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INTRODUÇÃO 
 

 Imagine uma redação de jornal. Na editoria de política o telefone já tocou várias vezes, 

alguém gostou da matéria, outro alguém se sentiu ofendido. Na editoria de economia alguns 

e-mails e telefones de especialistas. Na sessão de esportes, o ritmo altera-se mais, são 

torcedores, jogadores, comentaristas e até mesmo técnicos de futebol que se comunicam e 

interagem com os jornalistas do esporte. Mais uma circulada e se chega à editoria de Cultura. 

O telefone toca com frequência,  releases chegam de maneira incessante na caixa de entrada 

do segundo caderno.  

Então, chega-se à editoria de Mundo, visualmente o  seu espaço é mais reduzido e os 

computadores se acomodam em um conjunto de mesas que formam pequenas ilhas na enorme 

redação do jornal Zero Hora. Ali o telefone não toca e  o editor chefe da editoria, Luciano 

Peres1 afirma: “a gente não recebe tanto retorno como das outras editorias, o esporte é uma 

coisa impressionante, dezenas de e-mails todos os dias, a geral também, porque são assuntos 

mais próximos das pessoas. Nós recebemos menos contatos (no geral), mas recebemos muitos 

elogios sobre a cobertura das eleições”. 

Este estudo parte também de uma outra observação.  As capas e a editoria de Mundo do 

jornal Zero Hora abordaram intensivamente a rotina dos dois candidatos à presidência dos 

Estados Unidos, McCain e Obama. A série de reportagens realizada no  período de 31 de 

outubro a 6 de novembro de 2008  envolveu o quadro institucional da empresa desde o 

gatekeeper (selecionador), que determina a sequência das notícias que serão abordadas, até o 

newsmaking (produtor do discurso) que produz o material jornalístico final.  

O produto estampado nas páginas da Zero Hora contou com a apuração e produção de 

textos de dois enviados, Rodrigo Lopes e Daniel Scola, com material produzido pela própria 

equipe da editoria de Mundo e com informações advindas de agências internacionais. 

Salienta-se que a pesquisa volta-se para a análise de todo o processo de produção das 

reportagens até a sua veiculação do material produzido pelos jornalistas na editoria de Mundo.  

Como forma de hierarquizar os passos em que estão fundamentados este trabalho, opta-

se por dividir em quatro partes. A primeira situa o jornal Zero Hora como objeto da pesquisa, 

numa abordagem sobre sua construção e  trajetória como um jornal diário de grande 

circulação no estado do Rio Grande do Sul. Neste estudo, observou-se a necessidade de 

                                                 
1 Todas as citações do editor chefe da editoria de Mundo da ZH , Luciano Peres, foram apuradas em uma 
entrevista no próprio jornal em POA, no dia 5 de abril de 2010. 



 9

apresentar um histórico sobre a empresa RBS e seus produtos midiáticos. Previamente 

pensava-se nos jornalistas focados na apuração e produção de notícias para o jornal impresso 

Zero Hora, porém, durante o período de apuração e levantamento de dados verificou-se que os 

jornalistas também foram responsáveis por distribuir e divulgar as informações para outras 

mídias da empresa. Desta forma salienta-se a importância do conhecimento da estrutura da 

empresa a fim de dar maior significação ao trabalho dos enviados especiais.   

A empresa RBS tem incentivado esta nova tendência no meio jornalístico que parte de 

uma visão mais pluralista em relação às habilidades do profissional, e singular em relação aos 

interesses econômicos da empresa que podem ter uma redução no valor de investimento, 

principalmente quando se trata de uma cobertura internacional.  

 O jornalista multimídia é um profissional capaz de dominar diferentes formas de 

linguagens jornalísticas.  Os enviados abordados nesta pesquisa atuaram em vários segmentos 

de mídias que são mantidos pela empresa como jornal on-line, TVCOM e rádio Gaúcha. 

Entende-se que, de alguma maneira, este compromisso com outras mídias dentro do próprio 

grupo pode alterar o processo de apuração e produção das matérias.  

A cobertura internacional, bem como uma  hipótese de seu surgimento, é apresentada a 

fim de garantir uma visão ampla sobre o surgimento dos fatos mundiais nas redações do 

Brasil. Opta-se, então, por apresentar, neste contexto de cobertura internacional, dados  do 

jornal Zero Hora nas coberturas internacionais, como forma de descrever as várias atuações 

feitas  pela editoria de Mundo com enviados especiais.  

 A segunda parte da pesquisa entrelaça as fontes bibliográficas com os depoimentos 

dados em entrevista pelo editor chefe do jornal, Luciano Peres, e os jornalistas enviados, 

Daniel Scola e Rodrigo Lopes. Nesta etapa, a rotina da equipe é verificada  a partir dos 

estudos sobre o Gatekeeper e Newsmaking. 

 Os processos para a  realização das reportagens também são abordados. A forma de 

apurar e o uso das fontes, a seleção e a apresentação do material são analisadas segundo os 

estudos de Mauro Wolf (2005) a respeito das rotinas produtivas. 

A pesquisa interessa-se por desvelar funções, intenções, articulações internas e 

individuais que  revelam a dinâmica e os procedimentos adotados pela equipe durante o 

período das eleições americanas. O propósito aqui é  estabelecer um diálogo entre os 

depoimentos e as pesquisas que enfocam o trabalho dos emissores.   

A seleção das capas no período da cobertura especial será abordada em uma outra etapa, 

a fim de analisar os recursos utilizados pelo veículo em sua primeira página, para firmar um 

contrato inicial de leitura com o seu destinatário. 
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No último processo de verificação, a pesquisa apresenta os textos dos jornalistas com o 

objetivo de descobrir a estrutura e os elementos discursivos utilizados durante a cobertura 

internacional. No produto, procuram-se evidenciar marcas que se tornaram características no 

material impresso durante a cobertura internacional. Para Christa Berger (2007, p.33)  

 

 os pesquisadores que utilizam a análise de conteúdo são como detetives em busca 
de pistas que desvendam os significados aparentes e/ou implícitos dos signos e das 
narrativas jornalísticas, expondo tendências, conflitos, interesses, ambigüidades ou 
ideologias presentes nos materiais examinados. 

 
Nesta perspectiva de observação do material impresso, abordagens como contrato de 

leitura que pode ser percebido pelo uso de logomarcas e afins,  infográficos, uso das fontes, 

mistura de gêneros, serão apontados como forma de verificar os valores apresentados no 

produto final. 

O estudo une as abordagens acerca das técnicas de reportagens que são apresentadas 

pelo pesquisador Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari (2003) junto com as pesquisas que 

estudam as práticas do Novo Jornalismo de Tom Wolfe (2004). 

A conclusão conta com as considerações finais sobre  os aspectos analisados na 

pesquisa. O olhar científico se volta, então, para uma análise de reflexão e ponderações  

acerca de todos os temas abordados. O estudo das teorias estudadas, as informações cedidas 

pelos profissionais da editoria de Mundo e a presença da análise do material divulgado 

fecham o ciclo que envolve as estruturas discursivas  do material produzido no jornal Zero 

Hora.   

Uma editoria que pode até não receber muitos contatos e ligações diárias, como 

confirmou o editor chefe da ZH, Luciano Peres, no entanto Natali (2007, p.55) explica que o 

leitor desta editoria possui um diferencial:  “critérios menos provincianos e mais 

metropolitanos de interesses”.  
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2 DO INÍCIO ÀS COBERTURAS INTERNACIONAIS 

2.1  O Grupo RBS 
 
 O surgimento do grupo RBS como uma grande empresa de multimídia no Estado do 

Rio Grande do Sul está vinculado à história bem sucedida de uma família. Em 1957, Mauricío 

Sirotsky Sobrinho associa-se à rádio Gaúcha. Em 62, Jaime Sirotsky cria sociedade com 

Mauricio, junto com outros associados e inaugura a TV Gaúcha. No ano de 1967, a TV 

Gaúcha é a primeira a filiar-se a TV Globo de televisão e a  primeira rede de TV regional do 

país é fundada em 69, na cidade de Caxias do Sul. 

  O jornal Zero Hora é comprado pela RBS no ano de 1970 e em 1976 começa a  

formação de rádios FMs com a criação da Rádio ZH FM. A representação do Grupo começa 

ampliar-se para outros estados em 1979 quando é inaugurada a TV Catarinense, sendo que o 

Grupo já contava com um escritório em Brasília.  

 O jornal Diário Catarinense, em Florianópolis, é lançado em 1986 e o  jornal de Santa 

Catarina de Blumenau também se incorpora ao grupo em 1992. No ano seguinte,  o jornal O 

Pioneiro, de Caxias passa a ser gerenciado pelo Grupo. Em 1995 acontece a inauguração da 

primeira TV comunitária da região sul e a  TVCOM passa a fazer a sua transmissão na região 

Sul do país. O canal Rural surge um ano depois voltado para os interesses da produção 

agrícola. 

 Em 2000 o Grupo lança o jornal Diário Gaúcho, o click RBS, um canal de informação 

on-line e também a inauguração da TVCOM em Florianópolis. No ano de 2003, há o 

lançamento da RBS publicações, lançamento do jornal Diário de Santa Maria, na região 

central do estado e da rádio Itapema. 

 O jornal, Hora  de Santa Catarina, e A notícia, de Joinvile, são adquiridos pelo Grupo 

em 2006 e, ao completar 50 anos,  em 2007, a empresa lança a sua nova marca corporativa, 

passando a chamar-se Grupo RBS e também lança o portal zerohora.com  que se situa na 

mesma redação do jornal impresso Zero Hora. 

 No total, o Grupo conta hoje com 5.700 colaboradores e possui sucursais de 

multimídia no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Mato 

Grosso do Sul. Em sua plataforma de multimídia do Grupo RBS, existem 18 emissoras de 

televisão aberta, duas emissoras comunitárias, uma emissora focada no agronegócio, 25 

emissoras de rádio, oito jornais diários e  quatro portais na Internet. 

 Como forma de situar e dar ênfase ao objeto de estudo nesta pesquisa, que está focada 

no jornal impresso, é necessário situar o jornal Zero Hora também  entre os outros jornais que 
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circulam no estado do Rio Grande do Sul. O periódico é o jornal de maior circulação, seguido 

do Correio do Povo, O Sul, Diário Gaúcho e Jornal do Comércio, segundo dados do IBGE de 

2009. 

 

2.2 As notícias internacionais 
 
  O surgimento das notícias internacionais  apoia-se em  uma pesquisa feita pela 

historiadora francesa Régine Pernoud, que publicou, em 1960, dois volumes de uma 

compilação intitulada Historie de la burgeoisie em France. Para a autora, um cidadão 

chamado Jacob Függer foi um dos precursores do noticiário internacional. Függer era um 

burguês conhecido como o mais importante banqueiro na Europa nas primeiras décadas do 

século XVI.  

 A equipe de Függer tinha a responsabilidade de enviar informações regulares para 

várias partes da Europa com dados sobre a cotação de mercadorias e valores de câmbio. Elas 

também relatavam conflitos regionais e ainda explicavam como estas desavenças afetavam o 

tráfego das estradas.  

  As  tensões dentro da igreja eram adicionadas porque, provavelmente, resultariam em 

um impacto no comércio. Tudo era organizado dentro do próprio banco. Függer é citado hoje 

na Enciclopédia Britânica como o criador da Newsletter. Por isso acredita-se que a primeira 

forma de jornalismo internacional surgiu com este cidadão europeu, que acreditava na 

informação como maneira de facilitar e orientar os investimentos no campo econômico da 

época (NATALI, 2007). 

No Brasil vivia-se o período das caravelas portuguesas que aportavam na costa. As 

notícias internacionais durante as primeiras décadas do jornalismo brasileiro estavam 

distantes das páginas dos jornais. Elas tinham apenas uma forma de chegar aos jornais: o 

navio. Não havia transporte a vapor e a travessia entre os oceanos era demorada e corria muito 

risco. A atualidade chegava, sempre, muito atrasada. 

Desde a invenção da prensa com tipos móveis, a cultura da leitura e  a idéia de produção 

de massa alteraram-se, modificando pesquisas no meio acadêmico e provocando hipóteses 

quanto a sua influência e poder na sociedade. A academia, além de lançar os olhos sobre 

estudos de discurso, análise ou recepção, admite  que o avanço permitiu uma evolução 

surpreendente nas transformações políticas e sociais que o mundo passa a presenciar após a 

distribuição de notícias de uma forma massiva e frequente (GONTIJO, 2004).  
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O cenário atual não apresenta resquícios daquela época em que as informações não 

chegavam. Um dos reflexos desta nova realidade deve-se às alterações políticas mundias, 

como o fim da guerra fria que consolidou a abertura de fronteiras e facilitou o acesso à 

apuração, produção e distribuição das informações. 

 Nas redações do século XXI, os fatos de outros países chegam por meio de agências 

de notícias que, além do custo praticamente zero, tornam mais viável o noticiário 

internacional diário. A ZH, em sua estrutura impressa, oferece ao seu leitor 23 cadernos e as 

notícias sobre  guerras, vulcões, terremotos, conflitos e descobertas científicas aparecem 

estampadas diariamente na editoria de Mundo.  O avanço tecnológico  possibilita que as 

notícias de outros países cheguem até as redações em grande quantidade e de uma maneira 

dinâmica. 

 Na editoria de Mundo, assunto não falta, os fatos que atravessam oceanos encontram 

neste espaço uma maneira de aproximar o leitor dos fatos internacionais. Segundo João 

Batista Natali, jornalista da Folha de São Paulo, a editoria de Mundo diferencia-se de outras 

em função do material que é apurado: “Nenhuma outra editoria de jornal põe no lixo uma 

quantidade tão incrível de informações. O que é também uma maneira de dizer que nenhuma 

outra editoria precisa utilizar critérios tão refinados e qualificados de seleção” (NATALI 

2004, p. 10). 

