcas de sensacionalismo. Em nenhum momento, os procedimentos adotados pela
Polícia Civil no inquérito são questionados, mesmo com a aparição de Misael com o olho roxo
e a difusão de vídeos amadores feitos pela delegada do caso.
Apesar da longa cobertura e do destaque a ela dado no site do jornal, a morte de
Raphaella não se tornou manchete na versão impressa do veículo. A repercussão na edição
física pode ser considerada reduzida se comparada à cobertura dos casos de Tamires e do
Colégio Goyazes. Possivelmente, o fato de ter acontecido no interior e não na capital goiana, o
que prejudica o processo de apuração e a partir do que é mais difícil continuar atualizando
informações, mesmo que curtas, a respeito do caso, tenha influenciado nessa escolha.
Na capa de 7 de novembro, a foto de Raphaella está no ponto de maior destaque da
página, no alto à esquerda, e acompanha uma tarja preta que demonstra a gravidade do tom
adotado, apesar de ser mais suave em comparação à faixa preta utilizada na capa em que o
assassinato de Tamires foi manchete. No dia seguinte, a capa tem uma foto de Misael algemado
sendo conduzido por policiais abaixo do título “Emprego para comprar arma” e da retranca
“REDE DE FAST FOOD”, que não faz sentido como unidade informativa – só internamente é
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elucidado que este era o ramo do local em que o rapaz trabalhou para comprar a arma do crime.
No dia 9, já não há referência ao caso na capa do jornal impresso.
Não fica claro o juízo de valor que tornou a morte de Tamires mais relevante em critério
de noticiabilidade ou em valor-notícia que o assassinato de Raphaella. Mas esse caso foi
selecionado para segundo destaque da capa impressa para que a coleta de lixo em condomínios
residenciais fosse a manchete do dia. A cobertura dessa segunda situação esteve em manchete
na versão on-line durante três dias e foi manchete na versão impressa nos dias 7 e 8 de
novembro. O fato envolve o poder público, mas naquilo que é relacionado ao interesse privado:
prédios residenciais que tivessem alta produção de lixo deveriam se responsabilizar por ele.
A denúncia de que isso ocorreria, no jornal impresso, fez a prefeitura repensar o decreto
que o determinava. Priming, na prática, com reação imediata. No título interno da matéria na
edição física, “Prédios residenciais na mira da Comurg”, é clara a existência discursiva de um
efeito de essencialização, em que se exacerba as oposições, simplificando os pontos de vista
envolvidos na questão. A abordagem segue a mesma na sequência da cobertura sobre o assunto,
que é manchete em dois dias consecutivos apesar de seu valor-notícia estar mais relacionado à
ideia de interesse privado do que de interesse público.
Na matéria interna do dia 8, há, no olho da página, a afirmação de que o que fez a
prefeitura mudar de ideia sobre a cobrança na coleta do lixo foi a repercussão negativa junto à
opinião pública. A segunda manchete do jornal impresso está entre as manchetes também do
jornal on-line, com a reprodução da matéria da versão física. Nela, estão condensados o texto
principal e as correlatas do impresso, com o aditivo de uma enquete, uma proposta rara de
interatividade (Figura 8.9) – em março de 2018 não foi possível identificar o resultado.
FIGURA 8.9. Imagem de enquete afixada à matéria “Prefeitura desiste de cobrar coleta de lixo em prédios”

Fonte: Captura de tela feita pela autora. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/prefeitura-desiste-de-cobrarcoleta-de-lixo-em-pr%C3%A9dios-1.1388037>. Acesso em: 24 mar. 2018.
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Nas duas versões, impressa e on-line, a matéria sobre o passo atrás da prefeitura sobre
a coleta de lixo de prédios residenciais tem destaque, é apontada como de máxima relevância
dentro da lista de assuntos do dia, mas se apresenta unilateral e sem pluralidade. O confronto
de ideias não é provocado e não há pontos de vista divergentes. Nesse sentido, a correlata
“Empresas de lixo perdem clientes” parece ter uma intenção plural, mas aborda a perda de
clientes que ainda não eram realmente clientes, já que o decreto citado não havia entrado em
vigor. Nas duas matérias publicadas no impresso, destaca-se uma frase em janela.
No dia 7, está em destaque declaração do presidente do Sindicato dos Condomínios e
Imobiliários de Goiás (Secovi-GO), Ioav Blanche: “Nós vamos contestar isso, vamos levar
nossa reclamação para o prefeito. Não é algo que a sociedade quer. É extremamente injusto”.
O que está entre aspas corresponde à mensagem que o jornal intenta transmitir por meio de seus
sinais gráficos e discursivos, mas transporta objetivamente para outrem. A campanha do jornal
prossegue no outro dia, em que o destaque é dado a uma frase do presidente da Agência de
Regulação de Goiânia (AGR), Paulo César Pereira. Entre aspas creditadas a ele, está escrito:
“Isso poderia ser incluído na medida em que conseguirmos dialogar melhor com a sociedade e
com a imprensa”.
Há uma estratégia para dar ênfase ao poder alcançado pelo jornal e pela sociedade por
meio do jornal, como destacado no lide da matéria. Em nenhum momento são considerados os
motivos que levaram a prefeitura a propor a cobrança. Por outro lado, na reportagem que é
manchete do jornal no dia 12 de novembro, a campanha parece ser diferente, a favor do poder
público, dessa vez estadual. A matéria de duas páginas sobre os colégios militares apresenta
pluralidade e diversidade de fontes, mas elas estão escondidas em um projeto gráfico e a partir
da ordenação do texto que enfatiza a militarização do ensino como algo positivo (Figura 8.10).
O título “Em plena expansão” é maior do que o padrão gráfico do veículo. Na parte
superior das páginas, estão também uma correlata com o dado “AGM defende modelo” e um
infográfico cujo título é “Cada vez mais presente”. A arte mostra como esse tipo de instituição
é solicitado e desejado nos diferentes municípios goianos. A correlata contrária, “Reclamações
chegam ao MP”, está na parte inferior da página, em posicionamento ao qual é direcionada
pouca atenção. Não há referência às comunidades escolares que se organizaram para evitar a
implementação desse formato educacional, como ocorreu em Goiânia no Colégio Estadual
Waldemar Mundim, que se tornou militar apesar da manifestação contrária de parte da
comunidade da região em que ele está inserido.
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FIGURA 8.10. Imagem da área de visualização da versão em pdf do jornal impresso de O Popular.

Fonte: Captura de tela feita pela autora. Disponível em: <https://www.opopular.com.br/?renderAsFlip=flip>.
Acesso em: 24 mar. 2018.

No texto, são apontados os motivos que levam à criação das escolas militarizadas.
Entretanto, não são considerados os motivos de quem é contra esse processo de militarização.
As opiniões e argumentos contrários presentes estão escondidos no final da matéria principal
sobre o assunto, o que define opinião expressa pelo veículo já que o início da unidade noticiosa
é mais valorizado. O posicionamento do jornal é indicado na capa, local em que a legenda da
foto diz: “Alunos no Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia: disciplina e
resultado” (Figura 8.11). Está aí o efeito de amálgama, que globaliza os casos apresentados,
partindo da ideia de que o aumento de colégios militares deve ser visto de forma positiva. Não
há equilíbrio democrático.

FIGURA 8.11. Imagem da versão em pdf do impresso de O Popular, capa de 12 nov. 2017

Fonte: Captura de tela feita pela autora. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/?renderAsFlip=flip>. Acesso em: 24 mar. 2018.
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A educação ganha destaque a partir de outro fato nesse terceiro período de análise. O
ensino não foi considerado valor-notícia para manchetes nas outras fases desta pesquisa, ou,
pelo menos, não foram assim selecionados pela equipe do jornal O Popular nos períodos
anteriores. Desta vez, além da reportagem sobre colégios militares, houve ampla cobertura da
realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O que mostrou, inclusive, um pouco
da prática que Ramonet (1999) define como mimetismo midiático.
Assim como outros vários veículos informativos, o jornal analisado prometeu correção
instantânea das provas do Enem – o que possibilitou um espaço publicitário-mercadológico
para uma instituição de Ensino Médio, no caso o colégio PreparaEnem –, municiou seus leitores
de informações sobre a prova, sobre locais de sua realização, sobre indivíduos que se destacam
em meio aos milhares que fariam o exame. Uma repetição que indicava mais um
acompanhamento do que se acreditava ser interesse do público e do que imaginava-se ser alvo
de cobertura de outros veículos – o tema da redação, a repercussão da descoberta do tema, a
antecipação das respostas etc..
O assunto teve supermanchete no site do jornal e dividiu a manchete da edição impressa
do dia 6 de novembro com a cobertura política não factual sobre políticos eleitos de Goiás que
tentariam a reeleição – enquadramento estratégico e abordagem oficiosa. A matéria tomou duas
páginas no início do jornal, em contraponto ao conteúdo sobre o Enem, que ocupou uma página
central par, a 14, e trouxe uma abordagem factual relativa ao dia noticioso, sem
aprofundamento. Professores de outros colégios foram ouvidos, mas a frase em destaque numa
janela na parte superior da página, próxima ao início do texto, era de uma profissional da escola
parceira do jornal.
A polêmica envolvendo os direitos humanos na prova de redação é apresentada em
alguns pontos, mas exigindo conhecimento prévio do leitor. Na internet, a manchete do jornal
que entrou na coleta deu destaque ao exótico, curioso. O texto de “Confusão no Enem:
documento esquecido, carteira errada e carro trocado; assista” é narrativo, testemunhal e se
baseia em apenas uma fonte. Há, inclusive, um vídeo – elemento que fortalece o efeito de
verdade da notícia – com depoimento do indivíduo envolvido no fato curioso. Busca a
mobilização pela empatia e tem baixo peso informativo, por ter poucos implicados.
Captação pela curiosidade é uma estratégia característica do universo on-line da qual o
jornalismo tem se apropriado em um percurso de tentativa e erro relacionado à busca de
audiência (e financiamento) na internet. Nessa fase, as duas manchetes do site de O Popular
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sobre crime de desvio de dinheiro, cometido por um gerente de uma agência bancária de
Goiânia, ganhou esse contorno. Por mais que houvesse mais de 30 indivíduos lesados,
dificilmente a matéria ganharia esse destaque se um deles não fosse o cantor sertanejo
Leonardo. Ainda assim, a imagem da celebridade não foi utilizada em nenhum momento,
cuidado que nem sempre existe quando as matérias se referem a anônimos.
Na primeira matéria, “Gerente de banco em Goiânia é acusado de dar golpe milionário
em sertanejos”, o destaque é para os possíveis sertanejos lesados. Já na segunda, “Clientes de
banco denunciam desvio de mais de R$1 milhão”, que foi reproduzida do jornal impresso do
dia – não houve destaque na capa do veículo – a referência é o crime em si. Na versão on-line,
o texto é publicado com uma foto da entrada de uma agência do Santander cujo crédito é da
Reuters. O assunto não foi considerado importante a ponto de ser deslocado um repórter para
fotografar a agência em que houve o fato relatado.
A queda de um avião na Cidade de Goiás também foi considerada relevante a ponto de
ser manchete do jornal on-line, mas não a ponto de mobilizar uma cobertura in loco. Com
poucas informações precisas sobre o acidente, o efeito de verdade da matéria fica enfraquecido,
mas é elaborado a partir de várias imagens dos destroços – publicadas com o crédito “Arquivo
Pessoal”, que não se relaciona com esse tipo de foto factual – e da ação do Corpo de Bombeiros.
Este não é o único caso em que a ausência de informações complementares não impede a
publicação de uma matéria ou evita que ela seja destaque.
A notícia “Depois do Ministério do Trabalho proibir uso de pistolas, SSPAP vai trocar
3 mil armas em Goiás” também está incompleta. Há inclusive uma nota da empresa fabricante
do equipamento citado que se refere a um vídeo em nenhum momento citado no corpo do texto.
Como a matéria tem em seu crédito o acréscimo de “com informações da TV Anhanguera”,
subentende-se que o vídeo foi veiculado pela emissora. É citado o investimento de 5 milhões
de reais do poder estadual na compra dos armamentos, mas não há um questionamento a
respeito desse investimento.
Manchete do jornal impresso, o direcionamento de verbas ambientais para o
atendimento do público também tem cobrança ao estado bem menos enfática do que a exigência
de ação que é feita à prefeitura no caso da coleta de lixo, por exemplo. A matéria está na página
12 da edição do dia 11 de novembro, mas ganha pouca repercussão e encerra-se em si. O mesmo
ocorre com o imbróglio que originou a fuga de um traficante e é descrito a partir da manchete
do dia 10 de novembro, na versão impressa. O leitor pode perceber que há uma situação grave
pelo tom carregado da fonte do título e pelo excesso de texto na parte superior da página, mas
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pouca contextualização lhe é oferecida. Na correlata “Diretor é substituído”, por exemplo, a
ausência de mais informações acessórias de contexto inviabilizam a compreensão. Situação
compartilhada pela cobertura sobre o preço da gasolina.
Sobre esse assunto, foram coletadas duas manchetes do site e uma do jornal. O enfoque
está relacionado à atribuição de responsabilidades e é descritivo, argumentativo. Bem
direcionadas ao “fazer saber”, as matérias utilizam não só o relatar como modo discursivo, mas
também o comentar, apesar da pouca diversidade de fontes e pontos de vista considerados. É
esta falha na pluralidade que compromete a compreensão da informação pelo leitor. Na primeira
publicação, no site, sob o título “Preparem os bolsos: gasolina em Goiânia pode chegar a R$5,
afirma advogado do Sindiposto”, ao que é dito pelo representante do sindicato de postos de
combustíveis é creditado efeitos de saber, quando, na verdade, ele expressa uma opinião, que é
pouco questionada na elaboração da matéria escrita – no vídeo, há um questionamento mais
enfático, apesar da versão do advogado não ser diretamente confrontada – e se apoia em
estratégias de ameaça. O caso exige, posteriormente, uma investigação e gera a denúncia da
capa do dia 11 de novembro: “Manobra de postos forçou consumo de gasolina cara”.
A matéria com o advogado do Sindiposto é, na verdade, uma entrevista. No topo da
página da postagem está o vídeo da conversa estabelecida entre a repórter e o representante
sindical na redação do meio de comunicação e que foi transmitida ao vivo por meio do perfil
do veículo no Facebook e possibilitou interatividade, recebendo perguntas de leitores.
Publicada dois dias depois, a matéria “Procon Goiás ingressa com ação civil pública contra 60
postos em Goiânia” traz um posicionamento oposto, assim como a manchete do impresso que,
na página interna do jornal, recebeu o título “Preço do etanol subiu 14,39%”. É considerado um
enunciatário em posição de sujeito pragmático, à espera de soluções rápidas para seus
problemas práticos.

