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“Quando perguntei a um influente
jornalista cubano se lá existe liberdade de
imprensa, ele deu uma gargalhada e
respondeu: ‘Claro que não’. E completou, com
naturalidade: ‘Liberdade de imprensa é
apenas um eufemismo burguês. Só um idiota
não é capaz de ver que a imprensa está
sempre a serviço de quem detém o poder’.”

Fernando Morais
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O que é 

e como surgee como surge

a notícia
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As motivações da notícia

° A notícia é uma forma de ver, perceber e 
conceber a realidade. É um autêntico sintoma 
social, e a análise de sua produção lança muitas 

¹ Alfredo Eurico Vizeu PEREIRA JR., Decidindo o que é notícia, p. 62

social, e a análise de sua produção lança muitas 
pistas sobre o mundo que nos cerca.¹

° Critérios de noticiabilidade: servem, na prática
do jornalismo, mais ou menos como o senso que o 
cozinheiro utiliza para escolher arroz: retira grãos 
escuros ou quebrados, deixa apenas os sadios.
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Identificação e empatia

° Para ser noticiável, o acontecimento deve ser (...) 
interpretável dentro do contexto cultural do leitor: 
a relevância referente ao sistema de valores

¹ Mauro WOLF, Teorias das comunicações de massa, p. 210

a relevância referente ao sistema de valores
ideológicos e aos interesses próprios do país em 
questão determina a importância de um evento.¹

° Identificamo-nos com personagens que são como 
somos ou como imaginamos que poderíamos 
ser, para atender a uma demanda íntima.
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Fonte e jornalista

° Fonte: chave entre o jornalista e a realidade.

O avesso da teoria da comunicação: o jornalista ° O avesso da teoria da comunicação: o jornalista 
se torna receptor de uma informação que a 
fonte emite.

° O jornalista se identifica mais com algumas 
fontes de informação, seja por imposição do meio, 
seja por formação pessoal.



Sistemas Virtuais 2
Grandes coberturas jornalísticas na internet

Automatismo e dependência

° A seleção das notícias é um processo de decisão e 
de escolha realizado rapidamente (...). Os critérios 
devem ser aplicáveis de maneira fácil e rápida, de 

¹ Mauro WOLF, Teorias das comunicações de massa, p. 204

devem ser aplicáveis de maneira fácil e rápida, de 
modo que as escolhas possam ser feitas sem 
muita reflexão.¹

° A notícia é um produto e precisa de um fluxo 
constante; é necessário haja fornecedores de 
matéria-prima para o processo produtivo.
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Fontes institucionalizadas

° A imprensa precisa de fluxos constantes de 
informação. Surgiram então órgãos (públicos ou 
privados) capazes de criá-la. E mais: informação privados) capazes de criá-la. E mais: informação 
preparada para a forma de bolo da notícia.

° Embora tenham acesso a fontes alternativas, os 
jornalistas preferem ou acabam por dar maior 
espaço às fontes mais próximas, já estabelecidas 
em seu repertório de matérias-primas.
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“O jornalismo é uma profissão muito repetitiva, baseada 
na reiteração cíclica de certas rotinas que, se bem 

garantem a complexa tarefa de elaborar diariamente garantem a complexa tarefa de elaborar diariamente 
um produto informativo, escondem também o 
perigo de converter o jornalista em um 

profissional acomodado, desmotivado e folgado.”

[Ramón SALAVERRÍA, Los Cibermedios ante las catástrofes: Del 11s al 11m, p. 01]
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Estudo de caso

11 de Setembro na Folha:11 de Setembro na Folha:
o site Contraponto
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Agenda-setting

° Machado de Assis, no artigo “Reforma pelo 
Jornal”, de 1859, dizia que o jornal fez “tremer 
as aristocracias” mais do que os movimentos 

¹ Alfredo Eurico Vizeu PEREIRA JR., Decidindo o que é notícia, p. 62

as aristocracias” mais do que os movimentos 
populares”¹.
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Agenda-setting

° A sensação de poder da mídia virou ilusão, 
enquanto o jornal, o rádio, a TV, a Internet 
permanecem sob sutil influência de permanecem sob sutil influência de 
inteligentes aparatos de comunicação, 
organizados por Estados e empresas para manter 
no universo simbólico que a mídia constrói para o 
público, dia a dia, a sua verdade.
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Assessorias de imprensa

° As assessorais de imprensa, que hoje integram 
departamentos importantes nos organogramas 
das empresas ou atuam como prestadoras de 

¹ Manuel Carlos CHAPARRO, Pragmática do jornalismo, p. 69

das empresas ou atuam como prestadoras de 
serviço, formam atualmente “redes de grande 
porte e enorme poder de influência nos 
processos jornalísticos”¹.
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Assessorias de imprensa

° Os jornalistas que ocupam as assessorias de 
imprensa são especialistas em técnicas e práticas 
comunicativas que preservam os interesses das comunicativas que preservam os interesses das 
fontes e também criam informação preparada 
para a forma de bolo da mídia.
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“Dezenas e dezenas de jornalistas fazíamos plantões
nos jardins da embaixada do Afeganistão em 

Islamabad, que se tornara o único canal do regime Islamabad, que se tornara o único canal do regime 
Taleban com o mundo. Havia links de TV ali, que 

transmitiam ao vivo as tumultuadas coletivas com o 
embaixador. Mas ainda há mais meios para transmitir 

da sala de imprensa da Casa Branca.”

[enviado especial de “O Estado de S. Paulo” ao Afeganistão durante o conflito]
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A internet pode melhorar a qualidade

do jornalismo que você pratica.

° Ampla possibilidade de pesquisa
Maior liberdade de formatos de publicação° Maior liberdade de formatos de publicação

° Feedback imediato do leitor e de fontes
° Cultura da “experimentação jornalística”
° Maior noção do que é “quente”
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