A Editoria de Mundo do jornal ZH está sobre a coordenação do jornalista e editor chefe 

Luciano Peres desde 1999, e o jornal utiliza atualmente as  três principais agências do mundo:  

a AP (Associated Press), a EFE (Agência de notícias Espanhola) e a DPA (Agência de 

notícias Alemã) e também assina serviços do jornal The Guardian, um dos principais da Grã-

Bretanha. Além disso, muitas vezes complementa o trabalho das agências de notícias com 

entrevistas e reportagens feitas por telefone da própria redação do jornal em Porto Alegre.  

Em casos especiais que envolvam assuntos de destaque e importância, a Zero Hora 

mobiliza enviados para fazer a cobertura jornalística. Esta opção exige da empresa 

investimentos financeiros e também  uso de  novas estratégias para execução das matérias. 

A pesquisa foca atenção na cobertura internacional com enviados especiais, e, para 

entender o processo de coleta de informações até o seu produto final, faz-se necessário 

diferenciar a cobertura internacional feita por correspondentes e por enviados. Ambos 

diferem-se por envolver formas distintas de apuração. 

O correspondente mora no país e vivencia a cultura diariamente. Ele é responsável por 

um grande e variado número de notícias e geralmente trabalha sozinho ou com uma equipe 

pequena, com quem divide desde as  sugestões de pautas até a execução das matérias. 
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 Segundo o editor do impresso, Luciano Peres, o jornal Zero Hora contou com 

correspondentes internacionais até 2005 e hoje há apenas um correspondente que reside em 

Jerusalém, mas este trabalha como um colunista que envia algumas informações e percepções 

da atualidade, sem um compromisso de veiculação rotineira no impresso. 

O jornalista  enviado para uma cobertura internacional não reside no país e é enviado 

para fazer uma série de reportagens específicas sobre um acontecimento que pode ser 

agendado ou não, a fim de suprir as necessidades de informações ao seu veículo de 

informação. A sua equipe se concentra em seu país de origem e o diálogo entre estas duas 

pontas deve ser diário e muito bem organizado. 

Assim, evidencia-se que o produto final de uma notícia com enviados internacionais é 

resultado de um trabalho, às vezes, solitário do jornalista o qual tem uma  motivação pessoal 

que precisa estar atrelada a uma equipe de profissionais da comunicação que formulem 

hipóteses e tracem estratégias específicas e organizadas para um bom êxito da cobertura 

jornalística. 

 A notícia publicada deve, desta forma, diminuir a distância física de onde os fatos 

acontecem, aproximando o seu leitor de um tema ou fato mundial. Walter Lippman citado por 

Traquina (2003) em seu livro Opinião Pública, afirma “que qualquer jornal, ao chegar aos 

seus leitores, é produto final de uma série de procedimentos de opção para os quais não 

existem normas, mas certamente convenções”. As negociações partem da escolha da 

cobertura e da notícia, do investimento financeiro, passando pela indicação dos profissionais 

selecionados para o trabalho até o  enfoque da cobertura. 

 Entre as coberturas realizadas pela editoria de Mundo e, especificamente, tratando 

neste trabalho de enviados para os Estados Unidos, há o caso dos ataques às Torres Gêmeas, 

no World Trade Center em 2001. Na época,  o próprio presidente do Grupo RBS, Nelson 

Sirotsky, que estava de férias em Nova York, e também Veríssimo, colunista da Zero Hora, 

juntamente com outra jornalista que também estava de férias, acabaram por fazer e enviar as 

notícias no dia em  que os EUA e o mundo ficaram chocados ao assistir a um ataque terrorista 

em um centro comercial em Manhatan.   

 Entre  as coberturas com enviados que se prepararam para as pautas com antecedência 

(fatos agendados) ou aqueles que assumiram a tarefa de cobrir um fato inesperado (tragédias, 

para citar), Peres cita algumas viagens, que fez, desde que trabalha no jornal como editor 

chefe da editoria de Mundo: Paquistão em 2001, a invasão do Iraque em 2003. Salienta-se que 

devido aos problemas na fronteira e divergências políticas causadas pelo conflito, o jornalista 

fez a cobertura da Jordânia, pois foi proibido de atravessar até o Iraque. A cobertura da morte 
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do Papa em 2005, o furacão Katrina em 2005,  guerra Israel – Hezbollah em 2006, eleições 

americanas em 2004 e 2008, Honduras sobre a crise e a derrubada do presidente Manuel 

Zelaya em 2009,  na Argentina (esta que o próprio editor fez a cobertura) sobre a  eleição de 

Cristina Kirchner e na  Argentina novamente em 2007, a eleição no Uruguai em 2000 e 2009, 

terremoto no Chile 2009, Copenhagen em 2009 e três vezes na Bolívia, envolvendo os fatos 

sobre Evo Morales na Venezuela e o Fórum Social na Índia. E acrescenta mais inúmeras 

coberturas internacionais sobre o aquecimento global.  

 No total, Peres acredita ter coordenado 27 a 30 coberturas internacionais. Para ele, é    

“um número grande para a Zero Hora, mas jornais do centro do país como Estadão e Folha 

devem fazer esta média em dois anos, mais ou menos. Mas a gente não pode competir com 

eles nisto”. 
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3 ROTINAS PRODUTIVAS 

3.1  O editor  
 
 Verificou-se que o jornal Zero Hora enfatizou espaço e período de publicação às 

eleições americanas. A disputa entre o democrata Obama e o republicano McCain assumiu as 

páginas e capas do impresso e de outras mídias do grupo RBS.  

 Na emissora da  rádio, uma média de 10 boletins diários, textos escritos todos os dias e 

atualizados nos portais do Grupo,  alguns contatos via telefone com a RBS TV e TVCOM. A 

importância dada ao acontecimento em termos de extensões de espaço e tempo nas referidas 

mídias motiva-nos a observar os critérios utilizados na cobertura das eleições americanas nos 

EUA. 

 O resultado do trabalho veiculado nas mídias do grupo parece confirmar a teoria sobre 

agendamento. Para Cohen, a imprensa “pode, na maior parte das vezes, não conseguir dizer às 

pessoas como pensar; tem, no entanto, uma capacidade espantosa para dizer aos seus próprios 

leitores sobre que temas devem pensar qualquer coisa” (COHEN apud WOLF, 2005, p.145). 

 Os suportes midiáticos vinculam em seu produto a informação, o fato, o 

acontecimento que devem ser olhados e observados pelo seu destinatário. O receptor pode até 

muitas vezes opinar, mas a decisão de transformar um  fato em notícia segue critérios de 

avaliação da própria imprensa e de  sua organização interna. 

 A noticiabilidade é conferida quando há uma ação de correspondência de interesses do 

ponto de vista organizacional da empresa e da capacidade profissional dos jornalistas. Nesse 

sentido, o editor chefe da Zero Hora, Luciano Peres, explica o processo de envio de  

jornalistas especiais para a cobertura das eleições americanas “(...) é um assunto de destaque, 

vai ter grande interesse dos leitores, isto é que determina se mandaremos um enviado especial 

ou não”. 

  Na fala do editor, percebe-se o primeiro sinal de uma notícia agendada. É a percepção 

do jornalista, através de um conhecimento sociológico que altera a perspectiva do fato e faz 

com que ele ganhe atributos de noticiabilidade, “trata-se de um realce captado, ou seja, da 

importância que o indivíduo pensa que os outros atribuem ao tema; corresponde a um clima 

de opinião” (WOLF, 2005, p.173). 

 Ao caracterizar clima de opinião, resgata-se a  crise financeira mundial desencadeada 

nos Estados Unidos que chamou a atenção da população e da  imprensa mundial.  O novo 

presidente deveria ser capaz de retomar o ritmo econômico de seu país e acalmar os nervos da 
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população mundial. No Brasil, os reflexos não foram tão intensos, mas os noticiários 

alertavam para os riscos que a crise poderia desencadear no mercado interno. 

  Os critérios de noticiabilidade são aqui resgatados para compreender os mecanismos 

que agem no momento de escolha de uma pauta. A agenda jornalística é formada por um 

campo entre agentes especializados que elaboram um produto específico que resulta na 

informação. Na organização do trabalho jornalístico, Molotch e Lester citam três categorias 

principais que  estão diretamente envolvidas no campo jornalístico. 

 Segundo eles, os promotores da notícia que observam o fato como noticiável, os new 

assemblers que “transformam um perceptível conjunto finito de ocorrências promovidas em 

acontecimentos públicos através de publicação ou radiodifusão” (MOLOTCH E LESTER 

apud TRAQUINA, 2003, p.21) e os consumidores de notícia que são definidos como os que 

assistem a uma determinada sequência de ações que são disponibilizadas nos suportes de 

comunicação. 

 Para Wolf (2005), existem quatro variáveis que determinam o valor/notícia de uma 

informação. O grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento 

noticiável que se torna mais relevante quando aborda grupos e pessoas de poder aquisitivo 

mais alto. 

  Lembra-se, então, o fato de os Estados Unidos representar uma das maiores potências 

mundiais no campo econômico e seu impacto sobre o interesse nacional e internacional, ou 

seja, a capacidade que o tema central da cobertura poderia despertar nos leitores da ZH. 

 A quantidade de pessoas que o acontecimento envolve também é considerada. Quanto 

maior o número de pessoas envolvidas em um tema, maior será a sua cobertura jornalística. 

Wolf (2005, p.204) cita a conhecida “Lei Mc Lurg” que exemplifica o valor/notícia com 

relação aos desastres: um europeu equivale a 28 chineses, 2 mineiros galeses equivalem a 100 

paquistaneses, embora sendo abordado em tom irônico revela  a idéia do impacto que a 

notícia deve provocar para ser noticiável.  

 E como última variável está a relevância e significatividade do acontecimento quanto à 

evolução futura de uma determinada situação, o que determina o quanto a notícia pode render, 

se ela é estanque ou pode perdurar nos noticiários seguintes, assim como a capacidade que ela 

tem de manter o interesse dos seus consumidores de notícia. 

 A decisão de gerar uma série de reportagens com enviados especiais também não é 

somente do editor. De uma maneira hierárquica, dentro da organização da empresa, outros 

componentes do grupo avaliam o investimento. O editor explica: “porque esta  decisão 
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envolve um custo grande para a empresa, normalmente é o diretor de redação (...) e às vezes a 

decisão passa até pelo dono da empresa”.  

Verifica-se que a decisão do jornal em fazer a cobertura com enviados parte de uma 

análise do grupo todo, que estuda as possibilidades de execução da reportagem com enviados 

especiais: 

A noticiabilidade é constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos 
acontecimentos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de 
informação e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas – para adquirirem 
a existência pública de notícias  (WOLF, 2005, p. 190) 

 
Estas convenções determinam também o investimento e atenção que será dada ao 

acontecimento durante a cobertura do fato internacional. 

Outro aspecto salientado foi o Grupo BBS motivar os profissionais que poderiam manter 

um grande número de informações em outras mídias da empresa. O Grupo investe em 

treinamentos que desenvolvem as potencialidades dos repórteres para outras mídias. Ao 

apostar na capacitação do profissional, esse deve  ser capaz de distribuir as informações para 

outros produtos da empresa durante a apuração e produção das informações. 

 Para Peres, o jornalista selecionado “tem que ser completo na área de multimídia, tem 

que ter um ótimo texto, não tenha dúvida, mas tem que saber fazer também, TV e rádio”. Na 

empresa, não são todos os jornalistas que recebem este treinamento, apenas alguns escolhidos 

que possuem um perfil para lidar com todas as mídias. 

O conhecimento do inglês, neste caso específico, também é importante para decidir 

sobre os enviados, como o editor  enfatiza: 

 

 Nesta editoria, não tem como mandar um enviado especial sem falar bem o inglês, 
é impossível fazer uma cobertura sem o domínio de inglês. Até mesmo, porque tem 
toda a parte estrutural da viagem, a primeira coisa que eles fizeram lá foi alugar um 
carro para poder acompanhar os dois candidatos 
 

 Ao analisar a atuação do jornalista em uma cobertura internacional, Natali (2004, p.9) 

afirma que esse “precisa necessariamente conhecer perfeitamente o inglês e, de preferência 

um terceiro idioma -  para ter acesso às fontes a serem entrevistadas, a bibliotecas e 

hemerotecas disponíveis nos web sites que podem e devem ser diariamente acessados”. 

Durante o processo de elaboração das estratégias para a cobertura, Peres afirma que a  

ideia inicial era enviar apenas um jornalista, mas, como a eleição era histórica e surgia em 

meio a uma crise econômica, ele, junto com o gerente de produto, Marcelo Rech, optaram por 

uma cobertura mais completa, enviando então dois jornalistas: “Era o primeiro negro com a 
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possibilidade de chegar à presidência dos Estados Unidos, a eleição mobilizou o país como 

nunca”.  

Nesta abordagem, percebe-se o interesse humano que o tema trazia. Seria uma história 

contada na imprensa com um valor heroico,  de um homem simples, negro e democrata que 

aparece como uma real possibilidade de mudança no país americano. 

 A decisão do editor chefe e do gerente de produto resolveu um outro problema que já 

havia sido detectado pela experiência do editor nas eleições americanas de 2004: a  agenda 

dos candidatos chegava até a empresa, muitas vezes, com um dia de antecedência. Desta 

forma, era difícil seguir fielmente o objetivo inicial da cobertura que pretendia que cada 

jornalista cobrisse um candidato. A  burocracia de documentos e passagens aéreas foram um 

dos elementos que impediram  a mobilidade mais livre dos profissionais no território 

americano.  