8.4 Supermanchetes

A partir do material coletado nos três períodos especificados, em três momentos
identificou-se a existência de uma supermanchete no site do jornal O Popular. A presença da
supermanchete prejudica a navegabilidade do site, que já apresenta problemas por causa da
ausência de identificação da ordem de publicação, desorganização visual e repetição de
conteúdos. Apesar de ser responsivo, o site não apresenta facilidade em elementos básicos,
como, por exemplo, na busca por material de arquivo, como já dito anteriormente. Com a
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supermanchete, ela se torna o único destaque de acesso possível sem o rolamento da página. A
notícia logo fica velha e, apesar de outros assuntos estarem movimentando o site, qualquer outro
material facilmente passa despercebido.
No segundo período de coleta, entre 25 e 31 de outubro, a supermanchete “Especial
Goiânia 84 anos: uma cidade no coração do Brasil” permaneceu no site entre os dias 25 e 30,
com algumas breves interrupções, que podem ter sido causadas por falhas no carregamento do
portal. O material é um dossiê multimídia sobre o aniversário de Goiânia, dia 24 de outubro.
Em sua maioria, as matérias são reprodução do que foi publicado em um caderno impresso
especial na data exata da comemoração. Na versão on-line, a equipe de O Popular entendeu
que a exposição do conteúdo, neste caso perpassado por vídeos e argumentos visuais específicos
para o digital, como destaque deveria ser mais duradoura. Além do período na capa do site, o
material está numa editoria específica de conteúdos especiais.
A reportagem faz uso vasto de fotos antigas e se pauta, por meio de enfoque descritivo,
informativo, pela narrativa histórica, a partir da qual, em muitos momentos, a história de
Goiânia que perpassa a história do Grupo Jaime Câmara é enaltecida – uma estratégia de
autopromoção. Ainda assim, tem alvo intelectivo e é acessível, promovendo o “fazer saber”
apesar de não abandonar a intenção do “fazer sentir”, ao apostar na identificação de quem mora
na capital com o passado da cidade. Busca integrar a reconstituição histórica com elementos
multimidiáticos, estes nem sempre funcionais – o ícone para compartilhamento no Facebook,
por exemplo, não está ativo. Fornece uma interatividade, mesmo que limitada, a partir da
movimentação possível para visualização de fotos antigas e atuais de locais de Goiânia. A
proposta de depoimentos de moradores da capital que vieram de outros estados do Brasil
enriquece o valor informativo do formato digital, possibilitando uma percepção do que é
informado para além da reprodução do veículo impresso.
O outro caso de supermanchete percebido durante os procedimentos desta análise se
refere à cobertura do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017. Três conteúdos são
disponibilizados nesse espaço de destaque, que retira o anúncio do topo do site e se sobrepõe à
manchete e aos destaques tradicionais: 1) “Enem 2017: Acompanhe a correção das provas AO
VIVO e o gabarito extraoficial”, no dia 6 de novembro; 2) “Enem 2017: acompanhe a correção
do segundo dia de provas ao vivo e o gabarito extraoficial”, do dia 12 de novembro; e 3) “Enem
2017: confira o gabarito extraoficial do segundo dia de provas”, também em destaque no dia
12. O conteúdo se aproxima mais de um publieditorial por indicar o vínculo com um colégio
específico para correção das provas do Enem.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do caminho metodológico percorrido é possível elaborar várias inferências
sobre a atual configuração do jornalismo regional em sua interface impresso e on-line no que
concerne à qualidade e à ideia de interesse público. A principal delas é o afastamento editorial
entre as duas pontas dessa interface no caso específico do jornal O Popular. Enquanto, no jornal
impresso, as características do jornalismo tradicional não foram abandonadas – ou ainda, foram
desconsideradas parcialmente em um primeiro momento, mas fez-se necessário voltar atrás em
decorrência da má resposta do público –, a postura adotada pelo veículo em sua versão on-line
tem menor compromisso em relação aos princípios que uma vez já foram imprescindíveis no
processo de legitimação desse campo.
Um exemplo é a valorização dos “sintomas do exercício do poder e sua representação”
(BÖCKELMANN, 1983, apud ALSINA, 2009) na versão impressa e o destaque dado à
violência dramatizada, às matérias de serviço e, em alguns momentos, àquelas que se
caracterizam pela caça ao clique na versão on-line do veículo analisado. Houve uma tentativa
de promover esses assuntos também no jornal físico, mas como declarou o próprio editor de O
Popular, Fabrício Cardoso (2017), a repercussão negativa junto aos leitores fez a administração
do veículo mudar o direcionamento da nova linha editorial. Ainda assim, a proposta de valorar
como noticiáveis assuntos que não seriam pauta do jornalismo tradicional permaneceu no site
do veículo goiano.
Mesmo havendo a reprodução do conteúdo do impresso no on-line, a distância entre
os dois se agigantou, tornando a interface quase imperceptível em algumas leituras, como se
fossem veículos totalmente diferentes. Há diferença, inclusive, na autoria das matérias.
Enquanto no impresso o mais comum é que pelo menos um repórter seja identificado como
autor do texto, no site, normalmente o crédito é dado à Redação, o que diminuiu a confiabilidade
e o efeito de verdade, em decorrência da não apropriação do texto por autor específico – ou
mesmo autores, quando é o caso.
Frente às possibilidades da internet, as práticas adotadas são ainda analógicas, apesar
de apresentadas sob nova roupagem. O “sensacionalismo” se transformou em clickbait. Ao
contrário de se apropriar das técnicas potenciais do universo digital, como a interatividade e a
multimidialidade, por exemplo, o jornal opta por buscar referências para a nova plataforma
naquilo que já era considerado jornalismo sem qualidade na antiga. Os elementos novos, em
que deveria consistir a aposta da renovação do jornal, são pouco explorados.
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O site do jornal apresenta pouca interatividade, pouco cuidado com a memória e não
explora de forma recorrente os recursos multimidiáticos. Além disso, a desordem cronológica
do site atenta contra a qualidade jornalística, assim como a sua instabilidade funcional. O
veículo falha também ao colocar sempre uma imagem com destaque das matérias do site.
Normalmente, trata-se de uma foto de registro, de reprodução, não informativa, mas ela ocupa
todo o espaço quando os links são abertos. É preciso fazer uso da barra de rolagem para ter
acesso ao texto, que tem mais relevância.
Sim, o jornalismo encara tempos desafiantes, como escrevem Broersma e Peters
(2013), tempos de crise. “Desde a virada do milênio, a saúde financeira da indústria de notícias
está frágil, as audiências da mídia tradicional estão em declínio, e a autoridade, a credibilidade
e a autonomia profissional estão sendo corroídas” (BROERSMA; PETERS, 2013, p. 1)48. Para
o jornalismo regional, que normalmente tem menos equilíbrio financeiro e uma administração
menos elaborada, os desafios se mostram maiores. Ainda não há solução pronta para o
financiamento do jornalismo. Enquanto não há fórmula mágica para salvar a lavoura de uma
indústria que não conseguiu se reinventar frente às tecnologias que já não são tão novas, sofre
mais quem tem menos, porque há menor possibilidade de desenvolver iniciativas inovadoras e
nem sempre há conhecimento para investimentos certeiros.
Nesse ponto, muitas vezes, como algumas estratégias identificadas no material
produzido por O Popular, coloca-se a lógica comercial à frente de uma lógica da democracia
cidadã, como corrobora literatura nessa área. Como explica Charaudeau (2015), na primeira, se
justifica o relato com efeitos dramatizantes, que nem sempre tem pretensão de informar. Já a
segunda “tem por obrigação evitar os efeitos de dramatização, mas se arriscando perder o jogo
para os concorrentes que escolhem a outra lógica” (CHARAUDEAU, 2015, p. 273-274). Para
sua versão impressa, talvez o veículo analisado tenha percebido, a partir do erro, inclusive, que
a manutenção do jornalismo tradicional passa pelo serviço ao cidadão. Contudo, a falta de
estratégias não analógicas para o financiamento do noticiário on-line mantém a linha editorial
do site pesquisado mais próxima de armadilhas que não são novas, como o “sensacionalismo”,
que agora se relaciona com o clickbait como estratégia.
É sintomático o apelo sensacionalista nas longas – apesar de pouco elaboradas quanto
a sua apuração – coberturas relativas a casos de violência em que a aposta está na mobilização

Tradução livre do original: “...journalism faces challenging times. Since the turno f the millennium, the financial
healt of the News industry is failing, mainstream audiences ar on the decline, and professional authority, credibility
and autonomy are eroding”. (BROERSMA e PETERS, 2013, p. 1)
48
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por comoção pública. Estão ali as marcas descritas por Enne (2007, apud SELIGMAN, 2009):
a ênfase em temas criminais, a oralidade, as marcas sensoriais, as estratégias editoriais para
evidenciar o apelo sensacional e a estrutura simplificada e maniqueísta. Quando essa cobertura
envolve mulheres como vítimas, o discurso explicita o preconceito de gênero.
A valoração creditada à notícia também parece perpassar o preconceito de classe.
Sobre as notícias relativas aos assassinatos de Tamires e Raphaella, enquanto a cobertura sobre
a primeira morte, de uma adolescente que morava em bairro nobre da capital goiana, teve
acompanhamento mais longo e com mais proximidade, as notícias da segunda, ocorrida em
uma escola pública de Alexânia, não chegaram a ser manchete da versão física do jornal e
tiveram apuração feita para o site a partir de informações de outros veículos, não de apuração
própria.
Os textos são feitos em grande maioria a partir da prática do “relatar”, com pouca
utilização dos modos discursivos “comentar” e “provocar”. Há um empobrecimento do
potencial informativo e de contextualização da realidade, o que parte prioritariamente da
ausência de elaboração textual a partir e um alvo intelectivo, o enunciatário não é considerado
um sujeito político. Perde o meio informativo, que, regional e com equipe reduzida, não tem
condições de fidelizar um leitor que encontra no jornal pouca coisa além do que já vê na
hiperexposição informativa que vivencia na internet. O excesso de informação é característica
da sociedade em rede. É impossível acompanhar todo o conteúdo disponibilizado. Ao jornalista
é creditada uma nova função: a de organizador.
Essa função não é identificada no site de O Popular. Em vez de elaborar uma
organização própria do universo de informações, o jornal presta um desserviço, promovendo a
produção desordenada de conteúdos que seriam de interesse do público, poluindo ainda mais
os meios. Conteúdos que, por sua volatilidade e imprecisão, são colocados em destaque e,
assim, apresentados como relevantes, mas não oferecem elementos que nesse posto os
sustentem. Perde o leitor, que, mesmo vendo no veículo regional o foco na aldeia como
localização geográfica, não encontra quem lhe ofereça informação contextualizada sobre o local
onde mora e sobre a comunidade à qual pertence, nem quem o auxilie no processo de construção
do real e a organizar os conteúdos recebidos, entre verdades e o contrassenso das fake news49.
Elas, as fakes news geram dúvidas mesmo a partir do que é publicado pelo jornal. A