 A única forma de seguir os candidatos em suas agendas tão variadas e rápidas era 

conseguindo uma autorização para os jornalistas acompanharem os candidatos nas viagens 

aéreas, porém lembra Peres: “estas vagas são apenas para jornalistas americanos ou para 

agências de notícias que estão há muito tempo fazendo a cobertura”.  

 A equipe organizacional da empresa optou por  enviar os jornalistas para os “swing 

states”, que são Estados indefinidos que podem pender tanto para o lado republicano como 

para o democrata. Para Peres, em algum momento, os candidatos apareceriam em Ohio ou 

Florida para disputar a atenção da população que ainda estava indecisa.  

A “sorte planejada” citada pelo editor levou os candidatos a cidades próximas, o que 

tornou possível ao editor entrar em contato com os jornalistas e traçar uma nova estratégia. O 

objetivo da editoria era que os jornalistas cobrissem pelo menos um comício de cada 

candidato, e, assim, no primeiro dia de cobertura de Zero Hora das eleições americanas, a 

equipe conseguiu que a primeira apuração chegasse nas páginas do jornal. 

No depoimento do editor percebem-se as articulações internas que antecedem uma série 

de reportagens com enviados especiais. As mediações entre os agentes revelam os processos 

para fazer com que a notícia chegue até o seu leitor.  O resultado foi a capa com McCain e 

Obama  “e saiu aquela reportagem legal, os dois espelhados sobre o duelo nos Estados 

Unidos”, enfatiza o editor com entusiasmo (figura 1). 
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Figura 1 

 
A dinâmica adotada pela equipe apresenta a ação dos emissores  na  organização do 

trabalho para realizar a  construção das mensagens. A orientação do editor revela critérios que 

são estabelecidos desde a seleção de pauta, passando pelos processos de apuração até o 

resultado final que se apresenta no  produto.  

Os estudos sobre gatekeeper foram aprofundados na década de 50 por David Manning 

White que entendeu o resultado de um produto informativo como reflexo de várias ações 

organizacionais dentro da empresa. As notícias são como fluxos que chegam até as redações e 

passam por um processo de seleção que avalia a possibilidade de veiculação nos meios de 

comunicação. 

Os processos produtivos são muitos e todos eles interligados entre si, pois “se os 

produtores têm autoridade plena sobre os encenadores e os actores, no que diz respeito à 

realização, as suas decisões são, pelo contrário, subordinadas aos dirigentes dos networks” 

(WHITE apud WOLF, 2005 p.180). Essa prioridade faz com que os produtos estejam ou não 

vinculados à produção jornalística.  

A orientação da linha editorial sobre a campanha americana foi definida ainda na 

redação do jornal Zero Hora e pontos importantes foram acentuados, como, por exemplo, 

apuração de informações e dados que as agências internacionais não ofereceriam aos jornais. 

Salienta o editor:  
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 A Zero foge sempre do que as agências de notícias vão dar. Então confiamos muito 
na descrição pessoal do repórter, não importa o que o Obama vai falar, porque a 
agência vai nos enviar. Importa o calor do comício, o que as pessoas falam, como é 
o ambiente, se elas batem palmas para o Obama. 
 

Ao verificar os aspectos que envolvem as agências de notícias, cabe salientar que esses 

órgãos  apresentam para o  mercado das informações  um sinal de atenção a temas que ainda 

serão abordados na imprensa local “elas alertam as redações para tudo que acontece no 

mundo e é a partir desse conhecimento que as redações constroem a sua própria cobertura” 

(WOLF, 2005, p. 233). 

O material produzido pelas agências internacionais possui um grande número de 

notícias que são distribuídas pelos quatro cantos do mundo, quase como uma produção 

seriada,  sem apontar  uma visão partidarista ou opinativa, que segundo Natali (2007, p.31),  

“não é uma postura ética, e que isto fique bem claro. É uma postura de mercado”.  

A justificativa parte de uma visão mais globalizada, o mercado de consumo de notícias é 

muito variado e com muitos modelos de leitores com diferentes posturas nos mais variados 

campos que se cruzam no campo da comunicação. Ética, religião e política são segmentos 

melindrosos que se diferem de país para país.  

As agências tentam, desta forma, fazer um texto que evite conflitos e tendências de 

ideias, porque o seu produto será vendido para países que possuem diversidade de valores 

políticos, sociais, culturais e econômicos.  

 Por outro lado, essa tendência de produção em série da notícia provoca uma visão 

homogênea e uniforme da informação que, muitas vezes, confronta-se com os objetivos e 

pactos de leitura que o jornal firma com seu leitor.  

Justifica-se, então, uma outra razão das coberturas com enviados especiais. O texto 

jornalístico é construído já pensando no seu leitor, que neste caso, são o assinante e o 

consumidor das notícias do jornal Zero Hora. A relação entre enunciador e destinatário revela 

um processo de comunicação e “supõe a competência do seu leitor-modelo, o texto a institui, 

não somente prevendo um leitor, senão também construindo-o” (ECO apud BERGER, 2007, 

p.20). 

O jornal não quer apenas fazer a cobertura sobre as eleições norte-americanas e gerar o 

máximo de informação para os seus leitores. Quer, também, deixar um sinal, uma marca em 

quem o lê, e esta relação é feita através da construção de seu próprio discurso: “Assim, 

compreende-se o jornal como uma figura social, com nome próprio, identidade e contrato de 

leitura, integrado a uma determinada comunidade, buscando rotineiramente a comprovação de 

sua aceitação” (BERGER, 2007, p.46). 
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Na construção desse discurso, há a própria organização do trabalho que reflete no 

produto final. As reuniões de pauta que antecederam a viagem e algumas matérias também já 

ficaram acertadas, bem como a divisão do trabalho dos jornalistas para as outras mídias.  

Um ficaria responsável por transmitir cinco boletins para a rádio Gaúcha na madrugada, 

e o outro entraria em um programa da própria emissora à noite.Assim explica Luciano:  

 
Fizemos uma previsão do dia-dia, as matérias que gostaríamos de ver e ler no 
jornal, entre elas a reportagem sobre a crise imobiliária nos EUA, essa ele (Rodrigo 
Lopes) saiu daqui sabendo que deveria fazer, assim facilita a vida do repórter 
porque realmente é uma correria para ele. 
 

O editor também pondera que o sucesso de uma cobertura internacional depende muito 

do trabalho de uma “boa cozinha”, do editor chefe e dos assistentes que acompanham, da 

redação com uma visão mais ampla dos acontecimentos e do repórter que se encarrega das 

impressões percebidas sobre  o acontecimento, além de produzir o material jornalístico para 

cada produto midiático do Grupo RBS. 

O jornal Zero Hora, durante a semana que antecedeu as eleições americanas, apresentou 

um caderno de Mundo recheado de notícias. Alguns dias, o impresso apresentava três, quatro 

e em outros até 13 folhas  com material dos repórteres enviados, agências e da própria equipe 

da redação do jornal.  

Afirma-se que, para a ZH, as eleições americanas mereciam destaque. O tempo e o 

espaço cedidos à cobertura das eleições americanas exemplificam uma ponderação de Wolf 

(2005, p.37) de que “quanto mais expostas as pessoas são a um determinado assunto, mais o 

seu interesse aumenta e, à medida que o interesse aumenta, mais as pessoas se sentem 

motivadas para saberem mais acerca dele”. 

No entanto, para apresentar um material mais completo e intenso no impresso, existem 

negociações dentro das próprias editorias da empresa.  Para Luciano Peres,  

  

esse espaço é negociado entre o editor de área (eu), diretor de redação, editor chefe 
com o departamento comercial. Às vésperas das eleições, eu pedi mais espaço e é o  
departamento comercial que decide a possibilidade, mas o diretor de redação 
também negocia muito (...) e tem a cobertura especial com enviados e o 
investimento da empresa que também é levado em conta. 
 

A explicação de Peres retoma os variados segmentos que estão envolvidos na produção 

de uma notícia - de um lado o setor comercial, com os seus  anunciantes em publicidade e, de 

outro, as informações que já foram apuradas e produzidas para os leitores. Nessa perspectiva, 

evidenciam-se dois polos essenciais para a existência de um jornal que Christa Berger (2007) 
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chama de “o mercado dos anunciantes e o mercado dos leitores”. Os dois revelam a ligação 

entre a organização do trabalho e os processos produtivos. Eles interferem e dependem um do 

outro para que um processo de comunicação ganhe legitimidade. 

3.2 Os repórteres 
 

Leo Bogart (1968) escreveu em um de seus estudos sobre o jornalista correspondente 

que “ele não é um só, mas um homem de uma organização”. A afirmação é pertinente ao 

estudo que é proposto nesta pesquisa. Embora com uma rotina produtiva diferenciada, os 

jornalistas não podem alterar os objetivos e intenções da empresa com relação à cobertura 

internacional. 

A diferença de fuso horário, as orientações do editor, via e-mail ou telefone, o 

compromisso de produzir material jornalístico para várias mídias acabam por modificar e dar 

uma nova dinâmica ao processo de produção das notícias. Mas os enviados pertencem a uma 

organização e devem, assim, desempenhar as funções que lhe são pertinentes na cobertura 

jornalística. 

No estudo de caso desta pesquisa, o trabalho dos jornalistas Daniel Scola e Rodrigo 

Lopes2 é revisitado sobre o olhar de uma nova perspectiva.  A tarefa de fazer a cobertura e de 

lidar com as prováveis dificuldades, bem como a construção de seus textos quando estão a 

campo, são analisados. 

Daniel Scola é jornalista do grupo RBS, trabalha para a Rádio Gaúcha, RBS TV, 

TVCOM e jornal Zero Hora. No seu currículo há uma bagagem de dez coberturas 

internacionais, que variam entre fatos políticos como é o caso da eleição americana, e 

desastres ambientais, como o recente terremoto no Chile. 

Scola acredita que o investimento da empresa em mandar dois enviados foi reflexo da 

atenção que o país estava despertando na população mundial  “pelo inusitado de ter uma 

pessoa do perfil do Obama, o fato da crise ter sido gerada nos EUA, havia uma tensão 

mundial muito forte, com dois enviados há uma abrangência maior”.  

Rodrigo Lopes também é repórter multimídia do Grupo RBS e começou a fazer 

coberturas internacionais em 2003, na Argentina com a eleição de Nestor Kirchner. O 

jornalista acredita que a crise econômica “acabou turbinando a idéia de mandar dois enviados; 

se não houvesse a crise, talvez fosse apenas um, e para a RBS representou uma demonstração 

de força”. 

                                                 
2 As citações dos jornalistas abordadas nesta pesquisa foram concedidas em entrevista na RBS TV POA no dia 6 
de abril de 2010. 
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O reconhecimento de um fato como noticiável e a consagração de um agente político 

também passa por uma legitimação dos jornalistas (BERGER, 2007) porque cabe a eles 

dentro de uma orientação editorial levar ao  público as notícias que são apuradas. 

Na era capitalista clássica, os detentores das idéias propagadas eram os escritores que, 

na Revolução Francesa, foram os primeiros a usar a linguagem para descrever as idéias 

iluministas com fins políticos, logo depois surgem os escreventes que se situam nas 

universidades.  Para Berger (2007, p. 30), “o jornalista pode ser um exemplo de escritor-

escrevente. Como escritor realiza uma função, como escrevente uma atividade, pois ao 

escrever sobre o mundo, testemunha-o e o explica, mas, também o faz de forma única e 

pessoal”.  

O texto do enunciador pode apresentar então características que podem ser analisadas  a 

partir das primeiras etapas que visam a construção de uma informação. No período de uma 

semana, os jornalistas  envolveram-se com os processos da reportagem sobre as eleições 

americanas e opta-se por apresentar, nesta pesquisa, os três elementos que constituem a 

execução de um produto informativo: a apuração, as fontes e a seleção de todo material 

jornalístico. 

 

3.2.1 A apuração 
 

Na apuração, o jornalista encontra as suas fontes ou vai à procura delas. Para Rodrigo 

Lopes, a “apuração é a coisa mais fácil que tem, porque tu estás em uma zona de mudança, tu 

olhas para o lado e tem uma notícia. Então eu saio cedo, fico até as duas da tarde apurando, 

vendo, observando, conversando e gravando o material com as pessoas”. 

A fase de recolha do material é influenciada pela necessidade de ter um grande fluxo de 

informações que deve abastecer não somente um canal de informação, mas várias mídias. A 

orientação editorial ajuda a focar a procura do jornalista e reafirmar o tipo de cobertura 

jornalística que será apresentada para o leitor do jornal.  

 Na ZH, a orientação era buscar pautas e fontes que não estivessem disponíveis nas 

agências de notícias,  e o próprio jornalista afirma que o Grupo RBS 
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 tem um pouco de bairrismo3 que às vezes eu critico, fica difícil tu puxar uma 
gaúcha que morreu em um desastre como do Haiti, por exemplo, quando 200 mil 
pessoas morreram, mas a RBS se sente muito orgulhosa  de representar os gaúchos 
(...) e eu cavei muito o meu espaço nisto também, de repente é uma gaúcha que está 
no G14 e então é uma brasileira 
 

 Ao assumir a qualidade de bairrista, o veículo visa aproximar-se do seu leitor e assume 

o status de representante de um grupo. A ZH fala aos gaúchos e tenta apresentar em seu 

discurso personagens com quem  o seu leitor se identifique. A prática revela a intenção de 

aproximação com o seu destinatário. 

Os profissionais envolvidos no processo da cobertura revelam estar em concordância 

com o perfil das matérias propostas pela ZH. Daniel Scola afirma ter ficado apenas alguns 

minutos no espaço reservado para a imprensa, localizado em frente ao palco de Obama. Para o 

jornalista, não importava estar ao lado do cara da Reuters ou do New York Times. O 

importante para ele é buscar o eleitor no meio do comício e pegar a reação dele quando o 

candidato está falando. 