Como apontado na parte teórica deste trabalho, o termo fake news se refere a “notícias falsas” e, apesar de não
apresentar nenhuma novidade, se popularizou em 2017 principalmente a partir de fatos relacionados à eleição dos
Estados Unidos que tornou Donald Trump presidente daquele país. O contrassenso aqui apontado se refere ao fato
de que se são falsas, não são notícias.
49
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dúvida se faz presente nas matérias sem verificabilidade, que citam outros veículos, alguns
desconhecidos, e contam histórias mirabolantes que teriam se passado muito longe da “aldeia”.
Matérias com essas características são vistas na versão on-line do veículo analisado, mesmo
tendo elas pouco valor-notícia considerado, já que raramente estão nos pontos de destaque da
página. Alguma característica das notícias falsas também pode ser vista em decorrência da
apuração deficiente e da urgência em se fazer a publicação – o furo na internet é ainda mais
imediato. Assim, em algumas situações abordadas, o fato noticiado não apresenta sua maior
veracidade. As correções nem sempre são feitas e, quando sim, nem sempre há a indicação de
que houve alteração e qual o horário em que ela foi realizada.
O site do jornal não demonstra preocupação em identificar o que, na internet, é
verdadeiro ou mentiroso. As ideias de fact-checking50, que, na verdade, estão pouco distantes
da prática de apuração jornalística, não parecem fazer parte dos procedimentos do veículo online – nem sempre estão presentes no impresso também. A ausência de pluralidade e mesmo de
apuração é perceptível em muitas matérias, inclusive nas que são indicadas como mais
relevantes considerando o espaço que ocupam.
Observam-se textos confusos, embasados em notícias de outros veículos, nem sempre
reconhecidos, sem fontes declaradas, entre outras características que indicam pouco cuidado
com a qualidade da informação oferecida. O que justifica, por exemplo, uma cobertura sem
diversidade de pontos de vista? A estratégia mostra, em muitas matérias, um jornalismo
tendencioso e compromete sua credibilidade. Falta transparência, revisão e sobra pressa.
A pressa está em vários elementos: na legenda da foto que é só um nome, não chega a
ser uma frase; na imagem que não agrega informação; nos erros que deixam clara a falta de
revisão; nos textos que, em sua completude, não são mais que um parágrafo e não oferecem
nem as respostas para as questões básicas do lide. Ela está também no uso do discurso policial
como fonte única para um número exagerado de matérias, um discurso inquestionável. As
informações oferecidas pela polícia, qualquer uma delas, não são checadas ou confrontadas.
Ainda assim, não é possível dizer que o serviço ao interesse público não marque
presença. Considerando os critérios e Guerra (2010-2), as temáticas abordadas muitas vezes
correspondem a fatos que atingem a coletividade, ou a fatos que atingem uma pessoa em seus
direitos e no exercício da cidadania, ou a fatos que contenham aspectos que atentem contra o
interesse público nas dimensões anteriores. Porém, um olhar mais atento mostra que nem
Fact-checking diz respeito à checagem de fatos. Com as dúvidas sobre o que é verdadeiro e o que não é,
principalmente em discursos políticos, a prática se popularizou com identidade própria apesar de não apresentar
procedimento diferente do que se espera da apuração jornalística.
50
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sempre o problema está nas temáticas escolhidas, mas, sim, em como elas são abordadas. Os
assuntos de interesse público estão lá, mas o conteúdo oferecido não é suficiente para que o
indivíduo possa elaborar uma compreensão ampla a respeito do assunto, possa formar sua
opinião ou tomar decisões políticas e sociais.
A cobertura de casos de violência como os assassinatos de Tamires e Raphaella e o
atentado no Colégio Goyazes têm seu caráter de interesse público, afinal envolvem abordagens
sobre segurança pública, educação enquanto macro conceito e debates sobre porte de armas,
bullying, adolescência, entre outros. Mas poucos elementos que fazem parte dessa grande
variação temática são elaborados em decorrência da abordagem sensacionalista realizada com
apoio no relato declaratório e que não vai além da ficcionalização do real.
Ainda, a fragmentação e a superficialidade dos enquadramentos analisados na cobertura
política se espalham para além dela. Elas estão presentes na abordagem episódica da violência,
no direcionamento estratégico dos diálogos internacionais e da economia, na ênfase em
conflitos e disputas para todas as temáticas. Quais compromissos cumpre um jornalismo de
característica tradicional, e com enfoque local, que peca na confiabilidade e não apresenta
diversidade – de fontes, questões, tópicos e ideias – nem profundidade e amplitude da
informação (LACY; ROSENSTIEL, 2015)? Qual é a sua possibilidade de sobrevivência?
O desenvolvimento dessa pesquisa se direciona a um encerramento, mesmo que toda
conclusão seja específica a um só instante e nunca definitiva, em um momento em que a
promessa de novas mudanças gera expectativas pouco positivas para o cenário do jornalismo
regional realizado em Goiás. Há referências sobre a relevância do jornalismo para o exercício
da cidadania e para a manutenção da democracia nas obras de praticamente todos os autores
citados neste trabalho. Entretanto, o que se vive em Goiânia, agora, é uma realidade
especulativa que indica um possível encerramento das atividades do jornal O Popular. Pode ser
que as especulações sejam apenas isso e não se transponham para o mundo real.
Contudo, a possibilidade do fechamento do principal veículo jornalístico de um estado,
local em que ele atua praticamente sem concorrência, assusta. Por mais que a qualidade do
jornalismo praticado esteja aquém do que se faz necessário para que os cidadãos possam tomar
conhecido do que se relaciona à ideia de interesse público, possam obter a informação que
necessitam e à qual têm direito, e, enfim, tenham condições de se autogovernar social e
politicamente, como indicam os resultados deste estudo, algum jornalismo ainda é melhor do
que nenhum jornalismo. Não se trata aqui de defender uma plataforma. Seja impresso, on-line,
televisivo ou radiofônico, trata-se de jornalismo. Mesmo com todos os problemas nele ainda
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encontrados, há poucas formas de possibilitar ao cidadão o acesso à informação de que ele
necessita.
Por mais que a internet e suas redes sociais digitais possibilitem a hiperoferta
informativa, elas não oferecem, por si só, os conteúdos necessários para que o indivíduo possa
decodificar a realidade em que vive e identificar as responsabilidades para suas mazelas. Como
avalia Genro Filho (2012), apesar de todos os defeitos, as mídias desempenham papel
importante de informação no funcionamento das democracias. Ainda se credita relevância ao
jornalismo por sua relação com a ideia de accountability, tanto no que diz respeito à cobrança
e responsabilização dos poderes públicos quanto no que concerne à prestação de contas e
transparência dos próprios veículos midiáticos.
No caso do jornal O Popular, o reconhecido, por parte dos editores do veículo,
esvaziamento da cobertura política e a necessidade comprovada de retomá-la mostram que o
público está, sim, atento a isso, à ideia de accountability, mesmo que não reconheçam o termo.
Esvaziar a cobertura política não é tendência no jornalismo, pode ser, para além da má
compreensão dos dados, a manifestação do “cinismo ético” indicado por Karam (2004)51.
Assim como oferecer textos menores e mais fragmentados não possibilita o mesmo grau de
informação. O tamanho dos textos do jornal impresso também teve de ser revisto. Mas esses
cuidados não foram adotados na versão on-line. Ao site são permitidos o gosto pela violência,
a busca irresponsável pela audiência, o contato cotidiano com o “sensacionalismo”. Existe um
cuidado com o jornal impresso, mas, e quando ele não mais existir, o que será feito do
jornalismo tradicional e das responsabilidades que o legitimam? Próximas pesquisas virão e se
fazem cada vez mais necessárias.

Karam (2004) denomina por “cinismo ético” a prática das empresas jornalísticas de anunciar a defesa dos
princípios éticos dos códigos deontológicos do jornalismo em contraposição à prática dessas mesmas instituições.
No caso de O Popular, identificou-se a “defesa do interesse público” no discurso oficial da empresa, mas a
indicação de esvaziamento da cobertura política justificada por pesquisas sobre interesse do público.
51
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APÊNCICE A – CORPUS DA PESQUISA
Matérias coletadas do jornal impresso e do site de O Popular
MATERIAL CONSIDERADO NO DESENVOLVIMENTO DE ANÁLISE
1) PERÍODO I: 21 A 24 DE AGOSTO DE 2017
1.1. MANCHETES IMPRESSO
Título na capa:
1.1.1.
1.1.2.

Estado paralisa 45% das
obras de creche
Grampo revela
interferência política no
Parque Mutirama

1.1.3.

Pane em sistema dobra a
fila de UTI

1.1.4.

Tragédia sem porquê

1.2. MANCHETES ON-LINE
Título:

52

1.2.1.

Juiz é baleado durante
tentativa de assalto no
Jardim Goiás

1.2.2.

Rotam prende três
suspeitos de
envolvimento em
tentativa de roubo de juiz
em Goiânia

1.2.3.

Vídeo mostra momento
da tentativa de assalto
que terminou com juiz
baleado em Goiânia; veja

1.2.4.

Demóstenes: “Fui boi de
piranha”

1.2.5.

'Ato de fé', diz padre
preso por cometer abusos
sexuais em Caiapônia

1.2.6.

Ministro de Minas e
Energia vai propor
privatização da
Eletrobrás

Referência da matéria:
NUNES, Pedro. Crianças aguardam por 164 creches e escolas. O
Popular, Goiânia, 21 ago. 2017. Vida Urbana, p. 12 e 13.
ALCÂNTARA, Thalys. Relações políticas reveladas em áudio. O
Popular, Goiânia, 22 ago. 2017. Vida Urbana, p. 12.
DIAS, Thales. ALCÂNTARA, Thalys. Fila de UTI aumenta com
pane em sistema. O Popular, Goiânia, 23 ago. 2017. Vida
Urbana, p. 12.
MELO, Rosana. DIAS, Thales. Plano era matar dois colegas. O
Popular, Goiânia, 24 ago. 2017. Vida Urbana, p. 12 e 13.

Referência da matéria52:
JUIZ é baleado durante tentativa de assalto no Jardim Goiás. O
Popular, Goiânia, 21 ago. 2017. Disponível em:
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ROTAM prende três suspeitos de envolvimento em tentativa de
roubo de juiz em Goiânia. O Popular, Goiânia, 21 ago. 2017.
Disponível em:
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abusos sexuais em Caiapônia. O Popular, Goiânia, 21 ago. 2017.
Disponível em:
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minas-e-energia-vai-propor-privatiza%C3%A7%C3%A3o-daeletrobr%C3%A1s-1.1332120>.
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Homem morre
atropelado por ônibus na
BR-153

1.2.8.

Relações políticas no
Parque Mutirama são
reveladas em áudio

1.2.9.

‘Nosso modelo é de crise
permanente’, diz Maia

1.2.10. Collor vira réu na Lava
Jato

1.2.11. Santa Casa de Goiânia
pode ser interditada por
falta de material e más
condições de trabalho

1.2.12. Fila de UTI aumenta
com pane em sistema

1.2.13. PF deflagra Abate II e
mira filho de ministro do
TCU Aroldo Cedraz

1.2.14. Gilmar Mendes solta
mais 3 investigados da
Ponto Final; já são 9 os
libertados
1.2.15. Adolescente tinha lista
com 2 nomes que
pretendia matar
1.2.16. Adolescente de 13 anos
que matou garota de 14
está apreendido na Depai
em Goiânia
1.2.17. Menino de 13 anos que
matou vizinha em
Goiânia andava com faca
na mochila há cerca de
dois meses

HOMEM morre atropelado por ônibus na BR-153. O Popular,
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ago. 2017. Disponível em:
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1.2.18. ‘Ele tem de pagar sim’,
diz mãe de adolescente
que matou Tamires

1.3. CHAMADAS IMPRESSO
Título na capa:
1.3.1. "Rei da comédia", Jerry
Lewis morre aos 91 sem
deixar riso envelhecer
1.3.2.
Karnal adverte: "Há
algo doentio em ver
Whatsapp enquanto
dirige"
1.3.3. Quais vereadores de
Goiânia resistiriam ao
distritão
1.3.4. Futura secretaria vai
separar detentos

GUERRA, Ráisa; MELO, Rosana. ‘Ele tem de pagar sim’, diz
mãe de adolescente que matou Tamires. O Popular, Goiânia, 23
ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/ele-tem-depagar-sim-diz-m%C3%A3e-de-adolescente-que-matou-tamires1.1334077>.
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1.3.5.

Família doa córneas de
menino atropelado

1.3.6.

Chapada de Nova Roma
tem estação ecológica
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Goiânia, 21 ago. 2017, Vida Urbana, p. 4.
TEÓFILO, Sarah. Após atropelamento, só córneas de menino
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Goiânia, 21 ago. 2017, Vida Urbana, p. 14.

1.3.7.

André Pitta reforça coro
a favor dos estaduais

DI MEDEIROS, João Paulo. André Pitta há uma década no
comando. O Popular, Goiânia 21 ago. 2017, Esporte, p. 18.

1.3.8.

PEC propõe mudança em
teto de gastos

CARREIRO, Marcos Nunes. Assembleia recebe a nova PEC do
teto. O Popular, Goiânia, 22 ago. 2017, Notícias Política, p. 4.

1.3.9.

Padre diz que "toques"
eram para curas
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1.3.10. Assaltantes podem
integrar quadrilhas
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ARAÚJO, Natália. Radares entram em operação ainda este mês
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PULCINELI, Fabiana. Decreto aumenta diárias de parte dos
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1.3.19. Senador Collor vira réu
por corrupção
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1.3.20. Carros são vendidos a
partir de 500 reais
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o amianto. O Popular, Goiânia, 24 ago. 2017, Notícias
Economia, p. 6.
ARAÚJO, Natália. Fotossensores vão flagrar veículos roubados
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1.3.21. 250 licenças liberadas
antes de suspensão
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1.3.23. Amianto já tem 4 votos
favoráveis no STF
1.3.24. Radares vão apontar
carros roubados
1.3.25. Gerente relata propina
para não delatar desvio
1.3.26. Deputados retiram
previsão de fundo
1.3.27. Prefeitura quer elevar
IPTU para fechar conta
1.3.28. Justiça afasta conselheiro
do TSE
1.4. CHAMADAS ON-LINE
Título:

53

1.4.1.

Idoso perde controle de
caminhonete e morre
após capotamento na
BR-153

1.4.2.

Em Goiânia, filho de PM
é preso suspeito de
assaltar com viatura
descaracterizada e arma
da polícia

1.4.3.

Estudante agride
professora após ser
repreendido em sala de
aula

1.4.4.

Casal é preso suspeito de
vender drogas para
alunos de escola em
Goiânia

1.4.5.

Imposto para produção
de cerveja e chope
artesanal em Goiás pode
ser reduzido

CÂMARA retira previsão de fundo. O Popular (Agência
Estado), Goiânia, 24 ago. 2017, Notícias Política, p. 8.
TEÓFILO, Sarah. Prefeitura quer IPTU mais alto para fechar
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p. 16.
NEIVA, Cejana. Liminar determina afastamento de Ferrari das
funções no TCE. O Popular, Goiânia, 24 ago. 2017, Notícias
Política, p. 8.
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<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/cnh-digitalpassa-a-valer-a-partir-de-30-de-setembro-em-goi%C3%A1s1.1332314>.
ADVOGADO Mário Roriz morre aos 76 anos em Goiânia. O
Popular, Goiânia, 22 ago. 2017. Disponível em:
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<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/trio-queaplicava-golpes-em-idosos-%C3%A9-preso-em-goi%C3%A2nia1.1332609>.
PM É PRESO em flagrante suspeito de estuprar garota de 14
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Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 22 ago. 2017. Disponível
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INCÊNDIO atinge fazendas e mata mais de 30 cabeças de gado
no Tocantins. O Popular, Goiânia, 23 ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/inc%C3%AAndi
o-atinge-fazendas-e-mata-mais-de-30-cabe%C3%A7as-de-gadono-tocantins-1.1333473>.
BANDEIRA tarifária deve seguir vermelha em setembro. O
Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 23 ago. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/economia/bandeiratarif%C3%A1ria-deve-seguir-vermelha-em-setembro1.1333438>.
LEI LIMITA licenças para cargos em entidades. O Popular,
Goiânia, 23 ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/lei-limitalicen%C3%A7as-para-cargos-em-entidades-1.1333551>.
TRIBUNAL garante Moro na Lava Jato. O Popular (Estadão
Conteúdo), Goiânia, 23 ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/tribunal-garantemoro-na-lava-jato-1.1333487>.
NEIVA, Cejana. Liminar determina o afastamento de Edson
Ferrari do TCE. O Popular, Goiânia, 23 ago. 2017. Disponível
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em: <https://www.opopular.com.br/editorias/politica/liminardetermina-o-afastamento-de-edson-ferrari-do-tce-1.1333491>.
1.4.30. STF suspende
novamente julgamento
sobre o amianto
1.4.31. Medeiros vai para
Indústria e Comércio
1.4.32. Tiago Bittencourt
homenageia Raul Seixas
em livro
1.4.33. Jackson Abrão visita
tradicional engraxataria
de Goiânia