3.2.2 As  fontes 
 

As fontes são um valor determinante para o material que será produzido e existem duas 

formas distintas de analisá-las. A primeira refere-se às fontes propriamente ditas e a segunda 

às agências de informação. Para Wolf (2005, p.222), propor a diferença é uma questão de 

princípio: 

as agências apresentam-se como empresas especializadas, inerentes ao sistema de 
informação, e executam um trabalho que é já de confecção, enquanto as fontes 
estáveis, qualquer que seja a sua natureza e o nível que se situam, pertencem, 
sobretudo à instituição de que são a expressão e, na maior parte dos casos, não se 
dedicam exclusivamente à produção de informação. 
 

Nesta abordagem, comprova-se que as fontes utilizadas nas reportagens dos enviados 

estavam na rua, no comício ou até mesmo em seus bairros. Elas não tinham  compromisso 

com qualquer órgão oficial, expressavam apenas suas opiniões, como democrata ou 

republicano.  

No decorrer das análises, esta percepção de que o jornal optou pelas fontes não oficiais  

torna-se muito forte no material impresso que será abordado nos textos dos jornalistas. 

Procura-se verificar, então, os elementos discursivos usados pelos enunciadores, a fim de 

informar e de manter a atenção dos seus leitores. 
                                                 
3 Bairrismo é a qualidade do bairrista, habitante de bairro, aquele ou aquela que defende os interesses de seu 
bairro ou de sua terra, geralmente com ardor excessivo. (Fonte: Moderno Dicionário Enciclopédico Brasileiro, 
edição 1988). 
4 Portal de notícias da Rede Globo, na Internet.  
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O interesse de criar uma linha de trabalho também não impede que algumas 

divergências sejam apontadas. A parte de edição e organização do trabalho apurado é 

concluído na redação da Zero Hora, inclusive a seleção de fotos. 

  Lopes afirma evitar sempre o uso de informações das agências de notícias em seu 
texto:  

nas coberturas internacionais eu evito usar, é muito frio. O que eles usam às vezes é 
aqui. Eles mexem no meu texto e botam informações de agência, (com agências na 
assinatura) o que eu não concordo, (...) o texto do enviado especial é ‘imexível’, 
nem que tu coloques numa outra parte (...) Mas não mexe no texto do repórter. Isso 
pra mim foi muito bom, essa postura, foi muito positiva.  
 

 Os atritos e divergências acerca da cobertura jornalística são aspectos que pertencem à 

rotina produtiva de qualquer veículo de informação. Para desenvolver uma pesquisa sobre os 

processos produtivos de uma empresa, o ideal seria conviver por algum tempo na redação do 

jornal e perceber os seus momentos de crise; porém, as entrevistas proporcionam uma visão 

de que momentos de equilíbrio, força e diálogo estão presentes durante todo o processo de 

produção de um material jornalístico. 

O jornalista  defende que os atritos numa cobertura têm que ser resolvidos durante a  

cobertura.Ele afirma que, na  cobertura, o contato com o editor proporcionou ajustes durante 

todo processo de apuração e  produção das matérias. 

Para Scola o jornalista enviado não pode concorrer com as informações das agências de 

notícias. O material do Obama é enviado no mesmo momento do discurso. Os repórteres de 

agências possuem a possibilidade de enviar pelo computador as notícias no mesmo instante.  

“Eu vou ter que fazer alguma matéria de ambiente, vou ter que descrever. Eu evito dizer, mas 

vou dentro de uma visão gaúcha, é a nossa visão, de um repórter do Rio Grande do Sul, (...) 

eu estou pensando no meu público”, confirma a postura do enviado de ZH. 

Durante as entrevistas, os jornalistas também apontaram o fato de chegar ao país e 

encontrar um espaço desconhecido. As fontes não seriam o problema, porque, segundo a linha 

editorial, elas seriam o próprio povo americano, mas, ao mesmo tempo, o fato de locomoção, 

de transitar pelas ruas apresenta mais dificuldades quando se trata de um enviado especial.   

Uma das formas de diminuir as dificuldades é a aproximação com outros jornalistas que 

estão fazendo a cobertura. O jornalista Scola afirma que uma tragédia une mais a imprensa e 

Lopes reafirma que, em zonas de risco, é até necessário como foi o caso em Honduras. 

Entretanto nos EUA todos estavam muitos focados e já possuíam uma linha de trabalho para 

cobrir as eleições. 

A prática de reunião entre jornalistas é conhecida como “confraternização” e serve para 

reduzir possíveis ambiguidades e, até mesmo, trocar informações e ideias. O nome é sugerido 
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por Wolf (2005) e nesta perspectiva do autor os jornalistas se agrupam como forma de 

verificar os dados já previamente apurados. 

 Fato que difere dos jornalistas citados nesta pesquisa porque eles não precisavam 

checar as informações das fontes. Eles selecionavam pessoas comuns, muitas que estavam nos 

comícios e que, automaticamente, já possuíam uma tendência de voto para o candidato que 

estava fazendo o comício, mas mesmo assim enfatiza-se que o depoimento era pessoal.  

A análise sobre as fontes faz-se necessária na pesquisa e se justifica através de estudos 

que afirmam que “a utilização de certas fontes é uma componente essencial para se 

compreender o conteúdo dos programas que, geralmente, põe em destaque pontos de vista já 

amplamente difundidos e socialmente aceites” (WOLF, 2005, p.230). Pondera-se, então, que 

as fontes representam um dos elementos que tecem e dão forma ao discurso jornalístico 

apresentado na  cobertura das eleições americanas pela ZH. 

 O enviado descreve o acontecimento através de seu poder de observação e utiliza fontes 

comuns para que o seu leitor se identifique e o acompanhe nesta viagem, um elo entre Rio 

Grande do Sul e Estados Unidos. Acredita-se, então, que a escolha das fontes já aponta para o 

segundo passo da cobertura jornalística, que é  a seleção do material propriamente dito. 

De acordo com Wolf:  

 

 não se pode descrever a seleção apenas como uma escolha subjetiva do jornalista, 
mesmo que seja, profissionalmente motivada; é necessário vê-la como um processo 
complexo, que se desenrola ao longo de todo o ciclo de trabalho, realizado à 
instâncias diferentes  - desde as fontes até ao simples redator – e com motivações 
que não são todas imediatamente imputáveis à necessidade direta de escolher as 
notícias a transmitir (WOLF, 2005, p. 241).  
 
 

Ou seja, a análise de Wolf  indica que a seleção de uma notícia pode estar atrelada a um 

conjunto de normas já apresentado e conhecido por todos aqueles que estão envolvidos no 

processo produtivo. A escolha não é aleatória, pois visa um tipo de discurso e uma linha de 

reportagem específica. 

3.2.3 A  seleção 
 

Na seleção do conteúdo, existem notícias que não possuem data para citar,  um box ou 

quadro que explica, por exemplo, a logística das eleições americanas. Essa ferramenta serve 

para esclarecer o leitor sobre a  dinâmica das eleições americanas. 
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 A informação a respeito da  forma de voto nos EUA diferencia-se muito do processo 

eleitoral para escolha do  presidente no Brasil.  Por isso, verifica-se importância que o jornal 

demonstrou em esclarecer para seus leitores mais de uma vez este aspecto.  

Nos EUA, não há obrigatoriedade de voto. Em cada Estado, vota-se no nome do 

candidato. Quem ganha nas urnas, por qualquer margem de diferença, leva todos os delegados 

locais e o candidato que conseguir pelo menos 270 delegados é escolhido o presidente dos 

EUA. 

 São informações necessárias, mas que não possuem uma data de validade. Diferente das 

notícias dos comícios dos candidatos, ou do movimento de americanos nos locais de votação 

que eram prioridades na agenda do jornal.  

Entre as matérias que foram selecionadas, aliás, segundo Luciano Peres, editor de 

Mundo da ZH, toda a produção jornalística dos enviados foi aproveitada, porque eles já 

tinham um perfil da cobertura. 

Uma das reportagens foi  a matéria especial de domingo que Lopes cita: “visitei um 

bairro negro, onde fui até hostilizado, uma pauta que a agência não iria fazer e eu vou lá e 

faço, a casa do Obama onde ele morava em Chicago”. 

 Outra pauta citada pelo repórter foi quando ele fez uma comparação entre o Grant Park 

em Chicago, com o parque da  Redenção em Porto Alegre. Ele pesquisou o tamanho dos dois 

parques e fez a comparação para provocar uma aproximação com leitor, o ouvinte ou  

telespectador, técnica essa que é muito utilizada nos discursos jornalísticos e que será 

analisada no material dos jornalistas. 

Mas para Lopes, o tempo é a principal dificuldade, 

  

é a concentração, na verdade. Por exemplo, agora é a hora de me concentrar para 
escrever o texto do jornal, porque às vezes são duas páginas, um texto profundo (...) 
daí o pessoal da rádio fica ligando, o pessoal da TV quer o material (...)  apesar de 
haver um processo e uma certa experiência ainda é muito complicado. 
 

Suportes variados também exigem uma abordagem diferente do repórter, a forma de 

escrever, de falar na rádio ou estar na frente da câmera são posturas e linguagens que se 

diferenciam, porém  para Scola,  “o mais difícil não é fazer para uma ou para outra, é saber 

trabalhar o material que tu tens para todas e não deixar a informação repetitiva”. 

Os entrevistados admitem que o ritmo de um enviado é acelerado, principalmente em 

função do fuso horário,  a rotina de acordar muito cedo - quatro horas da manhã lá são seis 

aqui no Brasil - para já fornecer boletins na rádio Gaúcha, checar e-mails, acompanhar as  

notícias na TV e após fazer a apuração na rua para o jornal Zero Hora.  
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Ainda sobre a organização dos repórteres nos EUA, eles salientaram  uma preocupação 

com o leitor, telespectador ou ouvinte de  cada produto da RBS. Com a diferença de três horas 

em Ohio e quatro em Chicago, a rádio era a principal preocupação. Scola questiona e já 

responde: “Qual é o grande horário da rádio? De manhã...”. 

 A solução para a rotina foi estabelecer uma organização entre os próprios jornalistas 

durante o processo da cobertura, a fim de suprir as necessidades da empresa e produzir 

informações para todos os veículos e, assim, explica Rodrigo Lopes: 

 

 Tinha uma organização nossa muito grande, eu entrava de um lado, no calor da 
Flórida e Scola entrava com o frio de Ohio, na noite da eleição o Scola ficou no 
hotel assistindo a festa da janela e acompanhando os números na CNN e 
atualizando os dados para o on-line e eu no Grant Park contando o clima (...) então 
o Scola entrou na rádio dando o resultado e eu fiquei com a responsabilidade de 
anunciar os poucos minutos que faltavam para conhecer o novo presidente 
americano. 
 

Verifica-se então que, além da orientação editorial, os dois enviados também 

organizaram as suas rotinas com o objetivo de desenvolver o seu trabalho durante as eleições 

que envolviam muitas mídias. 

Os dados e informações apresentadas neste capítulo da pesquisa servem para enfatizar o 

processo produtivo do texto jornalístico em uma cobertura especial até chegar à última etapa 

que é a publicação das notícias: “O processo de tratamento não pode ser explicitado nos 

noticiários; se o fosse, destruiria a convicção que o público tem de que a pretensão do órgão 

de informação não é criar as notícias, mas apenas relatá-las” (ATHEIDE apud WOLF, 2005 

p.244). 

 Os mecanismos que se articulam durante a seleção de pauta até o produto final revelam 

um planejamento que idealiza um produto final, e também o faz com um perfil daquele que 

receberá a mensagem informativa:  

 

O receptor dos suportes de comunicação é alguém construído na própria economia 
enunciativa (...) Ou seja, o outro, que compôs a cadeia interativa da atividade 
linguajeira jornalística, não é apenas um personagem revestido com certas matizes 
de indicadores sociais, mas alguém que é construído na própria produção 
imaginária dos organizadores e enunciadores do discurso” (NETO apud BERGER, 
2007, p.26).     

 
Suspeita-se que a ZH beneficiou-se do reconhecimento do seu receptor para utilizar 

estratégias no campo da produção que visava prender o seu leitor durante toda a cobertura 

com enviados especiais. 

 



 30

4 CONTRATO DE LEITURA 
 

 Partindo da premissa que todo veículo de comunicação utiliza ferramentas que servem 

para chegar até o seu destinatário, a pesquisa visa refletir sobre os recursos que são 

apresentados no produto final e, para isto, cita-se Verón: 

 
 A posição didática ou não, transparência ou opacidade, distância ou               
diálogo, objetividade ou cumplicidade, partilha de valores no nível do dito ou nas 
modalidades do dizer, forte articulação dos níveis ou discursos montados, em 
paralelo, grau e tipo de saber atribuídos ao leitor: por meio das escolhas efetuadas 
em relação a essas dimensões e muitas outras constrói-se o contrato de leitura: 
apresenta-se um enunciador que propõe um lugar a um destinatário. (VERÓN, 
2005, p.233) 
 

 A capa de um jornal é a primeira tentativa de aproximar e conquistar o leitor. Os 

elementos que se cruzam e seus signos expressam o objetivo de firmar um contrato de leitura. 

O discurso estampado na folha inicial exibe ferramentas que exemplificam a intenção de 

vínculo entre o  leitor e o jornal. 

 Na primeira folha do jornal encontram-se as formas de se dizer algo e todos os 

pequenos discursos que estão alinhados neste espaço refletem uma intenção de encantar o 

leitor e trazê-lo para a leitura e para o consumo do produto que é  vendido nas bancas dos 

jornais.  

 A fase de análise da pesquisa visa identificar  os elementos citados por Verón  a fim de  

sinalizar o modo de fazer e as ferramentas utilizadas que identificam sentidos diversos na 

construção do discurso jornalístico. 

 
4.1  Capas 
 
 Na edição do dia 31 de outubro de 2008,( figura 2), a ZH apresenta uma imagem que 

funciona como um convite para a leitura da  cobertura jornalística do fato. O nome do jornal 

no topo da página já sinaliza um contrato de leitura, o suporte se apresenta em um espaço 

físico e ideológico. Os elementos discursivos que compõem a capa induzem o provável leitor 

a acreditar a respeito do que eles precisam se informar.  

 A foto representa um recurso visual com capacidade expressiva e com a linguagem 

escrita na manchete ou na legenda que visam chamar a atenção do seu consumidor. A imagem 

e o texto formam uma unidade de operações discursivas. Verón (2005, p.162) entende a 

unidade como “um fragmento discursivo qualquer, cujo recorte é proposto, por assim dizer, 

pela organização material dos discursos sociais (uma página, uma capa, um artigo, um livro, 

uma transmissão de televisão, um título etc)”. 
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 A construção imagética é uma ferramenta essencial para que o contrato firme a 

cumplicidade entre o enunciador e o destinatário. No centro da capa da Zero Hora, como 

mostra a figura 2 (p.32), os dois candidatos aparecem em meio ao público permitindo uma 

visualização do cenário. A posição corporal de Obama e McCain fortalece  a idéia de grande 

comício. As mãos e a expressão facial revelam o entusiasmo de ambos nos últimos discursos  

que antecedem a vitória para o cargo de presidente dos Estados Unidos.  

 Na foto com o  democrata, Obama aparece em primeiro plano, ao fundo está o público 

com uma imagem fora de foco. Entende-se neste recurso a valorização da imagem do 

candidato, expondo-o com uma postura de estabilidade e poder.  O candidato republicano 

apresenta-se de frente e é possível visualizar o público e McCain com a mesma nitidez, que 

reflete um aspecto de igualdade. A imagem apresenta gestos mais apelativos que não 

representam estabilidade.  

  A capa também atribui outra marca importante que seguirá durante toda a cobertura. 

A chamada com “Enviado Especial” esclarece ao leitor que os jornalistas estão em Ohio e 

Flórida. Reforça-se, neste sentido, que os repórteres são enunciadores-testemunhas do 

momento político histórico nos EUA. 

 Ao apresentar no primeiro dia de cobertura internacional o nome dos dois jornalistas, o 

enunciador procura estabelecer um vínculo de confiabilidade ao material jornalístico que está 

nas páginas internas do jornal. A legenda da  foto serve como um carimbo, uma logomarca 

que seduz o leitor a acompanhar a cobertura juntamente com os enviados. Um convite para a 

compra do jornal. 

 No texto abaixo da foto de Obama há um travessão que indica um discurso reportado, 

esse sinal linguístico indica e acentua  a cobertura especial que está sendo veiculada nas 

páginas do impresso. 

 A manchete também é um elemento que provoca o leitor a seguir com a leitura. Ao 

apresentar “Diante das multidões”, o enunciador atribui ao leitor um pequeno conhecimento, 

mas não o informa o suficiente. Para Verón, o leitor que percorre títulos encontra apenas 

jogos de linguagens que servem para construir a cumplicidade entre o enunciador e 

destinatário: “Cada título é uma chave cuja decifração funciona como prova do pertencimento 

a um universo cultural partilhado” (VERÓN, 2005. p.232). 

 Ao apresentar “Diante de multidões”, o conhecimento prévio deve estar presente no 

universo do destinatário que resgata e situa a importância dos dois homens apresentados na 

capa. 
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 O caderno da editoria de Mundo apresenta, neste dia, um texto de Rodrigo Lopes, 

sobre o comício de Obama em Sarasota, na Flórida, e de Daniel Scola, que relata o comício 

do republicano McCain na cidade de Mentor, em Ohio. Uma terceira página aborda o tema 

das eleições com informações das agências de notícias internacionais. 

 

 

 
Figura 2 

 

  No dia 1 de novembro de 2008, a capa da ZH, como mostra a figura 3 (p.33) não 

apresenta nenhuma informação sobre as eleições americanas e sua cobertura jornalística. A 

ausência da chamada para a reportagem especial no interior do impresso provoca 

estranhamento. O enunciador prioriza, na primeira página, a maior queda da bolsa de valores 

nos últimos 10 anos e o caderno especial aborda a abertura da Feira do Livro em POA. 

 O suporte não cita as eleições, mas apresenta na manchete um tema que faz referências 

às eleições americanas: “Bolsa fecha o pior mês em 10 anos”. Esta notícia, no final de 

campanha para a presidência dos EUA, enfatiza a crise na bolsa que foi reflexo do sistema 

imobiliário americano. De uma forma indireta, o suporte aponta para o leitor a importância 

das eleições americanas para a população mundial. 

 A editoria de Mundo apresenta um texto de Daniel Scola, que continua no estado de 

Ohio, e de Rodrigo Lopes que acompanha o voto antecipado em Miami, no estado da Flórida. 
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Na outra página, a ZH apresenta notícias de agências internacionais. Uma sobre cinco sem- 

terras que são presos no Paraguai e outra sobre a crise no Congo. 

 

 
Figura 3 

 

 A ZH retoma a  reportagem especial para seus leitores na capa do impresso no dia 2 de 

novembro, (figura 4, p. 34). A foto posicionada no lado esquerdo da página chama a atenção 

pelo colorido da bandeira dos Estados Unidos que se encontra atrás do candidato Obama. A 

sombra de uma câmera na bandeira revela a amplitude de campanha política do candidato e a 

mobilização da própria imprensa internacional. 

 A figura do líder político é enaltecida do alto do palco. Abaixo está o público, 

seguranças, imprensa e o próprio destinatário. Para Yamamoto “no texto visual a dinâmica 

estabelecida entre alto e baixo (ou acima e abaixo) pode mobilizar o olhar, tanto quanto inferir 

atributos ou qualificativos a cada uma destas posições” (YAMAMOTO, 2009, p.6). 

 O recurso utilizado na fotografia chama-se contre-plongé e tem a função de 

engrandecer o personagem apresentado. Neste caso, a figura de Obama se coloca em um lugar 

superior e o destinatário assume uma postura de plateia, misturando-se com as pessoas que 

aparecem sombreadas na base da foto. 

 Na parte de baixo, a sombra serve de fundo para a manchete principal: “Porque o resto 

do mundo o elegeu”. O jogo de cores, a fonte ampliada em branco e o texto reproduzem o 

lugar que é dado ao personagem Obama, como já escolhido por todos.  
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 O pronome interrogativo no início da manchete não apresenta ponto de interrogação e 

ao questionar o enunciador já estabelece a resposta, como se dissesse ele já está eleito por 

você, leitor. É à luz das ferramentas utilizadas na foto e de sua manchete que o enunciador 

revela a significação do discurso. 

 No texto da legenda: “Com sua oratória e biografia, Obama conquista admiradores em 

todo o planeta. Nos EUA, ZH conta como McCain tenta evitar a confirmação do que as 

pesquisas apontam e multidões desejam”. O signo “planeta” coloca o agente político como 

preferência não apenas mundial, mas planetária. O texto também faz referência ao seu 

oponente McCain que se torna enfraquecido de valor diante da dinâmica de imagem e texto 

utilizada a respeito de Obama.  

 O suporte apresenta uma matéria de Rodrigo Lopes com o título “Perto da vitória”, 

relatando um comício do democrata na Flórida e um texto com o título “Há esperança para 

McCain?” sobre uma análise da campanha do republicano em Ohio. Outro texto é assinado 

pelo gerente de produto da Zero Hora, Marcelo Rech, e duas páginas abordam o tema das 

eleições, porém com notícias das agências internacionais. 

 

  
Figura 4 

 

 Pode-se observar que, no dia 3 de novembro a capa da ZH (figura 5, p.35) expõe em 

um espaço bem menor e apresenta apenas uma manchete pequena com a logo da cobertura e 
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sem foto. A chamada ganha mais um elemento “Duelo nos EUA” e um símbolo de um globo 

com a bandeira dos EUA com a  legenda “Eleições 2008”. 

 A marca  já estava presente na parte interna do jornal, mas neste dia ela ganhou espaço 

na capa. A legenda “Enviados Especiais/EUA” também é reforçada como forma de enfatizar a 

presença da ZH nos momentos finais das eleições americanas. 

 O suporte apresenta uma matéria de Rodrigo Lopes sobre a crise imobiliária e de 

Daniel Scola, que aborda o comício do democrata na cidade de Columbus, no estado de Ohio. 

 

 
Figura 5 

 

 Obama e McCain retornam com destaque à capa do suporte no dia 4 de novembro 

(figura 6, p.36). A foto dos dois candidatos é apresentada como manchete principal. A 

imagem apresenta a bandeira americana ao fundo e um enquadramento no rosto dos 

candidatos. Obama aparece de frente e com o seu sorriso característico captado pela imprensa 

mundial.  McCain, posicionado ao lado, aparece de lado e na composição da capa, parece 

observar o seu oponente democrata. 

 A bandeira americana de forma vertical contribui para a construção de uma imagem 

mais positiva do democrata, enquanto que, para o republicano o céu também faz parte do 

plano da imagem, provocando, assim, uma certa distância do receptor. 

  Na legenda, além da marca que reafirma a presença da ZH no território americano, há 

a informação de mais um suporte da empresa envolvido com a cobertura das eleições 
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americanas. O texto chama atenção para o Blog que é mantido pelos jornalistas com vídeos, 

fotos e gráficos. A ferramenta on-line é mais um elemento que se apresenta na construção da 

capa, a fim de  resgatar o leitor para outro suporte midiático oferecido pelo Grupo RBS.  

 Como manchete, o texto afirma “O mundo olha para eles” e a fotografia coloca o 

destinatário também em posição de observação aos dois candidatos. O mundo olha e você 

também e, com as logomarcas estáveis desde o inicio da cobertura, o discurso insinua que  a 

ZH é o veículo que deixará você informado. 

 

 
Figura 6 

 

 Na capa do dia 5 de novembro, como mostra  a figura 7 (p. 37) dia anterior ao 

resultado da eleição, o enunciador apresenta a cobertura das eleições como manchete 

principal. A foto apresenta uma sessão de votação, a imagem grande toma conta de quase toda 

página da capa e realça a idéia de mobilização pública dos americanos e determina o assunto 

do dia para os seus leitores.  

 Na parte superior, a unidade de textos enfatiza  a idéia da manchete que esclarece ao 

leitor a dimensão e a importância da votação. As palavras “épica” e “histórica” são articuladas 

para dar ênfase ao discurso de que esta eleição americana se tornaria inesquecível. 

 A posição das cabines serve como um convite para a leitura e o discurso se utiliza do 

conhecimento prévio do leitor brasileiro que sabe como é esta experiência de votar. As 
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palavras como: “filas gigantescas” e “lentas” induzem o leitor a uma comparação.  Se o voto 

não é obrigatório, por que filas? Por que a demora? Os elementos utilizados no discurso e na 

capa reforçam a idéia da ZH seduzir e chamar o seu leitor ou provável leitor para a compra do 

impresso e compreensão dos fatos apresentados na sua capa. As perguntas na capa levam o 

leitor a acreditar que as respostas estarão nas páginas internas do jornal e, assim, se firma 

mais um contrato de leitura.  

 Dois títulos são posicionados abaixo da imagem, um sinal gráfico estabelece uma 

ordem de leitura que Verón (2005 p.226) chama de “pedagogia da classificação”. Essa 

nomeação revela um enunciador preocupado em guiar didaticamente o seu destinatário na 

leitura. É um caminho que facilita e apronta o leitor para as informações apresentadas dentro 

do veículo.  

 A editoria apresenta duas páginas com notícias de agências e duas páginas com a 

produção textual dos  jornalistas especiais. 

 

 
Figura 7 

 

 No dia 6 de novembro, a manchete (figura 8, p.39)  “O fenômeno Obama” ganha uma 

fonte ampliada preta que contrasta com o fundo branco e o tapete azul. A foto do candidato 

eleito à presidência dos Estados Unidos situa-se na página central e é cercada de vários títulos 

com fonte ampliada em preto que contrasta com o fundo branco e o tapete azul. Os elementos 

apoiam-se na manchete. A foto do candidato eleito à presidência dos EUA situa-se na página 
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central do jornal e é atribuída à imagem vários títulos informativos. Os tópicos servem de 

incentivo e direção didática para a leitura 

 O personagem Obama, em movimento, acena para seu público e também para o leitor. 

A amplitude da foto mostra os seus eleitores, apoiadores e imprensa ao fundo. O lugar lembra 

uma passarela e o coloca na posição de vitorioso. O contraste das cores azul, preto e vermelho 

maximiza a postura do político. 

 A vitória que foi pré-avisada pelo jornal durante os sete dias da cobertura das eleições 

americanas convida, através da perspectiva da imagem, o leitor a conferir o caminho feito 

pelo democrata até a sua ascensão política, não apenas americana, mas mundial. 

 Pode-se afirmar que a imprensa  se relaciona com a política  não como um sistema  a 

parte, mas como um dos componentes políticos, pois ela distribui o conhecimento e também o 

prestígio de agentes políticos.  

 No texto de apoio, Obama não ganha apenas atributos de presidente, mas de alguém 

que “derruba  a barreira racial nos EUA”. O texto reconstrói a ideia do herói que foi escolhido 

pelo “planeta”, como foi apresentado nas capas e também nos textos do suporte.  

 Algumas palavras de extremo valor simbólico são dirigidas ao presidente americano 

na capa da ZH como: “primeiro presidente negro, despertou ondas de euforia, consagrado nas 

urnas”. Esses elementos linguísticos apostam e situam o político como personagem principal 

nas notícias internacionais e provocam a levar o leitor até o último capítulo das eleições e da 

cobertura da ZH com enviados especiais. 