1.4.34. Walter sobre o futuro:
"Não aguento mais,
tenho de sair de Goiânia
um pouco"

1.4.35. Na luta pelo acesso à
elite, Tigre apresenta
dois atacantes para
aumentar poder de fogo

1.4.36. Confira as vagas de
emprego disponíveis
para esta quinta-feira
1.4.37. Bombeiros trabalham
para conter fogo no
Parque Estadual da Serra
dos Pirineus
1.4.38. Barco naufraga na Bahia;
Marinha confirma 22
mortos
1.4.39. Suspeito de matar
servidor, ex-secretário de
Saúde de Jesúpolis é
preso

1.4.40. STJ dá guarda de criança
encontrada em caixa de
papelão a casal gay
1.4.41. Xuxa afirma que dará
fim à sua fundação por
conta da crise

MONTEIRO, Lúcia. STF suspende novamente julgamento sobre
o amianto. O Popular, Goiânia, 23 ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/stf-suspendenovamente-julgamento-sobre-o-amianto-1.1333574>.
BAHIA, Andréia. Medeiros vai para Indústria e Comércio. O
Popular, Goiânia, 23 ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/medeiros-vaipara-ind%C3%BAstria-e-com%C3%A9rcio-1.1333575>.
FÉLIX, Bruno. Tiago Bittencourt homenageia Raul Seixas em
livro. O Popular, Goiânia, 22 ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/tiagobittencourt-homenageia-raul-seixas-em-livro-1.1332633>.
JACKSON Abrão visita tradicional engraxataria de Goiânia. O
Popular, Goiânia, 22 ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/jacksonabr%C3%A3o-visita-tradicional-engraxataria-degoi%C3%A2nia-1.1332784>.
WALTER sobre o futuro: "Não aguento mais, tenho de sair de
Goiânia um pouco". O Popular, Goiânia, 23 ago. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/esporte/walter-sobre-ofuturo-n%C3%A3o-aguento-mais-tenho-de-sair-degoi%C3%A2nia-um-pouco-1.1333318>.
FERREIRA, Hygor. Na luta pelo acesso à elite, Tigre apresenta
dois atacantes para aumentar poder de fogo. O Popular, Goiânia,
23 ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/esporte/na-luta-peloacesso-%C3%A0-elite-tigre-apresenta-dois-atacantes-paraaumentar-poder-de-fogo-1.1333570>.
CONFIRA as vagas de emprego disponíveis para esta quintafeira. O Popular, Goiânia, 24 ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/confira-asvagas-de-emprego-dispon%C3%ADveis-para-esta-quinta-feira1.1333720>.
BOMBEIROS trabalham para conter fogo no Parque Estadual da
Serra dos Pirineus. O Popular, Goiânia, 24 ago. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/bombeirostrabalham-para-conter-fogo-no-parque-estadual-da-serra-dospirineus-1.1333714>.
BARCO naufraga na Bahia; Marinha confirma 22 mortos. O
Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 24 ago. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/barconaufraga-na-bahia-marinha-confirma-22-mortos-1.1333788>.
SUSPEITO de matar servidor, ex-secretário de Saúde de
Jesúpolis é preso. O Popular, Goiânia, 24 ago. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/suspeito-dematar-servidor-ex-secret%C3%A1rio-de-sa%C3%BAde-dejes%C3%BApolis-%C3%A9-preso-1.1334025>.
STJ DÁ GUARDA de criança encontrada em caixa de papelão a
casal gay. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 24 ago. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/stj-d%C3%A1guarda-de-crian%C3%A7a-encontrada-em-caixa-depapel%C3%A3o-a-casal-gay-1.1334274>.
XUXA AFIRMA que dará fim à sua fundação por conta da crise.
O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 24 ago. 2017.
Disponível em:
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1.4.42. Marília Mendonça é
vista aos beijos com ator,
diz colunista
1.4.43. Mari Palma se declara
em camiseta e tieta
Taylor Hanson; veja
vídeo

<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/xuxa-afirmaque-dar%C3%A1-fim-%C3%A0-sua-funda%C3%A7%C3%A3opor-conta-da-crise-1.1333426>.
MARÍLIA Mendonça é vista aos beijos com ator, diz colunista. O
Popular, Goiânia, 24 ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/mar%C3%AD
lia-mendon%C3%A7a-%C3%A9-vista-aos-beijos-com-ator-dizcolunista-1.1333983>.
MARI PALMA se declara em camiseta e tieta Taylor Hanson;
veja vídeo. O Popular, Goiânia, 24 ago. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/mari-palmase-declara-em-camiseta-e-tieta-taylor-hanson-vejav%C3%ADdeo-1.1334248>.

2) PERÍODO II: 25 A 31 DE OUTUBRO DE 2017
2.1. MANCHETES IMPRESSO
Título na capa:
2.1.1.

Perdão das dívidas de
R$1,24 bilhão

PULCINELI, Fabiana. Governo perdoa R$1,24bi em Refis. O
Popular, Goiânia, 25 out. 2017, Notícias Economia, p. 9.

2.1.2.

Temer se livra de
segunda denúncia
“A gente vai até o fim do
mundo para recuperar
ela”
Saneago alerta para risco
de falta d’água em 211
bairros

CÂMARA barra segunda denúncia contra Temer. O Popular
(Agência Estado), Goiânia, 26 out. 2017, Notícias Política, p. 4.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Hospitais e escolas
sofrem sem água

2.1.6.

Classe média vê o
"inferno" dos centros de
internação
Assembleia mantém
2.290 comissionados

2.1.7.

2.1.8.

Estado cancela concurso

2.2. MANCHETES ON-LINE
Título:
2.2.1. Especial Goiânia 84
anos: uma cidade no
coração do Brasil
(supermanchete)

54

Referência da matéria:

2.2.2.

Estudante presta
depoimento e ajuda
perita a entender cenário
de ataque em Goiânia

2.2.3.

Estudante baleada em
colégio de Goiânia perde

TEÓFILO, Sarah. Esperança de uma cura para Isadora. O
Popular, Goiânia, 26 out. 2017, Vida Urbana, p. 12.
TEÓFILO, Sarah. Falta de água ameaça 211 bairros. O Popular,
Goiânia, 27 out. 2017, Vida Urbana, p. 12.
TEÓFILO, Sarah; ALMEIDA, Ingryd. Falta de água afeta 113
escolas. O Popular, Goiânia, 28 out. 2017, Vida Urbana, p. 1213.
ALCÂNTARA, Thalys. Nem social nem educativo. O Popular,
Goiânia, 29 out. 2017, Vida Urbana, p. 14-15.
SALGADO, Caio Henrique. Comissionados voltam a crescer. O
Popular, Goiânia, 30 out. 2017, Vida Urbana, p. 4.
RODRIGUES, Galtiery. Governo fará novo concurso após
fraude. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017, Vida Urbana, p. 12.

Referência da matéria54:
BORGES, Rogério; LIMA, Cristiane. Especial Goiânia 84 anos:
uma cidade no coração do Brasil. O Popular, Goiânia, 24 out.
2017. Disponível em:
<https://especiais.opopular.com.br/goiania84anos/>.
ESTUDANTE presta depoimento e ajuda perita a entender
cenário de ataque em Goiânia. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/estudante-prestadepoimento-e-ajuda-perita-a-entender-cen%C3%A1rio-deataque-em-goi%C3%A2nia-1.1377997>.
ESTUDANTE baleada em colégio de Goiânia perde movimento
das pernas, diz médico. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017.
Disponível em:

Todas as matérias foram acessadas pela última vez antes da finalização desse trabalho entre 2 e 12 mar. 2018.
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movimento das pernas,
diz médico

2.2.4.

Temer sanciona Refis na
véspera da votação da
denúncia na Câmara

2.2.5.

Michel Temer passa mal
e é levado para o centro
cirúrgico de hospital em
Brasília

2.2.6.

Câmara decide se
acusação contra Temer
poderá, ou não, seguir
em frente; veja ao vivo

2.2.7.

Câmara decide arquivar
segunda denúncia contra
Temer

2.2.8.

Ex-vereador de Goiânia
é preso em operação do
MP por suspeita em
fraude na área da
habitação

2.2.9.

Temer diz em vídeo que
'a verdade venceu' e que
foco agora é crescimento

2.2.10. Falta de água ameaça
211 bairros

2.2.11. Incêndio na Chapada dos
Veadeiros é o maior da
história da reserva
ambiental, afirma
instituto
2.2.12. Saneago pode
reembolsar o cidadão
que tiver a necessidade
de comprar água para
consumo
2.2.13. Prefeito de Aparecida
decide adiar por uma

<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/estudantebaleada-em-col%C3%A9gio-de-goi%C3%A2nia-perdemovimento-das-pernas-diz-m%C3%A9dico-1.1377808>.
TEMER sanciona Refis na véspera da votação da denúncia na
Câmara. O Popular (Agência Estado), Goiânia, 24 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/temer-sancionarefis-na-v%C3%A9spera-da-vota%C3%A7%C3%A3o-daden%C3%BAncia-na-c%C3%A2mara-1.1377687>.
MICHEL Temer passa mal e é levado para o centro cirúrgico de
hospital em Brasília. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/michel-temerpassa-mal-e-%C3%A9-levado-para-o-centro-cir%C3%BArgicode-hospital-em-bras%C3%ADlia-1.1378218>.
CÂMARA decide se acusação contra Temer poderá, ou não,
seguir em frente; veja ao vivo. O Popular (Agência Estado),
Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/c%C3%A2maradecide-se-acusa%C3%A7%C3%A3o-contra-temerpoder%C3%A1-ou-n%C3%A3o-seguir-em-frente-veja-ao-vivo1.1378353>.
CÂMARA decide arquivar segunda denúncia contra Temer. O
Popular (Agência Estado), Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/c%C3%A2maradecide-arquivar-segunda-den%C3%BAncia-contra-temer1.1378353>.
EX-VEREADOR de Goiânia é preso em operação do MP por
suspeita em fraude na área da habitação. O Popular, Goiânia, 26
out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/ex-vereador-degoi%C3%A2nia-%C3%A9-preso-em-opera%C3%A7%C3%A3odo-mp-por-suspeita-em-fraude-na-%C3%A1rea-dahabita%C3%A7%C3%A3o-1.1378709>.
TEMER diz em vídeo que 'a verdade venceu' e que foco agora é
crescimento. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 26 out.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/temer-diz-emv%C3%ADdeo-que-a-verdade-venceu-e-que-foco-agora%C3%A9-crescimento-1.1379106>.
TEÓFILO, Sarah. Falta de água ameaça 211 bairros. O Popular,
Goiânia, 26 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/falta-de%C3%A1gua-amea%C3%A7a-211-bairros-1.1379573>.
INCÊNDIO na Chapada dos Veadeiros é o maior da história da
reserva ambiental, afirma instituto. O Popular, Goiânia, 27 out.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/inc%c3%aandiona-chapada-dos-veadeiros-%C3%A9-o-maior-dahist%C3%B3ria-da-reserva-ambiental-afirma-instituto1.1379743>.
SANEAGO pode reembolsar o cidadão que tiver a necessidade de
comprar água para consumo. O Popular, Goiânia, 27 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/saneago-podereembolsar-o-cidad%C3%A3o-que-tiver-a-necessidade-decomprar-%C3%A1gua-para-consumo-1.1379801>.
PREFEITO de Aparecida decide adiar por uma semana decretar
situação emergência por falta de água. O Popular, Goiânia, 27
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semana decretar situação
emergência por falta de
água

2.2.14. Temer sabia de esquema
na Caixa, diz Funaro

2.2.15. Goiânia fica 'branca' com
a chuva desta sexta e
goianienses vão ao
êxtase
2.2.16. Atirador de Goiânia
usava o codinome Adolf
e defendia Hitler em
conversas com amigo
pela internet
2.2.17. Falta de água afeta 113
escolas

2.2.18. Moradores de Goiânia e
região pedem socorro
por causa da falta d'água

2.2.19. Classe média vê o
'inferno' dos centros de
internação
2.2.20. Policial militar morre
após troca de tiros com
outro policial, em
Goiânia
2.2.21.

Incêndio na Chapada
dos Veadeiros está
controlado, afirma chefe
do parque

2.2.22. Operação conjunta entre
forças de segurança faz
apreensões na Feira da
Marreta / Depois há
mudança de título para:
Operação na Feira da
Marreta cumpre 3
mandados de prisão,
apreende 7 armas e um
fuzil
2.2.23. Comissionados voltam a
crescer na Assembleia

out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/prefeito-deaparecida-decide-adiar-por-uma-semana-decretarsitua%C3%A7%C3%A3o-emerg%C3%AAncia-por-falta-de%C3%A1gua-1.1379925>.
TEMER sabia de esquema na Caixa, diz Funaro. O Popular
(Estadão Conteúdo), Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/temer-sabia-deesquema-na-caixa-diz-funaro-1.1380374>.
MARTINS, Frank. Goiânia fica 'branca' com a chuva desta sexta
e goianienses vão ao êxtase. O Popular, Goiânia, 27 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/goi%C3%A2niafica-branca-com-a-chuva-desta-sexta-e-goianienses-v%C3%A3oao-%C3%AAxtase-1.1380151>.
MARTINS, Frank. Atirador de Goiânia usava o codinome Adolf
e defendia Hitler em conversas com amigo pela internet. O
Popular, Goiânia, 28 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/atirador-degoi%C3%A2nia-usava-o-codinome-adolf-e-defendia-hitler-emconversas-com-amigo-pela-internet-1.1380719>.
TEÓFILO, Sarah; ALMEIDA, Ingryd. Falta de água afeta 113
escolas. O Popular, Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/falta-de%C3%A1gua-afeta-113-escolas-1.1380606>.
MARTINS, Frank. Moradores de Goiânia e região pedem socorro
por causa da falta d'água. O Popular, Goiânia, 28 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/moradores-degoi%C3%A2nia-e-regi%C3%A3o-pedem-socorro-por-causa-dafalta-d-%C3%A1gua-1.1380820>.
ALCÂNTARA, Thalys. Classe média vê o 'inferno' dos centros
de internação. O Popular, Goiânia, 28 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/classem%C3%A9dia-v%C3%AA-o-inferno-dos-centros-deinterna%C3%A7%C3%A3o-1.1380945>.
POLICIAL militar morre após troca de tiros com outro policial,
em Goiânia. O Popular, Goiânia, 29 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/policial-militarmorre-ap%C3%B3s-troca-de-tiros-com-outro-policial-emgoi%C3%A2nia-1.1381146>.
INCÊNDIO na Chapada dos Veadeiros está controlado, afirma
chefe do parque. O Popular, Goiânia, 29 out. 2017. Disponível
em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/inc%C3%AAndi
o-na-chapada-dos-veadeiros-est%C3%A1-controlado-afirmachefe-do-parque-1.1381209>.