 O espaço no interior do jornal também se apresenta ampliado nesta edição. A editoria 

de Mundo apresenta 13 páginas sobre a cobertura das eleições. Um texto é assinado pelos 

jornalistas enviados com informações das agências de notícias. Outra página aborda 

declarações de personalidades a respeito das eleições e o restante das páginas conta com as 

notícias de  agências internacionais. 
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Figura 8 

 

 Na análise das capas, percebe-se um valor visual que é utilizado no suporte, a fim de 

fazer crer. O enunciador lança mão de mecanismos que acentuam a sua participação no fato 

em questão. A capa apresenta-se como um objeto em exposição e o enunciador se apodera 

deste conhecimento para chamar e conquistar o seu leitor, estabelecendo, assim, o primeiro 

contrato de leitura. 

 Salienta-se, neste momento, que os dois candidatos estiveram presentes na capa da 

ZH, porém a unidade de textos e as simbologias utilizadas para representá-los tornou o 

demacrata um personagem mais fortalecido, enquanto McCain assumiu uma exposição de 

coadjuvante. 

 A ZH representa um jornal impresso que se solidificou como meio de divulgação de 

notícias e idéias no estado do RS. No processo de produção é objetivo da empresa  procurar  

resgatar a confiança de seus prováveis leitores. Para Berger ( 2007, p. 21). 

 
a credibilidade é construída no interior do jornal assim como um rótulo ou uma 
marca que deve se afirmar, sem, no entanto, nomear-se tal. Credibilidade tem a ver 
com a persuasão, pois no diálogo com o leitor, valem os “ efeitos de verdade”, que 
são cuidadosamente construídos para servirem de comprovação, através de 
argumentos de autoridade, testemunhas e provas. 
 
 

 A marca com “Enviados Especiais” em todas as capas junto com o nome dos 

jornalistas transfere ao destinatário a garantia de confiança ao material apresentado no interior 
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do jornal e propõem um diferencial: os nossos repórteres estão lá fazendo a cobertura para 

você, leitor ou assinante da ZH. É um contrato, um compromisso assumido por ambas as 

partes que fazem parte de um contrato de comunicação, a fim de  estabelecer uma relação de 

confiabilidade. 

5  NOVO JORNALISMO 
 

Na entrevista com os jornalistas enviados para a cobertura e  o editor de Mundo da ZH, 

em momentos diferentes, encontraram-se pistas de que a abordagem adotada pela empresa e o 

trabalho dos newsmaking seria diferente, “a nossa ideia era ver como as pessoas estão 

reagindo, como que a crise está afetando as pessoas,  o que os americanos querem”,  afirma o 

repórter Lopes.  

Scola também enfatiza que o próprio trabalho de enviar material para outras mídias faz 

com que  o repórter perceba e busque outras formas de apurar uma informação “às vezes, a 

matéria é mais descrição, tu tens um cenário para descrever, então fica para o jornal, de 

repente tem o som, pessoas gritando, pessoas chorando, pessoas rindo, então fica legal pra 

rádio”.  

O perfil da cobertura e a necessidade relatada por ambos jornalistas sinalizam para uma 

produção mais autônoma e criativa na produção jornalística. A reportagem amplia as 

possibilidades de criação e  autoriza a descrever um fato não apenas respondendo as famosas 

perguntas do lead, mas narrando e utilizando todas as simbologias e estilos de linguagens que 

interagem com a capacidade de observação do jornalista. 

 Uma abordagem que está retomando seu espaço, pois Benjamin Franklin acreditava que 

essa forma de texto já estava extinta, desde que surgiram as forças produtivas no mercado da 

informação: 

Cada manhã recebemos notícias de todo mundo. E, no entanto, somos pobres em 
histórias surpreendentes. A razão é que os fatos nos chegam acompanhados de 
explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece está a serviço da 
narrativa, e quase tudo está à serviço da informação. Metade da arte narrativa está 
em evitar explicações. O extraordinário e o miraculoso são narrados com maior 
exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre 
para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma 
amplitude que não existe na narração (FRANKLIN  apud BERGER, 2007, p.31) 
 

A narração citada por Franklin  é abordada como perdida na época contemporânea, por 

razões que se justificam principalmente em razão das exigências do mercado. Hoje  a rapidez 

e os processos produtivos aceleram a forma de apurar e produzir uma informação.  
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Porém, há uma outra possibilidade que invade os tablóides dos jornais mais atualizados 

e bem menos convencionais. A narração passa a ser um elemento que constitui o discurso 

jornalístico e essa prática se viabiliza através do uso de recursos do Novo Jornalismo:  

 

O meu texto vem muito da questão literária, eu sempre gostei muito do New 
Journalism americano, então eu busquei fazer um jornalismo literário, para tentar 
aperfeiçoar esta sensação que eu tenho (...) o jornalismo tem que contar as histórias 
das pessoas, journalism is people (...) porque eu acho que não se tem tempo, se faz 
um jornalismo que é oficialista, chapa branca. Todas a pessoas têm uma história 
interessante para contar, sou um cara observador, gosto de narrar, como tu estás 
vestida, como me observas. No texto do jornal, especialmente, eu gosto de fazer 
isto porque de certa forma ajuda a transpor, a levar o leitor comigo na viagem. 
 
 

 A resposta é de Rodrigo Lopes que assume a tendência em criar um texto mais 

elaborado e descritivo. Mas, quando questionado sobre a objetividade, característica do texto 

informativo, ele pondera  

 

Eu não acredito nesta objetividade jornalística: tu tens que ser frio e tens que ser 
neutro, fatalmente tu acabas pendendo para um lado. Eu tinha uma grande comoção 
para que o Obama fosse eleito e você tenta manter alguns parâmetros. E eu acho 
que foi sadio o Scola ter ido para um lado e eu para outro. 
 

 As revelações do jornalista  refletem o interesse e a sua  própria  formação acadêmica. 

Ele possui pós-graduação em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo 

Literário, além de especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for 

Journalism de Berlim. 

Para Scola, o estilo de texto do jornalista se adapta à orientação e linha editorial do 

Mundo e explica: 

 é fazer uma coisa diferenciada, diferente das agências de notícias. Não adianta 
nada eu ir lá e fazer o fechadinho, tem que fazer o periférico, tem que ampliar isto. 
Mas aí, surge uma exigência minha também, que é contar para as pessoas o que eu 
estou vendo, o que estou sentindo, cuidando para não ser o centro das atenções e 
não virar notícia (...) fazer um relato, o que aconteceu aqui, o que aconteceu 
comigo, o que eu vi, qual era o ambiente, tinha segurança, quem é o cara que ouviu 
Obama, quem foi ouvir McCain é saber por que as pessoas estavam vibrando, 
entende? 
 

Nas falas dos jornalistas, verifica-se então a nova abordagem jornalística também  

chamada no Brasil como “jornalismo literário”, nome utilizado na América, segundo Tom 

Wolfe (2005) “e sem elegância, rotulado de Novo Jornalismo”. O Novo Jornalismo surgiu nos 

EUA, como analisa Lima ao afirmar que: 

 

 



 42

 Os Estados Unidos dos primeiros anos da década de 1960 viviam a grande 
efervescência das transformações sociais, comportamentais e culturas da contra-
cultura e correntes paralelas como a consciência negra, mas a literatura não se 
alertava para isso (LIMA, 2006, p.193). 
 

 A época descrita pelo autor revela um período que a classe criadora dos romances 

encontrou-se afastada de um instrumento que permitia uma abordagem adequada para o 

fenômeno: o realismo social. O jornalismo, então, invade o período de ócio literário e começa 

a observar estas mudanças sociais e a transcrevê-las nos jornais diários mais modernos. 

 Os primeiros jornais a abordar a nova forma de texto jornalístico são o Herald Tribune, 

Daily News e The New York Times e depois seguem seu processo de amadurecimento em 

revistas semanais como The New Yorker e Esquire. O caminho percorrido chega ao seu 

reconhecimento mais profundo no livro-reportagem de Truman Capote, A sangue frio, 

lançado originalmente em 1966. 

O livro foi lido e analisado por vários segmentos do universo acadêmico, porém Capote 

afirmava que tinha inventado um novo gênero literário “o romance de não ficção”, a nova 

forma literária confirmou o surgimento de uma nova corrente,  o  Novo Jornalismo. 

No Brasil, Carlos Marcos Avighi, em sua tese de doutorado, encontra em uma obra 

brasileira alguns sinais que revelam a nova tendência que teve seu início, como citado acima, 

na imprensa norte-americana:  

 
 Os sertões é a concepção e fruto do trabalho do repórter competente, mesmo 
porque não poucas de suas páginas foram  originalmente redigidas como matéria 
destinada à imprensa periódica e depois decantadas no texto jornalístico e ajustadas 
a um trabalho de mais fôlego. Certamente os Sertões não é trabalho jornalístico, pois 
em tudo escapa as características a fins inerentes ao periodismo. É, isto sim, nascido 
em parte do ofício do repórter. (AVIGHI apud LIMA, 2006 p.212). 
 

Euclides da Cunha revela em seu texto uma ferramenta do jornalismo: a capacidade de 

colher material e documentação para narrar um acontecimento. Os conhecimentos possíveis 

da época foram utilizados para que ele desse uma forma documental ao seu texto sem 

abandonar as características de narrativa literária. 

A revista Realidade é considerada no Brasil o impresso que revelou a nova estética da 

proposta e é também segundo Lima a “grande escola da reportagem moderna”. (LIMA, 2006 

p. 192) juntamente com  o impresso Folha da Tarde. 

No Novo Jornalismo, existem quatro recursos  fundamentais que são apresentados por 

Tom Wolfe (2005): primeiro,  contar a história passando de cena a cena e recorrendo o 

mínimo possível à narrativa histórica. Segundo, o registro do diálogo completo. Estudos 

acadêmicos  revelam que o diálogo realista é o recurso que  envolve o leitor mais 
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completamente do que qualquer outro discurso. Terceiro, cita o “ponto de vista da terceira 

pessoa”, técnica que apresenta cada cena ao leitor por intermédio de outro personagem, os 

jornalistas muitas vezes utilizam o ponto de vista que situa –o “eu estava lá” e o quarto 

elemento que, segundo, Wolfe é o menos compreendido, refere-se ao registro dos gestos, 

hábitos, maneiras, costumes, estilos de mobília entre outros. Para ele, esses elementos 

simbólicos revelam o poder do realismo. 

A obra Radical Chique, de Tom Wolfe, serviu de apoio para as análises que seguem na 

pesquisa, mas o estudioso não deixa de citar a polêmica que o tema envolve, não somente no 

universo acadêmico, como nas próprias redações de jornais do mundo inteiro. E assim 

explica:  

 
O status de Novo Jornalismo não está de modo algum garantido. Em alguns setores, 
o desprezo por ele é ilimitado... estimulante até... Com alguma sorte o novo gênero 
jamais será santificado, jamais será exaltado, jamais receberá uma teologia. Eu 
provavelmente nem devia  dar o trabalho de defendê-lo como neste texto. Tudo que 
eu poderia dizer ao começar é que o Novo Jornalismo não pode mais ser ignorado 
num sentido artístico. (WOLFE, 2005, p. 60). 
 

O próximo passo do estudo tem por objetivo destacar e analisar alguns elementos do 

texto dos jornalistas, a fim de verificar sinais que representam características do Novo 

Jornalismo.  

 

5.1  Narrativas diárias de dois enviados especiais 
 
 Os jornais, assim como a História, ocupam, dentro de suas características específicas, 

um espaço no tempo para contar e recontar momentos que representam fatos ou fenômenos 

sociais de uma época. 

 Para Sodré (2003, p. 9) a reportagem “é onde se contam, se narram as peripécias da 

atualidade -um gênero jornalístico privilegiado”; desta forma, a maneira de contar pode 

assumir várias características, por possuir mais liberdade de estruturação e criação. Faz-se 

necessário, neste momento, diferenciar alguns segmentos que possuem a função de narrar. 

  O jornalismo, a história e a  ficção diferem  na construção do discurso.  Para Berger 

(2007), o jornalismo lança seu olhar sobre um fato e os vê por todos os lados, sua atitude é de 

aproximação distanciada. O tempo é o presente e a repercussão dele também se faz no agora. 

 O historiador olha o fato ou acontecimento através de outros olhares, ele busca a 

informação através de documentos, arquivos para refazer o caminho do fato e o faz com a 

garantia do distanciamento do acontecimento. 
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 O ficcionista olha o fato a partir de sua própria subjetividade, ele não deseja o 

distanciamento e sim a entrega e o envolvimento. As três modalidades usam a mesma 

ferramenta para construir a sua enunciação: as palavras. Porém, uma diferença faz-se 

necessária: a literatura inventa e cria personagens como heróis e bandidos, todos dentro de 

uma perspectiva artística-literária, mas o jornalismo deve apenas descrever o que de real se 

apresenta ao mundo. 

 As grandes matérias, os livros-reportagens e as coberturas jornalísticas especiais 

conseguem  resgatar, muitas vezes, o valor da linguagem trabalhada e refletida, a fim de 

descrever um fato.  O jornalista apodera-se da aproximação e da subjetividade para fazer de 

seu discurso um momento de reflexão e aproximação com o seu  leitor.  

 Antonio Olinto, em um ensaio sobre jornalismo e literatura em 1952, na página 

introdutória de seu trabalho, afirma que o jornalismo já foi chamado de “literatura sobre 

pressão” e assim argumenta: “As frases ajustam-se a um tamanho, o pensamento é obrigado a 

trabalhar depressa. Contudo, por maior que seja essa pressão, o jornalismo tem, 

fundamentalmente, as mesmas possibilidades que a literatura, de produzir obras de arte” 

(OLINTO, 2008, p. 13). 