OPERAÇÃO na Feira da Marreta cumpre 3 mandados de prisão,
apreende 7 armas e um fuzil. O Popular, Goiânia, 29 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/opera%C3%A7
%C3%A3o-na-feira-da-marreta-cumpre-3-mandados-depris%C3%A3o-apreende-7-armas-e-um-fuzil-1.1381212>.

SALGADO, Caio Henrique. Comissionados voltam a crescer na
Assembleia. O Popular, Goiânia, 29 out. 2017. Disponível em:
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<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/comissionadosvoltam-a-crescer-na-assembleia-1.1381418>.
2.2.24. Operação prende
membros de quadrilha
que fraudou concurso da
polícia em Goiás e o
Enem 2016
2.2.25. Veja erros grotescos de
candidatos que
compraram vagas em
concurso para delegado
em Goiás
2.2.26. Meirelles diz que
governo avalia liberar
FGTS para Fies e crédito
consignado

2.2.27. Senado aprova projeto
que regula Uber
2.2.28. Aluno de medicina que
confessou compra de
vaga na UFG entrega
nome de outros alunos
beneficiados

OPERAÇÃO prende membros de quadrilha que fraudou concurso
da polícia em Goiás e o Enem 2016. O Popular, Goiânia, 30 out.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/opera%C3%A7%
C3%A3o-prende-membros-de-quadrilha-que-fraudou-concursoda-pol%C3%ADcia-em-goi%C3%A1s-e-o-enem-20161.1381483>.
GUERRA, Ráisa. Veja erros grotescos de candidatos que
compraram vagas em concurso para delegado em Goiás. O
Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/veja-errosgrotescos-de-candidatos-que-compraram-vagas-em-concursopara-delegado-em-goi%C3%A1s-1.1382165>.
MEIRELLES diz que governo avalia liberar FGTS para Fies e
crédito consignado. O Popular (Agência Estado), Goiânia, 30
out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/meirelles-dizque-governo-avalia-liberar-fgts-para-fies-e-cr%C3%A9ditoconsignado-1.1382147>.
SENADO aprova projeto que regula Uber. O Popular, Goiânia,
31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/senado-aprovaprojeto-que-regula-uber-1.1383079>.
MARTINS, Frank. Aluno de medicina que confessou compra de
vaga na UFG entrega nome de outros alunos beneficiados. O
Popular, Goiânia, 31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/aluno-demedicina-que-confessou-compra-de-vaga-na-ufg-entrega-nomede-outros-alunos-beneficiados-1.1382930>.

2.2.29. Ao menos 2 morrem em
tiro em Nova York, diz
jornal / Depois há
mudança de título para:
Homem atropela várias
pessoas, abre fogo em
ciclovia e mata ao menos
seis em NY

HOMEM atropela várias pessoas, abre fogo em ciclovia e mata ao
menos seis em NY. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 31
out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/mundo/homem-atropelav%C3%A1rias-pessoas-abre-fogo-em-ciclovia-e-mata-ao-menosseis-em-ny-1.1382964>.

2.2.30. Alunos baleados em
colégio de Goiânia
retomam as aulas em
nova sala

ALUNOS baleados em colégio de Goiânia retomam as aulas em
nova sala. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/alunos-baleadosem-col%C3%A9gio-de-goi%C3%A2nia-retomam-as-aulas-emnova-sala-1.1382397>.

2.3. CHAMADAS IMPRESSO
Título na capa:

Referência da matéria:

2.3.1.

Fogo tragou 26% do
parque

ABREU, Vandré. Área incendiada chega a 26%. O Popular,
Goiânia, 25 out. 2017, Vida Urbana, p.16.

2.3.2.

Abraços contra o frio da
dor sem fim

LONGO, Malu. União e afeto como resposta à tragédia. O
Popular, Goiânia, 25 out. 2017, Vida Urbana, p.12-13.

2.3.3.

Goianos abrem voto a
favor do presidente

AIDAR, Bruna. Goianos vão votar a favor de Temer. O Popular,
Goiânia, 25 out. 2017, Notícias Política, p.5.

2.3.4.

Vila perde chance de
voltar ao G4 da série B

DI MEDEIROS, João Paulo. Novo golpe de rival direto. O
Popular, Goiânia, 25 out. 2017, Esporte, p.17.
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2.3.5.

Supremo suspende
regras da ‘escravidão’

2.3.6.

Vai subir 43% a nova
bandeira vermelha

2.3.7.

Cai número de focos e
fogo perde força

2.3.8.

Presidente tem alta após
sete horas de internação

2.3.9.

Aécio pede para ficar no
PSDB nacional

2.3.10. Grama fica esburacada
com jogos
2.3.11. Celg pede a empresa
para usar gerador
2.3.12. Município volta a
produzir esmeraldas
2.3.13. Histórias e fotos de
Bituca, um ícone da
MPB
2.3.14. Vítimas pagaram R$ 15
mil por casa “fantasma”

STF SUSPENDE portaria do trabalho escravo. O Popular
(Agência Estado), Goiânia, 25 out. 2017, Notícias Economia,
p.11.
CONTA de luz vai ficar mais cara em novembro. O Popular
(Agência Estado), Goiânia, 25 out. 2017, Notícias Economia,
p.10.
LIMA, Gabriela. Incêndio difícil de ser contido. O Popular,
Goiânia, 26 out. 2017, Vida Urbana, p.16.
TEMER diz que está “inteiro”. O Popular (Agência Estado),
Goiânia, 26 out. 2017, Notícias Política, p.6.
AÉCIO recusa renúncia e faz apelo para ficar até dezembro. O
Popular (Agência Estado), Goiânia, 26 out. 2017, Notícias
Política, p.7.
ALMEIDA, Carol. Gramado paga o preço. O Popular, Goiânia,
26 out. 2017, Esporte, p.17.
ALEXANDRIA, Katherine. Celg pede para empresa usar gerador
para aliviar rede. O Popular, Goiânia, 26 out. 2017, Notícias
Economia, p.10.
MONTEIRO, Lúcia. Goiás volta a produzir esmeraldas. O
Popular, Goiânia, 26 out. 2017, Notícias Economia, p.11.
RABELO, Michelle. As travessias de Bituca. O Popular,
Goiânia, 26 out. 2017, Magazine, p.1.
LONGO, Malu. Busca por casa vira pesadelo. O Popular,
Goiânia, 27 out. 2017, Vida Urbana, p.15.

2.3.15. Animais feridos por fogo
são resgatados
2.3.16. Estado corta R$ 840
milhões em benefícios
fiscais
2.3.17. Pop List, um prêmio às
mais lembradas

LIMA, Gabriela. Começa o resgate de animais. O Popular,
Goiânia, 27 out. 2017, Vida Urbana, p.14.

2.3.18. Marconi diz que não vai
brigar por comando
2.3.19. Zé Ramalho e seus 40
anos de sucesso, em voz
e violão
2.3.20. Morto em garagem era o
dono de 662 kg de
cocaína
2.3.21. Empresas já preparam
mudanças trabalhistas

CARREIRO, Marcos Nunes. “Não vou brigar”, diz Marconi. O
Popular, Goiânia, 27 out. 2017, Notícias Política, p.9.

2.3.22. Chegou, partiu, mas
volta em seguida

LIMA, Cristiane. Chuva veio pra ficar. O Popular, Goiânia, 28
out. 2017, Vida Urbana, p.11.

2.3.23. Família quer que atirador
finalize ano

MELO, Rosana. Preocupação com ano letivo. O Popular,
Goiânia, 28 out. 2017, Vida Urbana, p.14.

2.3.24. Agrodefesa fecha
barreiras sanitárias
2.3.25. Advogado nega
liderança do CV em
Goiânia

AIDAR, Bruna. Agrodefesa fechará barreiras. O Popular,
Goiânia, 28 out. 2017, Notícias Economia, p.5.

PULCINELI, Fabiana. Decreto prevê corta de R$ 840 milhões. O
Popular, Goiânia, 27 out. 2017, Notícias Política, p.4.
MONTEIRO, Lúcia. Um prêmio às mais lembradas. O Popular,
Goiânia, 27 out. 2017, Notícias Economia, p.7.

FÉLIX, Bruno. Avôhai acústico. O Popular, Goiânia, 27 out.
2017, Magazine, p. 1.
MELO, Rosana. Traficante executado pelo CV era o dono de 662
kg de cocaína. O Popular, Goiânia, 27 out. 2017, Vida Urbana,
p.16.
ALEXANDRIA, Katherine. Empresas antecipam mudanças da
reforma. O Popular, Goiânia, 28 out. 2017, Notícias Política, p 4.

MELO, Rosana. Advogado nega que BH seja líder do Comando
Vermelho. O Popular, Goiânia, 28 out. 2017, Vida Urbana, p.15.
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2.3.26. Setor produtivo tenta
manter incentivos
2.3.27. Cachorros sopram velas
2.3.28. Quando todos andam
juntos

2.3.30. Queimadas crescem 91%
no estado

LONGO, Malu. Anjos no caminho de Kaká. O Popular, Goiânia,
29 out. 2017, Vida Urbana, p.16-17.
CARREIRO, Marcos Nunes. Crise e desânimo afetam filiação em
grandes siglas. O Popular, Goiânia, 29 out. 2017, Notícias
Política, p 4-5.
DIAS, Thales. Queimada recorde. O Popular, Goiânia, 29 out.
2017, Vida Urbana, p.13.

2.3.31. Proposto plano de
demissões no paço

AIDAR, Bruna. Câmara incentiva demissões. O Popular,
Goiânia, 30 out. 2017, Notícias Política, p.5.

2.3.32. Escolas tentam
neutralizar bullying

RODRIGUES, Galtiery. Rotina que precisa ser combatida. O
Popular, Goiânia, 30 out. 2017, Vida Urbana, p.14-15.

2.3.33. PM apreende fuzil na
Feira do Marreta

ABREU, Vandré. PM acha até armas na Marreta. O Popular,
Goiânia, 30 out. 2017, Vida Urbana, p.13.

2.3.34. Tecnologia oxigena
mercado de varejo
2.3.35. Não sofra indigestão
diante dos preços da
castanha-do-pará
2.3.36. Ibope mede preferência
por Lula e Bolsonaro

MONTEIRO, Lúcia. Tecnologia muda cara do varejo goiano. O
Popular, Goiânia, 30 out. 2017, Notícias Economia, p.8-9.

2.3.37. Aula de abraços para
aliviar o trauma

LONGO, Malu. Dia lúdico para driblar o trauma. O Popular,
Goiânia, 31 out. 2017, Vida Urbana, p.14-15.

2.3.29. De 35 siglas, 17 perdem
filiados

2.3.38. Corte vai pesar no bolso
2.3.39. Alunos denunciam
fraude em exames
2.3.40. Mortes em roubos
crescem em 2016
2.3.41. Busca da perfeição

QUEIROZ, Renato. Síndrome de Bela Gil. O Popular, Goiânia,
30 out. 2017, Magazine, p.5.
LULA E Bolsonaro no 2° turno. O Popular, Goiânia, 30 out.
2017, Notícias Política, p.6.

MONTEIRO, Lúcia. ICMS maior deve elevar preços. O Popular,
Goiânia, 31 out. 2017, Notícias Economia, p.9.
LIMA, Cristiane. Alunos dizem que escola os impediu de fazer
Prova Brasil. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017, Vida Urbana,
p.16.
ALCÂNTARA, Thalys. No topo com maior taxa de latrocínio. O
Popular, Goiânia, 31 out. 2017, Vida Urbana, p.13.
KRAN, Riva. À procura do espetáculo perfeito. O Popular,
Goiânia, 31 out. 2017, Magazine, p.5.

2.3.44. Paço diz que vai auditar
folha de servidores

FÉLIX, Bruno. “O Brasil está mais conservador”. O Popular,
Goiânia, 31 out. 2017, Magazine, p.4.
CARREIRO, Marcos Nunes. MP requer suspensão de pagamento
extra a políticos. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017, Notícias
Política, p.6.
AIDAR, Bruna. Prefeitura vai auditar folha de pagamento. O
Popular, Goiânia, 31 out. 2017, Notícias Política, p.7.

2.3.45. Norte-Sul tem alta
demanda, diz Valec

ALEXANDRIA, Katherine. Há muita demanda, diz Valec. O
Popular, Goiânia, 31 out. 2017, Notícias Economia, p.11.

2.4. CHAMADAS ON-LINE
Título:

Referência da matéria55:

2.3.42. Atento aos sinais de Ney
Matogrosso
2.3.43. MP pede suspensão de
extra a políticos

55

CARREIRA, Marcos Nunes. Entidades querem barrar revisão de
incentivos. O Popular, Goiânia, 29 out. 2017, Notícias
Economia, p.6.
FÉLIX, Bruno. Parece gente. O Popular, Goiânia, 29 out. 2017,
Magazine, p.8-9.

Todas as matérias foram acessadas pela última vez antes da finalização desse trabalho entre 2 e 12 mar. 2018.
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2.4.1.

Governo de Goiás
perdoa R$ 1,24 bilhão
em Refis

2.4.2.

Temer recebe alta sete
horas após ser internado
em hospital militar

2.4.3.

Partido evita fixar
sucessor de Xi Jinping

2.4.4.

Plenário vota denúncia
contra Temer e ministros

2.4.5.

Motociclista morre em
colisão no Jardim Novo
Mundo

2.4.6.

Falsa médica é presa
após atender mais de 400
pacientes em hospital

2.4.7.

Ciberataque atinge
entidades da Rússia,
Ucrânia, Turquia e
Alemanha

2.4.8.

Radares na T-63
começam a multar na
próxima sexta-feira

2.4.9.