 A ideia não é nova e provoca  discussões nos ambientes acadêmicos e nas redações 

dos jornais, no entanto comprova-se que este discurso mais narrativo e descritivo esteve 

presente no discurso do jornal ZH durante a cobertura das eleições americanas. 

 O que caracteriza uma reportagem? Que instrumentos são articulados para que a 

informação  deixe de ser apenas uma notícia e se amplie nas possibilidades de espaço e de 

discurso? A resposta é esclarecida por Sodré (2003) que afirma que as principais 

características de uma reportagem são: a predominância da forma narrativa, a humanização do 

relato, o texto de natureza impressionista e a objetividade dos fatos. Estes são elementos que 

podem aparecer com variada intensidade na construção textual do material verificado. 

 Reflete-se neste momento sobre as vertentes do Novo jornalismo que surgiu em uma 

época que a literatura ignorou as mudanças da sociedade e os jornalistas surgem como 

“realistas sociais”, termo adotado por Tom Wolfe (2005). O Novo Jornalismo, no Brasil, 

identifica-se como jornalismo literário ou jornalismo interpretativo e reafirma as 

características de Sodré ampliando apenas a sua idéia de objetividade.  

 “A objetividade da captação linear, lógica, somava-se a subjetividade impregnada de 

impressões do repórter, imerso dos pés à cabeça no real” (LIMA, 2006, p. 195). A dinâmica 

de  narrar com detalhes o fato deixa de ser um aspecto a ser evitado pelos jornalistas. 
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  O olhar atento, a audição apurada, a observação detalhada passa a visitar o discurso 

jornalístico, levando o leitor a se familiarizar e, principalmente, a seguir na leitura, tal qual um 

romance. 

 A reportagem especial favorece o uso  dessas ferramentas citadas por Sodré e 

defendida pelos precursores do Novo Jornalismo. A notícia se apresenta, então, não apenas 

em um lugar, mas mostra em seu discurso um cenário repleto de  personagens.   
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 Na análise visual da edição do dia 31 de outubro de 2008 (na página 46 desta 

pesquisa), percebe-se a utilização de uma abertura para a matéria que encontra suporte em 

uma imagem.  No alto da página lê-se: “Duelo nos EUA”. O valor simbólico da palavra duelo 

encontra apoio na gravura de um revólver. Nas histórias do velho Oeste retratada nas mais 

variadas formas de expressão artística, o final deve conduzir o receptor à catarse. A última 

cena carrega a expectativa de descobrir quem perde e quem ganha, ou melhor, quem vive e 

quem mata.  

 O texto começa com uma narração em quadros, de cena a cena. O enunciador, no 

primeiro momento, atribui ao texto o relato de uma fonte que já estava sendo observada. 

“Jefferson Scott, 36 anos (...)”, em seguida vários elementos discursivos descrevem o 

ambiente: 

O sol do meio-dia; as pessoas chegando; a música The rising irrompe; Obama surge 
aos passos largos; cerca de 10 mil eleitores, comodamente sentados nas cadeiras 
azuis do Ed Smith Stadium ou de pé na recém-cortada grama, vão a loucura; a esta 
altura a testa de Obama está tomada de suor; atrás um grande cartaz com a palavra 
mudança 
 

 Esses são alguns dos elementos da narrativa que tentam aproximar o leitor do real. A 

realidade é retratada com cor e sensação porque é feita a partir de uma observação 

participante. O jornalista está presente e descreve o que vê, construindo um significado, ou 

seja, uma história para o ambiente que surge a partir de um olhar de quem procura:  

 
A unidade da reportagem não são mais os dados, a peça de informação, mas a cena 
(...), portanto nosso maior problema como repórter é, apenas, conseguir ficar ao 
lado da pessoa sobre quem escrevemos durante tempo suficiente para as cenas 
ocorrerem diante dos nossos olhos (WOLFE, 2005, p. 83). 
 

 O texto também deflagra a presença do enunciador quando escreve: “Com domínio 

exemplar de público”. A afirmação parte de uma análise do repórter que avalia a postura do 

político e revela a sua opinião a respeito do candidato. É a sua consideração que invade o 

texto como forma de enfatizar o candidato como um político que apresenta facilidades de 

comunicação e contato com o público. 

 Outro aspecto a considerar é a pergunta dirigida ao repórter: “- És do Rio?” Ao ser 

indagado, o jornalista entra para o texto e assume também o seu papel de personagem da 

reportagem. Deste modo, há uma inversão de papéis: a fonte pergunta e o repórter responde. 

A abordagem intensifica a ideia de atribuir a sua presença no momento presenciado. 
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 Ao citar a música The rising o enunciador provoca a memória de seu próprio leitor 

para explicitar a idéia de espetáculo. A busca por uma emoção partilhada fica evidente na 

construção do discurso e, para Wolfe (2005) o domínio desta ferramenta faz com que a 

imprensa seja uma forma indireta de estimular e não criar emoções. 

 Após descrever o ambiente dentro de uma perspectiva de realismo social, que 

apresenta falas e observações do próprio jornalista, o último parágrafo termina com um “final 

feliz” do comício ou seria do capítulo? O fechamento compara-se com a construção clássica 

das narrativas literárias:   “Obama sai acenando. Candidato e plateia parecem um só”. 

 A construção de cena por cena e as ferramentas da narração atribuem ao texto 

jornalístico uma característica que é de seu domínio por inteiro. Para Wolfe (2005, p.57), o 

texto informativo possui uma relação muito especial com seu destinatário porque, “além das 

questões de técnica, existe uma vantagem tão óbvia, tão interna, que quase se esquece o poder 

que ela tem: o simples fato de o leitor saber que tudo aquilo realmente aconteceu”. 

 



 49

 



 50

  

 No texto de Daniel Scola, publicado na edição do dia 31 de outubro de 2008 (página 

49 deste TFG) na cidade de Mentor, em Ohio. Enquanto testemunhava os preparativos para o 

comício de McCain, o jornalista conta em detalhes o seu processo de apuração dos fatos e a 

experiência é exposta para o leitor quando se lê: “A reportagem da Zero Hora foi parada em 

quatro pontos de checagem antes de se aproximar do lugar da campanha”. Com essa 

afirmação, o leitor acompanha a dinâmica e as dificuldades que permeavam a cobertura 

jornalística da ZH. É uma forma de aproximação e, como citou o próprio jornalista em 

entrevista, “quero levar o leitor comigo”.  

 A presença do repórter no texto acrescenta a perspectiva de realismo. Ele não está lá 

somente para contar o que aconteceu durante o comício, mas também para expor em sua 

produção textual as dificuldades para conseguir fazer a reportagem.  

 Na primeira barreira citada, entre as quatro, o texto apresenta um depoimento informal  

de um policial: “- Esta é segurança do homem que pode ser o próximo presidente dos Estados 

Unidos. E em seguida emendou sorrindo : - As coisas devem ser um pouco diferentes no 

Brasil”. A resposta não foi adicionada ao texto, mas provocou no leitor uma reflexão. O que 

pensa o policial sobre o Brasil? A pergunta-resposta do policial apresenta uma crítica negativa 

ou positiva? O relato aparece no texto com uma intencionalidade e ao apresentá-lo o 

enunciador joga para o leitor outras reflexões e ponderações. 

 Na segunda barreira, o repórter descreve o segurança fisicamente e atribui ao texto a 

sua análise: “(...) se identificou como agente federal e repetiu o ritual de abordagem, que beira 

a agressividade”. Além de apresentar no texto  a análise do repórter, no mesmo fragmento há 

um jogo entre jornalista e fonte, narrador e personagem que se misturam: “Pediu passaporte, 

carteira de jornalista e exigiu que o repórter ficasse a dois metros de distância, com as mãos a 

mostra”. 

 O elemento utilizado reforça a idéia de liberdade do repórter em assumir outros 

lugares no texto. Quando ele narra o jornalista abordado, ele fala de si mesmo, com o recurso 

do ponto de vista da terceira pessoa. Para Wolfe (2005) essa técnica proporciona ao leitor uma 

sensação de estar dentro do personagem, experimentando a realidade emocional da cena da 

mesma forma que o narrador- jornalista  está vivenciando. 

 No decorrer da leitura, a barreira policial deixa de ser salientada e o jornalista 

apresenta detalhes do comício de McCain, salientando as críticas que o Republicano fez 

contra o candidato Democrata.  
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 O texto do dia 1° de novembro da ZH (página 51) aborda a votação antecipada no 

estado de Ohio o repórter utiliza como texto de apoio o depoimento de uma fonte para realçar 

o aspecto de humanização dos eleitores americanos.  

 Ao acompanha-lá, o jornalista descreve a postura e a opinião política da americana 

Virginia Grant Gubbins. É uma história de vida que se apresenta no discurso como forma de 

introduzir uma análise do repórter.  

 O relato da fonte leva a uma  percepção do jornalista que situa o estado de Ohio com 

uma história e identidade social dentro de sua importância no processo de votação das 

eleições americanas.  

 Ao apresentar informações como: “estado natal de sete ex-presidentes e terra de índios 

nativos, colonizada por franceses (...)”,  o texto segue um caminho de maior profundidade. O 

fato não é focalizado, mas sim a situação e a questão que o envolve. A volta ao passado 

apresentada ao leitor possibilita uma compreensão do tempo presente. 

 A técnica utilizada retoma aspectos históricos e atuais como o fechamento da GM na 

região. O  texto da foto, “Ohio, o Estado que faz a diferença”, introduz não apenas a 

explicação da diferença, mas contextualiza, através do conhecimento prévio do enunciador, 

uma abordagem mais profunda que atribui ao texto um valor mais amplo e completo.  

 Um sinal de observador presente no local das votações é reforçado em dois momentos 

do texto: “Em geral o que acontece aqui se reproduz em nível nacional  e (...) a reportagem da 

Zero Hora permaneceu no Memorial de Veteranos de Guerra, em Columbus, mais de mil 

eleitores votaram”. Nos fragmentos há a confirmação para o leitor da cobertura especial, 

como se dissesse ao seu destinatário: estamos aqui para informá-los e também reforçamos a 

nossa presença no texto. 
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 Na abertura do texto da edição do dia 1° de novembro (página 53) se constata a 

presença do enunciador. A fala é resgatada para começar o processo de narração e descrição 

do momento. “– Votar ou biblioteca?” “- Biblioteca”.  

 O texto segue com uma descrição do lugar e outros elementos sensoriais são 

apresentados pelo enunciador: “Lá dentro descortina-se uma sala com cheiro de mofo, 

máquinas que remontam os mastodônticos PCs do ínicio da década de 80”, e segue, “e 

eleitores com cédula e caneta na mão à espera de marcar no papel o seu voto”. 

 A narração com elementos tão simbólicos provocam no leitor o interesse, como se o 

texto o guiasse naquela sala que está sendo descrita. Para Wolfe (2005, p. 55) “esse registro 

não é mero bordado em prosa. Ele se coloca junto ao centro de poder do realismo, assim como 

qualquer outro recurso da literatura”. É através deste realismo que o enunciador oferece ao 

leitor momentos que o possibilita de visualizar o momento. 

 Ao descrever o lugar com tanta precisão e com recursos linguísticos da literatura – o 

papel e a caneta que os eleitores carregavam na mão- entende-se o processo de eleição menos 

evoluído do que no Brasil, e, desta forma, provoca no leitor uma outra visão e perspectiva da 

maior potência mundial. O texto não diz, mas joga para o leitor a possibilidade de avaliar a 

situação que é relatada no discurso. 

 No decorrer do texto, outras fontes comuns são apresentadas ao leitor,  mas o 

enunciador  apresenta uma como personagem e logo ressalta no texto a presença de 

verdadeiros  personagens que representam o universo lúdico como Homem-aranha, monstros 

e bruxas. “– É Halloween”, surge a explicação para o leitor através do depoimento de uma 

outra fonte. 

 O texto revela-se cheio de histórias de vida e serve como um suporte para o discurso 

que procura descrever o ambiente e as sensações como se levasse o leitor junto. Ao apresentar 

os relatos, mesmo que curtos, com o uso de travessão, o leitor consegue estabelecer e definir o 

personagem com maior rapidez.  
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 No dia 2 de novembro (página 55 da pesquisa), o texto de apoio inicia com uma 

citação que recupera uma riqueza social de conhecimento público nas mais variadas culturas e 

países. “I have a dream”, a famosa frase de Martin Luther King, é utilizada não apenas como 

prova de conhecimento do repórter, mas um detalhe observado na camiseta de uma 

americana. Ao expor ao leitor detalhes, percebe-se um resgate da história de um herói 

americano de décadas passadas, e que é  comparado na atualidade com o candidato 

democrata. 

 O recurso utilizado reflete uma relação de intertextualidade. A frase citada cria um 

diálogo com o texto informativo e revela a intenção de ampliar a informação, atribuindo o 

valor de líder político aos dois personagens: Obama e Martin Luther King. 

 Para Lima, ao resgatar o elemento memória: “a construção do narrador ultrapassa o 

limite seco, diminuto da informação concreta nua e chega-se a uma dimensão superior de 

compreensão tanto dos atores sociais como da própria realidade maior em que se insere a 

situação examinada”(LIMA, 2006, p.127). Após a citação, outras fontes e explicações são 

apresentadas no texto para dar suporte à frase do líder político assassinado em 1968. 

 No resgate de um personagem da história mundial, surge o jornalismo interpretativo 
que, para Lima, 
 

Busca não deixar a audiência desprovida de meios para compreender o seu tempo, 
as causas e origens dos fenômenos que presencia, suas conseqüências no futuro. 
Vai fundamentar a sua leitura da realidade na elucidação dos aspectos que em 
princípio não estão bem claros( LIMA, 2006, p. 20). 