Trindade terá faculdade
de Medicina

2.4.10. Tribunal suspende
interrogatório de Lula na
Operação Zelotes

2.4.11. Mais uma vítima de
tragédia em colégio de
Goiânia deixa o hospital

2.4.12. Confira as oportunidades
de trabalho disponíveis
no Sine Goiás
2.4.13. Catalão terá rodízio no
abastecimento de água;

PULCINELI, Fabiana. Governo de Goiás perdoa R$ 1,24 bilhão
em Refis. O Popular, Goiânia, 24 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/governo-degoi%C3%A1s-perdoa-r-1-24-bilh%C3%A3o-em-refis1.1377596>.
TEMER recebe alta sete horas após ser internado em hospital
militar. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 25 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/temer-recebealta-sete-horas-ap%C3%B3s-ser-internado-em-hospital-militar1.1378510>.
PARTIDO evita fixar sucessor de Xi Jinping. O Popular
(Agência Estado), Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/mundo/partido-evitafixar-sucessor-de-xi-jinping-1.1378546>.
PLENÁRIO vota denúncia contra Temer e ministros. O Popular
(Estadão Conteúdo), Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/plen%C3%A1rio
-vota-den%C3%BAncia-contra-temer-e-ministros-1.1377863>.
MOTOCICLISTA morre em colisão no Jardim Novo Mundo. O
Popular, Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/motociclistamorre-em-colis%C3%A3o-no-jardim-novo-mundo-1.1377784>.
FALSA médica é presa após atender mais de 400 pacientes em
hospital. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/falsam%C3%A9dica-%C3%A9-presa-ap%C3%B3s-atender-mais-de400-pacientes-em-hospital-1.1378102>.
CIBERATAQUE atinge entidades da Rússia, Ucrânia, Turquia e
Alemanha. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/mundo/ciberataqueatinge-entidades-da-r%C3%BAssia-ucr%C3%A2nia-turquia-ealemanha-1.1378194>.
RADARES na T-63 começam a multar na próxima sexta-feira. O
Popular, Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/radares-na-t-63come%C3%A7am-a-multar-na-pr%C3%B3xima-sexta-feira1.1378517>.
TRINDADE terá faculdade de Medicina. O Popular, Goiânia, 25
out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/trindadeter%C3%A1-faculdade-de-medicina-1.1378549>.
TRIBUNAL suspende interrogatório de Lula na Operação
Zelotes. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/tribunalsuspende-interrogat%C3%B3rio-de-lula-naopera%C3%A7%C3%A3o-zelotes-1.1378409>.
Mais uma vítima de tragédia em colégio de Goiânia deixa o
hospital. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/mais-umav%C3%ADtima-de-trag%C3%A9dia-em-col%C3%A9gio-degoi%C3%A2nia-deixa-o-hospital-1.1377890>.
CONFIRA as oportunidades de trabalho disponíveis no Sine
Goiás. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/confira-asoportunidades-de-trabalho-dispon%C3%ADveis-no-sinegoi%C3%A1s-1.1377851>.
CATALÃO terá rodízio no abastecimento de água; confira os
bairros que serão afetados. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017.
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confira os bairros que
serão afetados

2.4.14. Aécio recusa renúncia e
faz apelo para ficar na
presidência do PSDB até
dezembro

2.4.15. Incêndio já destruiu 26%
da Chapada dos
Veadeiros

2.4.16. Vídeo mostra ação de
avião da FAB
combatendo incêndio na
Chapada dos Veadeiros

2.4.17. Confira como votou cada
deputado goiano sobre
prosseguimento da 2ª
denúncia contra Temer
2.4.18. 'O mais difícil é saber o
que é bullying', diz
especialista em
adolescência
2.4.19. Censurado nos anos 90,
rap ganha nova versão
em que Gabriel, o
Pensador, mata Temer;
ouça
2.4.20. Pearl Jam, atração do
Lollapalooza 2018, vai
fazer show também no
Maracanã

2.4.21. Polícia Civil investiga se
incêndio na Chapada dos
Veadeiros é criminoso

2.4.22. Estado publica decreto
de revisão de incentivos
fiscais
2.4.23. Trio suspeito de matar
mulher no Parque
Anhanguera é preso

Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/catal%C3%A3oter%C3%A1-rod%C3%ADzio-no-abastecimento-de%C3%A1gua-confira-os-bairros-que-ser%C3%A3o-afetados1.1378133>.
Aécio recusa renúncia e faz apelo para ficar na presidência do
PSDB até dezembro. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/a%C3%A9ciorecusa-ren%C3%BAncia-e-faz-apelo-para-ficar-napresid%C3%AAncia-do-psdb-at%C3%A9-dezembro1.1378320>.
ABREU, Vandré. Incêndio já destruiu 26% da Chapada dos
Veadeiros. O Popular, Goiânia, 24 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/inc%C3%AAndio
-j%C3%A1-destruiu-26-da-chapada-dos-veadeiros-1.1377693>.
VÍDEO mostra ação de avião da FAB combatendo incêndio na
Chapada dos Veadeiros. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/v%C3%ADdeomostra-a%C3%A7%C3%A3o-de-avi%C3%A3o-da-fabcombatendo-inc%C3%AAndio-na-chapada-dos-veadeiros1.1378392>.
AIDAR, Bruna. Confira como votou cada deputado goiano sobre
prosseguimento da 2ª denúncia contra Temer. O Popular,
Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/confira-comovotou-cada-deputado-goiano-sobre-prosseguimento-da2%C2%AA-den%C3%BAncia-contra-temer-1.1378467>.
'O MAIS difícil é saber o que é bullying', diz especialista em
adolescência. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/o-maisdif%C3%ADcil-%C3%A9-saber-o-que-%C3%A9-bullying-dizespecialista-em-adolesc%C3%AAncia-1.1377815>.
CENSURADO nos anos 90, rap ganha nova versão em que
Gabriel, o Pensador, mata Temer; ouça. O Popular, Goiânia, 25
out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/censuradonos-anos-90-rap-ganha-nova-vers%C3%A3o-em-que-gabriel-opensador-mata-temer-ou%C3%A7a-1.1377972>.
PEARL Jam, atração do Lollapalooza 2018, vai fazer show
também no Maracanã. O Popular, Goiânia, 25 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/pearl-jamatra%C3%A7%C3%A3o-do-lollapalooza-2018-vai-fazer-showtamb%C3%A9m-no-maracan%C3%A3-1.1378047>.
POLÍCIA Civil investiga se incêndio na Chapada dos Veadeiros é
criminoso. O Popular, Goiânia, 26 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/pol%C3%ADciacivil-investiga-se-inc%C3%AAndio-na-chapada-dos-veadeiros%C3%A9-criminoso-1.1378913>.
ESTADO publica decreto de revisão de incentivos fiscais. O
Popular, Goiânia, 26 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/estadopublica-decreto-de-revis%C3%A3o-de-incentivos-fiscais1.1378927>.
TRIO suspeito de matar mulher no Parque Anhanguera é preso. O
Popular, Goiânia, 26 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/trio-suspeito-de-
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matar-mulher-no-parque-anhanguera-%C3%A9-preso1.1378773>.

2.4.24. PF ataca lavagem de
dinheiro e faz buscas no
Ministério do Turismo

2.4.25. Colégio Militar de Goiás
sorteia 5,6 mil vagas
para ensino fundamental
e médio

2.4.26. Sine Goiânia
disponibiliza 202 vagas
de emprego

2.4.27. Menina de 12 anos é
atingida por bala perdida
ao sair de igreja

2.4.28. Caminhoneiro é preso
pela quarta vez por
embriaguez em
2.4.29. Mesmo com diagnóstico
de paraplegia
permanente, família de
Isadora diz que tem fé na
cura
2.4.30. Advogado de família de
adolescente morto em
colégio de Goiânia quer
que pais prestem
depoimentos

2.4.31. Fiscalização eletrônica
no corredor da T-63
inicia nesta sexta

2.4.32. Fila por vaga de
emprego impressiona no
Parque Amazônia
2.4.33. Temer deve se internar
para fazer exames, diz
blog

PF ATACA lavagem de dinheiro e faz buscas no Ministério do
Turismo. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 26 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/pf-atacalavagem-de-dinheiro-e-faz-buscas-no-minist%C3%A9rio-doturismo-1.1378732>.
COLÉGIO Militar de Goiás sorteia 5,6 mil vagas para ensino
fundamental e médio. O Popular, Goiânia, 26 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/col%C3%A9giomilitar-de-goi%C3%A1s-sorteia-5-6-mil-vagas-para-ensinofundamental-e-m%C3%A9dio-1.1379210>.
SINE Goiânia disponibiliza 202 vagas de emprego. O Popular,
Goiânia, 26 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/sinegoi%C3%A2nia-disponibiliza-202-vagas-de-emprego1.1379080>.
MENINA de 12 anos é atingida por bala perdida ao sair de igreja.
O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 26 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/menina-de-12anos-%C3%A9-atingida-por-bala-perdida-ao-sair-de-igreja1.1378731>.
CAMINHONEIRO é preso pela quarta vez por embriaguez em
Goiás. O Popular, Goiânia, 26 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/caminhoneiro%C3%A9-preso-pela-quarta-vez-por-embriaguez-emgoi%C3%A1s-1.1378722>.
TEÓFILO, Sarah. Mesmo com diagnóstico de paraplegia
permanente, família de Isadora diz que tem fé na cura. O
Popular, Goiânia, 25 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/mesmo-comdiagn%C3%B3stico-de-paraplegia-permanente-fam%C3%ADliade-isadora-diz-que-tem-f%C3%A9-na-cura-1.1378601>.
ADVOGADO de família de adolescente morto em colégio de
Goiânia quer que pais prestem depoimentos. O Popular, Goiânia,
26 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/advogado-defam%C3%ADlia-de-adolescente-morto-em-col%C3%A9gio-degoi%C3%A2nia-quer-que-pais-prestem-depoimentos1.1378871>.
FISCALIZAÇÃO eletrônica no corredor da T-63 inicia nesta
sexta. O Popular, Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/fiscaliza%C3%A
7%C3%A3o-eletr%C3%B4nica-no-corredor-da-t-63-inicia-nestasexta-1.1379616>.
FILA por vaga de emprego impressiona no Parque Amazônia. O
Popular, Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/fila-por-vagade-emprego-impressiona-no-parque-amaz%C3%B4nia1.1379726>.
TEMER deve se internar para fazer exames, diz blog. O Popular,
Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/temer-deve-seinternar-para-fazer-exames-diz-blog-1.1379817>.
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IPHONE 8 e 8 Plus chega ao Brasil a partir de R$ 4 mil. O
Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 27 out. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/economia/iphone-8e-8-plus-chega-ao-brasil-a-partir-de-r-4-mil-1.1379842>.
FERREIRA, Hygor. Rogério Mancini é o novo auxiliar técnico
do Atlético. O Popular, Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/esporte/rog%C3%A9riomancini-%C3%A9-o-novo-auxiliar-t%C3%A9cnico-doatl%C3%A9tico-1.1379997>.
RAQUEL Dodge defende prosseguimento das investigações
sobre Temer. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 27 out.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/raquel-dodgedefende-prosseguimento-das-investiga%C3%A7%C3%B5essobre-temer-1.1380098>.
HOMEM é preso em Alvorada do Norte suspeito de adulterar
veículos. O Popular, Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/homem%C3%A9-preso-em-alvorada-do-norte-suspeito-de-adulterarve%C3%ADculos-1.1379628>.
AIDAR, Bruna. Relator define cronograma de tramitação da LOA
de 2018. O Popular, Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/relator-definecronograma-de-tramita%C3%A7%C3%A3o-da-loa-de-20181.1379899>.
CONFIRA 193 vagas de emprego disponíveis nesta sexta no Sine
Goiânia. O Popular, Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/confira-293vagas-de-emprego-dispon%C3%ADveis-nesta-sexta-no-sinegoi%C3%A2nia-1.1379979>.
NOVO exame para câncer de próstata promete reduzir nº de
biópsias desnecessárias. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia,
27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/novo-examepara-c%C3%A2ncer-de-pr%C3%B3stata-promete-reduzirn%C2%BA-de-bi%C3%B3psias-desnecess%C3%A1rias1.1380358#error=login_required&state=2c110ba6-38ec-4ffba7d7-ca43dda15ba0>.
APÓS venda, McDonald's ganha 'novo nome' na China. O
Popular (ANSA Brasil), Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/ap%C3%B3svenda-mcdonald-s-ganha-novo-nome-na-china-1.1380337>.
FIFA reconhece títulos mundiais de clubes a partir de 1960. O
Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 27 out. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/esporte/fifareconhece-t%C3%ADtulos-mundiais-de-clubes-a-partir-de-19601.1379652>.
CARREIRO, Marcos Nunes. "Não vou brigar", diz Marconi sobre
disputar eleição para presidência do PSDB. O Popular, Goiânia,
26 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/n%C3%A3ovou-brigar-diz-marconi-sobre-disputar-elei%C3%A7%C3%A3opara-presid%C3%AAncia-do-psdb-1.1379570>.
PM APREENDE 1.790 kg de maconha em Rio Verde. O
Popular, Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/pm-apreende-1790-kg-de-maconha-em-rio-verde-1.1379823>.
SUSPEITOS da Lava Jato tentaram repatriar dinheiro congelado
na Suíça. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 27 out. 2017.
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da mente do consumidor

2.4.47. Vaca é resgatada após
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Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/suspeitos-dalava-jato-tentaram-repatriar-dinheiro-congelado-nasu%C3%AD%C3%A7a-1.1380314>.
MONTEIRO, Lúcia. Pop List homenageia marcas que nunca
saíram da mente do consumidor. O Popular, Goiânia, 26 out.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/pop-listhomenageia-marcas-que-nunca-sa%C3%ADram-da-mente-doconsumidor-1.1379565>.
VACA é resgatada após cair em fossa de 3 metros em Itaberaí. O
Popular, Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/vaca-%C3%A9resgatada-ap%C3%B3s-cair-em-fossa-de-3-metros-emitabera%C3%AD-1.1379672>.
MOTORISTAS de Uber protestam contra projeto de lei e
complicam trânsito na Praça Cívica. O Popular, Goiânia, 27 out.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/motoristas-deuber-protestam-contra-projeto-de-lei-e-complicamtr%C3%A2nsito-na-pra%C3%A7a-c%C3%ADvica-1.1379802>.
WHATSAPP terá função para apagar mensagens em até 7
minutos; veja como funciona. O Popular (Estadão Conteúdo),
Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/whatsappter%C3%A1-fun%C3%A7%C3%A3o-para-apagar-mensagensem-at%C3%A9-7-minutos-1.1380052>.
PINHEIRO, Tylara. Diagnosticado com câncer, Djalma Rezende
faz cirurgia pelo SUS e elogia atendimento. O Popular, Goiânia,
27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/diagnosticadocom-c%EF%BF%BDncer-djalma-rezende-faz-cirurgia-pelo-suse-elogia-atendimento-1.1380126>.
ARÁBIA Saudita é primeiro país do mundo a dar cidadania a um
robô. O Popular (ANSA Brasil), Goiânia, 27 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/ar%C3%A1biasaudita-%C3%A9-primeiro-pa%C3%ADs-do-mundo-a-darcidadania-a-um-rob%C3%B4-1.1380401>.
TEMER passa por raspagem da próstata em São Paulo. O
Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 27 out. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/politica/temer-passapor-raspagem-da-pr%C3%B3stata-em-s%C3%A3o-paulo1.1380619>.
TEMER está bem, com quadro estável e terá alta na segunda, diz
médico. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 28 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/temerest%C3%A1-bem-com-quadro-est%C3%A1vel-e-ter%C3%A1alta-na-segunda-diz-m%C3%A9dico-1.1380808>.
PRF APREENDE uma tonelada de queijo clandestino. O
Popular, Goiânia, 28 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/prf-apreendeuma-tonelada-de-queijo-clandestino-1.1380848>.
MELO, Rosana. Caso Goyases: Família quer que atirador termine
o ano letivo. O Popular, Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/caso-goyasesfam%C3%ADlia-quer-que-atirador-termine-o-ano-letivo1.1380531>.
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CARREIRO, Marcos Nunes. Entidades querem barrar revisão de
incentivos. O Popular, Goiânia, 27 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/entidadesquerem-barrar-revis%C3%A3o-de-incentivos-1.1380562>.
LIMA, Cristiane. Chuva veio pra ficar. O Popular, Goiânia, 27
out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/chuva-veio-praficar-1.1380524>.
SEGUINDO a reforma trabalhista, franquia de fast food anuncia
vaga de trabalho por R$ 4,45 a hora. O Popular, Goiânia, 28 out.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/seguindo-areforma-trabalhista-franquia-de-fast-food-anuncia-vaga-detrabalho-por-r-4-45-a-hora-1.1380681>.
"NÃO FALAMOS, ela está percebendo aos poucos", diz mãe de
jovem que ficou paraplégica em atentado. O Popular, Goiânia,
28 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/n%C3%A3ofalamos-ela-est%C3%A1-percebendo-aos-poucos-dizm%C3%A3e-de-jovem-que-ficou-parapl%C3%A9gica-ematentado-1.1380825>.
FILME goiano, 'As Duas Irenes' é premiado em festival da
Espanha. O Popular, Goiânia, 28 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/filme-goianoas-duas-irenes-%C3%A9-premiado-em-festival-espanhol-decinema-1.1380866>.
IBOPE aponta Lula e Bolsonaro no 2º turno para 2018, diz O
Globo. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 29 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/ibope-apontalula-e-bolsonaro-no-2%C2%BA-turno-para-2018-diz-o-globo1.1381211>.
ALEXANDRIA, Katherine. Em Goiás, empresas antecipam
mudanças da reforma trabalhista. O Popular, Goiânia, 27 out.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/emgoi%C3%A1s-empresas-antecipam-mudan%C3%A7as-dareforma-trabalhista-1.1380570>.
MPF DIZ que pesa sobre Dilma 'suspeita de parcialidade'. O
Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 28 out. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/politica/mpf-dizque-pesa-sobre-dilma-suspeita-de-parcialidade-1.1380823>.
CARREIRO, Marcos Nunes. Crise e desânimo afetam filiação em
grandes siglas. O Popular, Goiânia, 28 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/crise-edes%C3%A2nimo-afetam-filia%C3%A7%C3%A3o-em-grandessiglas-1.1381039>.
FÉLIX, Bruno. Parece gente: com bolos, petiscos e até decoração
personalizada, festas para cachorros caem no gosto. O Popular,
Goiânia, 28 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/parece-gentecom-bolos-petiscos-e-at%C3%A9-decora%C3%A7%C3%A3opersonalizada-festas-para-cachorros-cai-no-gosto-1.1379368>.
NO INSTAGRAM, Leonardo DiCaprio reposta imagem sobre
incêndio na Chapada dos Veadeiros. O Popular, Goiânia, 29 out.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/no-instagramleonardo-dicaprio-reposta-imagem-sobre-inc%C3%AAndio-nachapada-dos-veadeiros-1.1381190>.
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ATRIZ brasileira é agredida por segurança de bar durante
transmissão ao vivo na Espanha. O Popular (Estadão Conteúdo),
Goiânia, 29 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/atrizbrasileira-%C3%A9-agredida-por-seguran%C3%A7a-de-bardurante-transmiss%C3%A3o-ao-vivo-na-espanha-1.1381278>.
ESTADO Islâmico ameaça matar príncipe George. O Popular,
Goiânia, 29 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/mundo/estadoisl%C3%A2mico-amea%C3%A7a-matar-pr%C3%ADncipegeorge-1.1381339>.
FERREIRA, Hygor. Atlético empata com Vitória e fica mais
longe de sair da zona do rebaixamento. O Popular, Goiânia, 29
out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/esporte/atl%C3%A9ticoempata-com-vit%C3%B3ria-e-fica-mais-longe-de-sair-da-zonado-rebaixamento-1.1381371>.
MELO, Rosana. Mãe de atirador de Goiânia presta depoimento na
Depai. O Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/m%C3%A3e-deatirador-de-goi%C3%A2nia-presta-depoimento-na-depai1.1381936>.
MONTEIRO, Lúcia. Benefício fiscal: ICMS maior deve elevar
preços. O Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/benef%C3%A
Dcio-fiscal-icms-maior-deve-elevar-pre%C3%A7os-1.1382240>.
MARTINS, Frank. Vestibular da Faculdade da Polícia Militar
está com inscrições abertas. O Popular, Goiânia, 30 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/vestibular-dafaculdade-da-pol%C3%ADcia-militar-est%C3%A1-cominscri%C3%A7%C3%B5es-abertas-1.1381974>.
SINE GOIÁS disponibiliza 20 vagas para vigilante com
deficiência. O Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/sinegoi%C3%A1s-disponibiliza-20-vagas-para-vigilante-comdefici%C3%AAncia-1.1381701>.
TEMER recebe alta após internação para cirurgia urológica. O
Popular (Agência Brasil), Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/temer-recebealta-ap%C3%B3s-interna%C3%A7%C3%A3o-para-cirurgiaurol%C3%B3gica-1.1381770>.
MEIRELLES: crise já acabou e Brasil já está crescendo. O
Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 30 out. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/economia/meirellescrise-j%C3%A1-acabou-e-brasil-j%C3%A1-est%C3%A1crescendo-1.1381546>.
COM IMPOSTOS, bandeira 2 sobe de R$ 5 para R$ 6,42. O
Popular (Agência Estado), Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/com-impostosbandeira-2-sobe-de-r-5-para-r-6-42-1.1382151>.
GOIÁS lidera taxa de latrocínios em todo o País, aponta relatório.
O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 30 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/goi%C3%A1slidera-taxa-de-latroc%C3%ADnios-em-todo-o-pa%C3%ADsaponta-relat%C3%B3rio-1.1381666>.
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ABREU, Vandré. MP cobra respostas para a crise hídrica em
Goiânia. O Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/2.234055/mp-cobrarespostas-para-a-crise-h%C3%ADdrica-em-goi%C3%A2nia1.1381380>.
BORGES, Carla. Programa oferece até R$ 5 milhões para
empresas goianas. O Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/economia/programaoferece-at%C3%A9-r-5-milh%C3%B5es-para-empresas-goianas1.1382132>.
AIDAR, Bruna. Prefeitura vai auditar folha de pagamento. O
Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/prefeitura-vaiauditar-folha-de-pagamento-1.1382216>.
AIDAR, Bruna. Vereador Paulinho Graus pede licença de
mandato na Câmara. O Popular, Goiânia, 30 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/vereadorpaulinho-graus-pede-licen%C3%A7a-de-mandato-nac%C3%A2mara-1.1381978>.
ABREU, Vandré. Estado libera militares para atuarem em OSs. O
Popular, Goiânia, 29 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/estado-liberamilitares-para-atuarem-em-oss-1.1381379>.
ALEXANDRIA, Katherine. Norte-Sul tem alta demanda, diz
Valec. O Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/norte-sul-temalta-demanda-diz-valec-1.1382253>.
MELO, Rosana. Ministério Público denuncia motorista que
atropelou mãe e filha na Avenida Rio Verde. O Popular,
Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/minist%C3%A9ri
o-p%C3%BAblico-denuncia-motorista-que-atropeloum%C3%A3e-e-filha-na-avenida-rio-verde-1.1382158>.
GOVERNO reduz projeção de salário mínimo para 2018 para R$
965. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 30 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/governoreduz-proje%C3%A7%C3%A3o-de-sal%C3%A1riom%C3%ADnimo-para-2018-para-r-965-1.1382142>.
CRISTIANO Ronaldo vira alvo do Estado Islâmico. O Popular
(Estadão Conteúdo), Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/mundo/cristianoronaldo-vira-alvo-do-estado-isl%C3%A2mico-1.1381725>.
VOLTA ÀS aulas no Colégio Goyases é marcado por
brincadeiras e atividades lúdicas. O Popular, Goiânia, 30 out.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/volta-%C3%A0saulas-no-col%C3%A9gio-goyases-%C3%A9-marcado-porbrincadeiras-e-atividades-l%C3%BAdicas-1.1381489>.
HOUSE OF Cards é cancelada após escândalo de assédio com
protagonista. O Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/house-ofcards-%C3%A9-cancelada-ap%C3%B3s-esc%C3%A2ndalo-deass%C3%A9dio-com-protagonista-1.1382085>.
FÉLIX, Bruno. “O Brasil está mais conservador”, afirma Ney
Matogrosso. O Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/o-brasil-
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est%C3%A1-mais-conservador-afirma-ney-matogrosso1.1381966>.

2.4.90. Nível de CO2 na
atmosfera em 2016 foi o
maior em 800 mil anos

2.4.91. Grupo Rio Quente abre
68 vagas para
temporários e efetivos
com salário de até R$
8.300,00
2.4.92. Preparem os guardachuvas! Veja em quais
dias deve chover nesta
semana em Goiânia

2.4.93. Casal é morto a tiros
quando chegava em casa
em Goiânia

2.4.94. Raquel Dodge reforça
denúncia de Janot contra
Jucá e Jorge Gerdau

2.4.95. Idosa de 76 anos mata o
marido de 80 a facadas

2.4.96. Sífilis entre adultos
cresce 27,8% em um ano
no Brasil

2.4.97. Superintendência do
Trabalho de Goiás
interdita 2,5 mil armas
da PM

2.4.98. Dólar sobe 3,32% em
outubro, maior alta
mensal desde a eleição
de Trump

2.4.99. Goiás no topo com maior
taxa de latrocínio
2.4.100. Sine Goiás tem vaga
para carreteiro que more
em Senador

NÍVEL DE CO2 na atmosfera em 2016 foi o maior em 800 mil
anos. O Popular (ANSA Brasil), Goiânia, 30 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/mundo/n%C3%ADvelde-co2-na-atmosfera-em-2016-foi-o-maior-em-800-mil-anos1.1382154>.
MARTINS, Frank. Grupo Rio Quente abre 68 vagas para
temporários e efetivos com salário de até R$ 8.300,00. O
Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/grupo-rioquente-abre-68-vagas-para-tempor%C3%A1rios-e-efetivos-comsal%C3%A1rio-de-at%C3%A9-r-8-300-00-1.1381995>.
MARTINS, Frank. Preparem os guarda-chuvas! Veja em quais
dias deve chover nesta semana em Goiânia. O Popular, Goiânia,
30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/preparem-osguarda-chuvas-veja-em-quais-dias-deve-chover-nesta-semanaem-goi%C3%A2nia-1.1381549>.
CASAL é morto a tiros quando chegava em casa em Goiânia. O
Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/casal-%C3%A9morto-a-tiros-quando-chegava-em-casa-em-goi%C3%A2nia1.1382371>.
RAQUEL Dodge reforça denúncia de Janot contra Jucá e Jorge
Gerdau. O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 31 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/raquel-dodgerefor%C3%A7a-den%C3%BAncia-de-janot-contra-juc%C3%A1e-jorge-gerdau-1.1383060>.
IDOSA de 76 anos mata o marido de 80 a facadas. O Popular
(Estadão Conteúdo), Goiânia, 31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/idosa-de-76-anosmata-o-marido-de-80-a-facadas-1.1382945>.
SÍFILIS entre adultos cresce 27,8% em um ano no Brasil. O
Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 31 out. 2017. Disponível
em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/s%C3%ADfilisentre-adultos-cresce-27-8-em-um-ano-no-brasil-1.1382979>.
MARTINS, Frank. Superintendência do Trabalho de Goiás
interdita 2,5 mil armas da PM. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/superintend%C3
%AAncia-do-trabalho-de-goi%C3%A1s-interdita-2-5-mil-armasda-pm-1.1382844>.
DÓLAR sobe 3,32% em outubro, maior alta mensal desde a
eleição de Trump. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017. Disponível
em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/d%C3%B3larsobe-3-32-em-outubro-maior-alta-mensal-desde-aelei%C3%A7%C3%A3o-de-trump-1.1383010>.
ALCÂNTARA, Thalys. Goiás no topo com maior taxa de
latrocínio. O Popular, Goiânia, 30 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/goi%C3%A1sno-topo-com-maior-taxa-de-latroc%C3%ADnio-1.1382353>.
SINE GOIÁS tem vaga para carreteiro que more em Senador
Canedo. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/sine-

161

goi%C3%A1s-tem-vaga-para-carreteiro-que-more-em-senadorcanedo-1.1382482>.

2.4.101. Justiça condena Correios
a indenizar em R$ 10 mil
carteiro que foi assaltado

2.4.102. Markin Goya assume
vaga de Graus

2.4.103. Pré-sal pode render R$
600 bilhões à União até
2054

2.4.104. Governo de Goiás
decreta ponto facultativo
no dia 3 de novembro

2.4.105. Gilmar suspende
transferência de Sérgio
Cabral

2.4.106. Iris assina carta de
intenção para conclusão
de obras em Goiânia

2.4.107. Após fim de incêndio,
parque nacional reabre
nesta quarta-feira
2.4.108. Falha em adutora
interrompe
abastecimento de água
em 150 bairros de
Goiânia e Aparecida;
veja lista / Depois há
mudança de título para:
Veja a lista com 150
bairros sem água nesta
terça-feira (31) em
Goiânia e em Aparecida
2.4.109. Milton Nascimento fará
show em Goiânia em
2018
2.4.110. Roque, do SBT, está
internado com bronquite
em São Paulo

JUSTIÇA condena Correios a indenizar em R$ 10 mil carteiro
que foi assaltado. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017. Disponível
em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/justi%C3%A7
a-condena-correios-a-indenizar-em-r-10-mil-carteiro-que-foiassaltado-1.1383041>.
AIDAR, Bruna. Markin Goya assume vaga de Graus. O Popular,
Goiânia, 31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/markin-goyaassume-vaga-de-graus-1.1383112>.
PRÉ-SAL pode render R$ 600 bilhões à União até 2054. O
Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 31 out. 2017. Disponível
em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/pr%C3%A9sal-pode-render-r-600-bilh%C3%B5es-%C3%A0-uni%C3%A3oat%C3%A9-2054-1.1382376>.
GOVERNO de Goiás decreta ponto facultativo no dia 3 de
novembro. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/governo-degoi%C3%A1s-decreta-ponto-facultativo-no-dia-3-de-novembro1.1382442>.
GILMAR suspende transferência de Sérgio Cabral. O Popular
(Estadão Conteúdo), Goiânia, 31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/politica/gilmarsuspende-transfer%C3%AAncia-de-s%C3%A9rgio-cabral1.1382617>.
IRIS ASSINA carta de intenção para conclusão de obras em
Goiânia. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/iris-assina-cartade-inten%C3%A7%C3%A3o-para-conclus%C3%A3o-de-obrasem-goi%C3%A2nia-1.1382643>.
SOUSA, Fabiana de. Após fim de incêndio, parque nacional
reabre nesta quarta-feira. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/ap%C3%B3sfim-de-inc%C3%AAndio-parque-nacional-reabre-nesta-quartafeira-1.1383083>.

MARTINS, Frank. Veja a lista com 150 bairros sem água nesta
terça-feira (31) em Goiânia e em Aparecida. O Popular, Goiânia,
31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/falha-em-adutorainterrompe-abastecimento-de-%C3%A1gua-em-150-bairros-degoi%C3%A2nia-e-aparecida-veja-lista-1.1382571>.

ROCHA, Ana Cláudia. Milton Nascimento fará show em Goiânia
em 2018. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/miltonnascimento-far%C3%A1-show-em-goi%C3%A2nia-em-20181.1383075>.
ROQUE, DO SBT, está internado com bronquite em São Paulo.
O Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 31 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/roque-do-sbt-
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est%C3%A1-internado-com-bronquite-em-s%C3%A3o-paulo1.1382195>.
2.4.111. “Jackson Abrão
Entrevista” fala sobre
Novembro Azul e
prevenção ao câncer

2.4.112. Prefeitura vai advertir
motorista que só reduz a
velocidade quando passa
pelo radar

2.4.113. Confira as alterações no
trânsito perto dos
cemitérios de Goiânia
para o Dia de Finados

2.4.114. Jornalista da Globo
aparece ao vivo vestida
de jacaré
2.4.115. Saiba o que abre e fecha
durante o feriado de
Finados em Goiás

2.4.116. Apostas para a Mega da
Virada já começaram;
prêmio é estimado em
R$ 220 milhões

“JACKSON Abrão Entrevista” fala sobre Novembro Azul e
prevenção ao câncer. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/jacksonabr%C3%A3o-entrevista-fala-sobre-novembro-azul-epreven%C3%A7%C3%A3o-ao-c%C3%A2ncer-1.1382988>.
PREFEITURA vai advertir motorista que só reduz a velocidade
quando passa pelo radar. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/prefeitura-vaiadvertir-motorista-que-s%C3%B3-reduz-a-velocidade-quandopassa-pelo-radar-1.1382463>.
CONFIRA as alterações no trânsito perto dos cemitérios de
Goiânia para o Dia de Finados. O Popular, Goiânia, 31 out.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/confira-asaltera%C3%A7%C3%B5es-no-tr%C3%A2nsito-perto-doscemit%C3%A9rios-de-goi%C3%A2nia-para-o-dia-de-finados1.1382712>.
JORNALISTA da Globo aparece ao vivo vestida de jacaré. O
Popular (Estadão Conteúdo), Goiânia, 31 out. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/jornalistada-globo-aparece-ao-vivo-vestida-de-jacar%C3%A9-1.1382530>.
SAIBA O que abre e fecha durante o feriado de Finados em
Goiás. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/saiba-o-que-abree-fecha-durante-o-feriado-de-finados-em-goi%C3%A1s1.1382723>.
APOSTAS para a Mega da Virada já começaram; prêmio é
estimado em R$ 220 milhões. O Popular, Goiânia, 31 out. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/apostas-paraa-mega-da-virada-j%C3%A1-come%C3%A7arampr%C3%AAmio-%C3%A9-estimado-em-r-220-milh%C3%B5es1.1382572>.

3) PERÍODO III: 6 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017
3.1. MANCHETES IMPRESSO
Título na capa:
3.1.1. 46 deputados
goianos tentarão a
reeleição
3.1.2. Enem - Redação
surpreende e desafia
alunos
3.1.3.

Prédios têm 15 dias
para assumir lixo

3.1.4.

Paço desiste de
cobrar coleta de lixo
em prédios
Fugitivo não poderia
ter ido para
semiaberto

3.1.5.

Referência da matéria:
Carreiro, Marcos Nunes. Maioria dos deputados vai brigar por
reeleição. O Popular, Goiânia, 6 nov. 2017, Notícias Política, p.
4.
ALCÂNTARA, Thalys. Tema da redação surpreende. O
Popular, Goiânia, 6 nov. 2017, Vida Urbana, p. 14.
ALCÂNTARA, Thalys; ALMEIDA, Ingryd. Prédios residenciais
na mira da Comurg. O Popular, Goiânia, 7 nov. 2017, Vida
Urbana, p. 12.
ALCÂNTARA, Thalys. Prefeito volta atrás. O Popular, Goiânia,
8 nov. 2017, Vida Urbana, p. 12.
TEÓFILO, Sarah. BH possuía outro mandado. O Popular,
Goiânia, 9 nov. 2017, Vida Urbana, p. 13.
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3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.2.

Dinheiro de recursos
hídricos vai para
Vapt Vupt
Manobra de postos
forçou consumo da
gasolina cara
Escolas militares se
multiplicam em
Goiás

AIDAR, Bruna. Preço do etanol subiu 14,39%. O Popular,
Goiânia, 11 nov. 2017, Notícias Economia, p. 9.
RODRIGUES, Galtiery. Em plena expansão. O Popular,
Goiânia, 12 nov. 2017, Vida Urbana, p. 14-15.

MANCHETES ON-LINE
Referência da matéria56:

Título:
3.2.1.

Enem 2017:
Acompanhe a
correção das provas
AO VIVO e o
gabarito extraoficial

3.2.2.

Enem 2017:
acompanhe a
correção do segundo
dia de provas ao
vivo e o gabarito
extraoficial
Enem 2017: confira
o gabarito
extraoficial do
segundo dia de
provas

3.2.3.

56

TEÓFILO, Sarah. Dinheiro de recursos hídricos no Vapt Vupt. O
Popular, Goiânia, 10 nov. 2017, Vida Urbana, p. 12.

3.2.4.

Adolescente de 14
anos é morta a tiros
dentro de escola em
Alexânia

3.2.5.

Jovem que matou
garota com 11 tiros
no rosto em
Alexânia era seu
vizinho e já tinha
feito ameaças

3.2.6.

Jovem que matou
estudante de 16 anos
com tiros no rosto
arquitetou o crime
por um ano

3.2.7.

Jovem que matou
adolescente
responderá por
feminicídio casos
quase dobram neste
ano em Goiás

3.2.8.

Corpo de estudante
morta a tiros dentro
de colégio em

ENEM 2017: acompanhe a correção das provas ao vivo e o
gabarito extraoficial. O Popular, Goiânia, 5 nov. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/enem-2017acompanhe-a-correção-de-provas-ao-vivo-e-o-gabaritoextraoficial-1.1386226>.
ENEM 2017: acompanhe a correção do segundo dia de provas ao
vivo e o gabarito extraoficial. O Popular, Goiânia, 12 nov. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/enem-2017acompanhe-a-correção-do-segundo-dia-de-provas-ao-vivo-e-ogabarito-extraoficial-1.1391803>.
ENEM 2017: confira o gabarito extraoficial do segundo dia de
provas. O Popular, Goiânia, 12 nov. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/enem-2017confira-o-gabarito-extraoficial-do-segundo-dia-de-provas1.1391795>.
ADOLESCENTE de 14 anos é morta a tiros dentro de escola em
Alexânia. O Popular, Goiânia, 6 nov. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/adolescente-de14-anos-é-morta-a-tiros-dentro-de-escola-em-alexânia1.1386602>.
JOVEM que matou garota com 11 tiros no rosto em Alexânia era
seu vizinho e já tinha feito ameaças. O Popular, Goiânia, 6 nov.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/jovem-quematou-garota-com-11-tiros-no-rosto-em-alexânia-era-seuvizinho-e-já-tinha-feito-ameaças-1.1386767>.
JOVEM que matou estudante de 16 anos com tiros no rosto
arquitetou o crime por um ano. O Popular, Goiânia, 6 nov. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/jovem-quematou-estudante-de-16-anos-com-tiros-no-rosto-arquitetou-ocrime-por-um-ano-1.1387031>.
NUNES, Pedro. Jovem que matou adolescente responderá por
feminicídio casos quase dobram neste ano em Goiás. O Popular,
Goiânia, 6 nov. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/jovem-quematou-adolescente-responderá-por-feminicídio-casos-quasedobram-neste-ano-em-goiás-1.1387141>.
CORPO de estudante morta a tiros dentro de colégio em Alexânia
é velado em igreja evangélica. O Popular, Goiânia, 6 nov. 2017.
Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/corpo-de-

Todas as matérias foram acessadas pela última vez antes da finalização desse trabalho entre 12 e 25 mar. 2018.
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Alexânia é velado
em igreja evangélica
3.2.9.

Assassino de
Raphaela Noviski dá
detalhes do crime à
delegada

3.2.10. Jovem que matou
estudante em
Alexânia chega à
audiência com olho
roxo e diz que caiu
no banheiro
3.2.11. Prefeitura desiste de
cobrar coleta de lixo
em prédios
3.2.12. ‘A gente só via ele
em casa e indo à
escola’, diz vizinha
de jovem que matou
estudante em
Alexânia
3.2.13. Preparem os bolsos:
gasolina em Goiânia
pode chegar a R$5,
afirma advogado do
Sindiposto
3.2.14. Gerente de banco
em Goiânia é
acusado de dar
golpe milionário em
sertanejos
3.2.15. Clientes de banco
denunciam desvio
de mais de R$1
milhão
3.2.16. Mãe de estudante
morta em Alexânia
diz que não acredita
em arrependimento
de assassino
3.2.17. Rapaz diz que
passava noites sem
dormir por causa de
estudante em
Alexânia
3.2.18. Avião cai na cidade
de Goiás e quatro
pessoas sobrevivem
3.2.19. Depois do
Ministério do
Trabalho proibir uso

estudante-morta-a-tiros-dentro-de-colégio-em-alexânia-é-veladoem-igreja-evangélica-1.1387447>.
Assassino de Raphaela Noviski dá detalhes do crime à delegada.
O Popular, Goiânia, 7 nov. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/assassino-deraphaella-noviski-dá-detalhes-do-crime-à-delegada-veja-vídeo1.1387555>.
JOVEM que matou estudante em Alexânia chega à audiência com
olho roxo e diz que caiu no banheiro. O Popular, Goiânia, 7 nov.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/jovem-quematou-estudante-em-alexânia-chega-à-audiência-com-olho-roxoe-diz-que-caiu-no-banheiro-1.1387978>.
ALCÂNTARA, Thalys. Prefeitura desiste de cobrar coleta de lixo
em prédios. O Popular, Goiânia, 7 nov. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/prefeitura-desistede-cobrar-coleta-de-lixo-em-pr%C3%A9dios-1.1388037>.
‘A GENTE só via ele em casa e indo à escola’, diz vizinha de
jovem que matou estudante em Alexânia. O Popular, Goiânia, 8
nov. 2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/a-gente-só-viaele-em-casa-e-indo-à-escola-diz-vizinha-de-jovem-que-matouestudante-em-alexânia-1.1388639>.
PREPAREM os bolsos: gasolina em Goiânia pode chegar a R$5,
afirma advogado do Sindiposto. O Popular, Goiânia, 8 nov.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/economia/preparem-osbolsos-gasolina-em-goiânia-pode-chegar-a-r-5-afirma-advogadodo-sindiposto-1.1388735>.
NUNES, Pedro. Gerente de banco em Goiânia é acusado de dar
golpe milionário em sertanejos. O Popular, Goiânia, 9 nov.
2017. Disponível em:
<https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/gerente-de-bancoem-goiânia-é-acusado-de-dar-golpe-milionário-em-sertanejos1.1389639>.
ALCÂNTARA, Thalys. Clientes de banco denunciam desvio de
mais de R$1 milhão. O Popular, Goiânia, 9 nov. 2017.
Disponível em:
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AIDAR, Bruna. Senado aprova exclusão de herdeiros que
mataram os pais. O Popular, Goiânia, 9 nov. 2017. Disponível
em: <https://www.opopular.com.br/editorias/politica/senadoaprova-exclus%C3%A3o-de-herdeiros-que-matarem-os-pais1.1389543>.
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Fonte: Elaboração da autora.
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