 
 O uso das fontes novamente realça o aspecto de criar vários personagens que atribuem 

ao texto um valor de riqueza social envolvido na cobertura da reportagem. Os pequenos 

depoimentos servem de apoio para uma narração que investe no processo de humanização e 

identificação com o próprio leitor.  

 A imagem da foto também atribui ao personagem central, Obama, um caráter de 

favorecimento que o coloca “Perto da (com fundo branco e letras pretas) vitória” (com fundo 

branco e letras brancas). O jogo de cores seduz o leitor para a palavra vitória que é neste 

contexto valorizada. 
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 No dia 2 de novembro (página 57), o texto de apoio apresenta o depoimento de uma 

professora que faz parte da descrição do enunciador:  “arrumou as malas na última terça-feira, 

vestiu a filha de um ano, carregou o carro e deixou Chicago, Illinois, em direção a Ohio!” A 

proximidade com elementos do discurso literário são evidentes. O enunciador não viu todos 

os acontecimentos, mas ele constrói para o personagem um caminho e ações que são 

acompanhadas pelo seu leitor. 

 Ao utilizar a fonte na sequência das ações de seu dia até chegar a votação o enunciador 

faz uma construção de bastidores, que é apresentada no texto como forma de delinear mais 

um personagem. Esta ferramenta é reconhecida no jornalismo interpretativo como a 

construção de um perfil: 

 

O perfil, que é o lado da humanização da reportagem, já que o jornalismo se 
diferencia também por ser uma forma de comunicação que se volta para o homem, 
em última instância, como seu foco central e como tal visa emocionar, ao lado da 
elucidação racional, para transmitir um retrato completo dos temas que aborda 
(LIMA, 2006, p.21). 

 

 No fragmento comprava-se o aspecto também de humanização que  é ressaltado por 

Sodré como uma das características principais ao se fazer uma reportagem. Os dois autores 

situam o jornalismo como ciência que reflete sobre as ações humanas, e por esta razão, não 

poderia esquivar-se no texto jornalístico de narrar e descrever o homem e seu espaço físico  

que o coloca também em uma posição ideológica em seu tempo. 

 A foto reflete um jogo que articula palavras e imagem. No topo: “Há esperança para”, 

com letras pretas e fundo branco e “McCain” em branco com fundo preto. Ainda, no mesmo 

enquadramento, visualiza-se um flash de uma câmera, em profundidade na foto. A escuridão 

com a luz ao fundo gera uma ideia de túnel. E uma referência indireta de um ditado popular: 

“no final do túnel há uma luz”. A imagem do republicano é apresentada de forma impotente e 

com alguns atributos de perdedor. 
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 No dia 2 de novembro (página 59), é apresentado na ZH um texto do gerente de 

produto da RBS, Marcelo Rech. O material apresenta a sua opinião e aborda no texto uma 

comparação que já havia sido citada nas matérias anteriores: a gravura de um revólver 

ressaltando o momento de duelo entre o  democrata e o  republicano.  

  Ao descrever o candidato democrata, o enunciador utiliza a característica social e 

escreve:  “Um John Wayne dos pobres e desvalidos”. A referência retoma os atributos do 

personagem central da cobertura que já é abordado como vencedor.  Os aspectos positivos e a 

comparação com personalidades que representem força política e social desempenham um 

papel de fortalecer o valor heroico do candidato Obama.  

 Em outro momento, o enunciador assume um lugar de defesa de Obama quando 

enuncia “Obama é humano, com todas as suas virtudes e defeitos” e em seguida resgata outro 

líder político da história americana,  “tantos quantos Kennedy os tinha (...)” e fecha o 

parágrafo com um resgate de aproximação do leitor, “(...) que nos impediria, por ausência 

física de estar lendo este texto agora”.  

 A exposição da análise pessoal do enunciador propõe uma abordagem de discussão 

sobre o personagem Obama, os argumentos servem para tentar convencer o leitor a partilhar 

de sua própria opinião. 

 No final do texto, o enunciador apodera-se do  recurso de ironia e pondera: “Uma vez 

eleito, Obama terá de dar um jeito de conter a euforia em torno de seu nome. Caso contrário, 

ele, assim como as geleiras e as bolsas, acabará derretido”. A ironia contribui para que o texto 

encaminhe as conclusões do leitor. Ele é guiado por um enunciador que se utiliza da 

linguagem metafórica, criando, assim, elementos da construção literária. 
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 A crise financeira que começou no sistema imobiliário americano é contada no dia 3 

de novembro (página 61). Uma página inteira do jornalista com foto de sua autoria revelam a 

peregrinação do enunciador para apurar informações sobre o impacto das dificuldades 

econômicas causado na vida dos americanos. 

 O enunciador ressalta a sua visão ao apresentar a dificuldade de entrevistar fontes  em 

North Miami Beach, um bairro operário da região. O texto descritivo narra a sua observação e 

também análise do que está sendo captado pelo enunciador: “Mas, para uma manhã de 

domingo, na qual crianças poderiam estar brincando na rua e pais lavando seus veículos em 

frente às residências (...) mais parece uma cidade fantasma”. Segundo o repórter, as placas de 

vende-se não estão apenas na frente das moradias, mas “plantadas”. Vocábulo que recorre ao 

estilo literário para dar um caráter de vivacidade ao objeto.  

 Na citação: “Ao ver um homem branco bater na porta fazendo perguntas, preferem 

desconversar”, o fato de não conseguir aproximação com suas fontes é apresentado como 

parte essencial da reportagem, pois poderia ter omitido.Entretanto, o enunciador opta por 

levar ao leitor as dificuldades e ressalta ainda outro elemento muito presente na cultura norte-

americana, os guetos, lugares pequenos tomados por uma ideologia e característica específicas 

nas regiões mais periféricas.  Neste caso, a palavra “branco” citada pelo jornalista revela o 

preconceito. 

 O texto joga com fórmulas e estilos e este traço se torna evidente em algumas 

passagens do material como: “A crise imobiliária que leva os EUA às urnas com a corda no 

pescoço é mais grave na Flórida”. A expressão conduz o leitor ao ritmo de reconhecimento, 

através do uso de uma frase feita o que representa também uma dimensão mais estética ao 

texto apresentado. 

 No Diário da Flórida, um espaço que ficou reservado para tópicos mais curtos a 

respeito de outras  observações dos jornalistas durante a cobertura, apresenta uma fala direta 

com o leitor gaúcho da ZH. Com o  título “Recanto Latino”, o enunciador apresenta uma 

comparação que visa estabelecer uma aproximação com o destinatário. No fragmento:  

“Como a Redenção, em Porto Alegre, Little Havana também tem seus redutos para os 

aposentados jogarem dama, xadrez e dominó, o Maximo Gomes Park”. O recurso utilizado 

pelo enunciador ao comparar um parque americano com um parque da capital do estado é 

familiarizar o leitor com o ambiente descrito. 
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 A técnica coloca enunciador e receptor lado ao lado como se disesse: Olha, este 

Parque nós conhecemos, nós, gaúchos, e neste momento percebe-se a intencionalidade de 

apresentar no texto relatos e personagens que se  identifiquem com o  leitor da ZH.  

 Em outro texto do Diário aparece o título “Paixão Nacional”. O lugar narrado pelo 

enunciador cita a churrascaria  “Porcão” e na citação sobre o lugar introduz dois personagens: 

um colorado e um gremista. 

  Acredita-se que a presença destes elementos de identificação, que pertencem ao 

universo cultural da região Sul, são utilizados com a intenção de causar uma semelhança com 

o leitor. Um texto construído para um leitor que não é idealizado ou imaginado. Ele é real, ele 

compra o jornal e ele quer estar informado sobre as eleições americanas, mas quer também ter 

o seu espaço garantido no suporte. 
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Daniel Scola no dia 3 de novembro (página 64),  utiliza a força perceptiva aliada à 

utilização de um recurso literário. Ao falar sobre as filas em um lugar de votação, ele 

apresenta em seu texto uma construção metafórica.  “(...) na imensa fila que sai da praça em 

frente à prefeitura e serpenteia em meio aos arranha-céus da cidade”. Neste momento,  a 

reportagem comprova sua relação de “namoro” com a literatura. A representação do real é 

articulada com um sabor das obras romancescas: há a incorporação de um estilo que seduz o 

leitor a manter-se na leitura. 

 O texto segue a uma construção de cenas, quadro a quadro. Cita a fila, apresenta dois 

personagens: “Os dois seguram copos de café para se aquecer, mas estariam melhor ainda se 

este não fosse o final da fila”. Neste fragmento, a opinião do enunciador aparece no texto: ele 

avalia a situação das pessoas que estão sendo observadas e atribui ao seu texto um valor 

interpretativo. 

 No momento em que o democrata chega ao palco, percebe-se uma busca do 

enunciador em marcar um contrato de leitura com o seu receptor, fazendo uma narração 

descritiva do protagonista da história narrada: “Obama aparenta confiança, tranquilidade – 

desce a escadaria em direção ao palco como se estivesse brincando com as meninas, pula os 

primeiros degraus de dois em dois”. Percebe-se, neste momento, o perfil humanizado de um 

personagem. 

  Na sequência, o enunciador pondera e faz a sua avaliação: “Mas a exaustiva 

campanha deixa sinais. De perto, a cinco metros de onde está a reportagem, Obama aparenta 

ter mais cabelos grisalhos do que se vê na televisão”. Para Lima, “a narrativa jornalística é 

como um aparato ótico que penetra na contemporaneidade para desnudá-la, mostrá-la ao 

leitor, como se fosse uma extensão dos próprios olhos dele, leitor, naquela realidade que está 

sendo desvendada” (LIMA, 2006, p.161). 

No fragmento ressaltado percebe-se a intensidade do enunciador em narrar, de uma 

maneira realista, o que está observando, como se assinalasse: “Veja é isto que está 

acontecendo aqui. Acredite”. 
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 No impresso do dia 4 de novembro (página 66), no Diário de Ohio, o jornalista já em 

período final de cobertura das eleições, começa a revelar mais detalhes de sua trajetória como 

enviado especial e a abordagem aparece com o título “Organização”.  

 No fragmento cita a experiência de sua peregrinação ao ressaltar as visitas que fez nos 

comitês dos democratas e republicanos e constata: “a campanha de Obama é mais organizada 

que a de McCain”. O ponto de vista do enunciador é apresentado no texto com  objetividade e 

com um valor próprio atribuído ao fato da amplitude de campanha do democrata.  

 Em outro título, “Buttons de Obama”, o jornalista apresenta-se em primeira pessoa: 

“Contei 17 placas”. Nestes fragmentos, o narrador não se omite do fato de que é um 

observador presente e que a tarefa de trazer aos leitores informação, não o impede de deixar 

as suas marcas e a sua voz como também participante do cenário e do discurso narrado.  

 Outros perfis são apresentados para incorporar no texto o caráter de humanização e de 

pessoas comuns. A idéia reforça o aspecto de identificação com o próprio leitor que também 

já passou ou passará por esta experiência de eleitor. 
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 O recurso de provocar a identificação com o leitor reaparece no texto de Rodrigo 

Lopes do dia 4 de novembro (página 68). Ao descrever o Grant Park em Chicago ele situa o 

espaço geograficamante: “Tendo o lago Michigan às costas”, e, para que fique bem claro para  

seu leitor, apresenta uma comparação com um parque da capital, descrevendo: “área verde 

três vezes maior do que o Parque Farroupilha em Porto Alegre.” 

 O autor do texto também apresenta vários depoimentos que constroem o cenário para o 

momento mais esperado da campanha e da cobertura da ZH. O lugar será palco para o 

primeiro discurso do presidente eleito dos EUA. O uso de frases curtas com as pessoas 

entrevistadas no parque revela no discurso uma técnica de ambientalização e humanização do 

espaço que se tornará histórico após o resultado das urnas. 

  Para Lima (2006, p. 107), “o autor, é apenas um sutil maestro que costura os 

depoimentos, interliga visões do mundo com tal talento que parece natural tal arranjo, como 

se surgisse ali espontaneamente perfeito”. A utilização das falas reflete a procura por um texto 

criativo que prenda o leitor da mesma forma que o texto de ficção o faz. 

 Após descrever os momentos que antecedem o discurso do futuro presidente, o 

enunciador pondera: “Ganhe ou perca a eleição, quando subir ao palco do Grant Park esta 

noite, Obama já terá entrado para o livro de História”. 

 A afirmação final do jornalista que coloca o fato das eleições como um momento que 

vai para a História, enfatiza a presença do veículo de comunicação que colocou através da 

veiculação de suas matérias o leitor como também parte desta história. 
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 No dia 5 de novembro (página 70), a abertura da matéria é feita com a manchete “ Um 

mergulho na Chicago que forjou o líder”. Salienta-se primeiramente a força simbólica da 

palavra “forjou”, embora com um significado mais abrangente e captado dentro do contexto 

do texto, o verbo forjar possui um vínculo de falsificar ou inventar.  

  Nos primeiros fragmentos, há a narração do ambiente e o clima de hostilidade que é 

percebido pelo narrador: “Com os vidros abertos, o carro penetra no coração de South Side, 

um conglomerado de bairros pobres no Sul de Chicago. – Vá #$@&%, homem branco!- grita 

um homem negro na direção do veículo da ZH” . Nos fragmentos há pedaços de uma 

realidade vivenciada pelo repórter e, mais uma vez, a percepção do que é visto e de como o 

narrador se sente aparece nas linhas do texto do jornal. Afinal, “é no contar o que viu, o que 

ouviu, o que sentiu, é no informar, aos leitores, algo sobre uma pessoa, um lugar, uma 

situação, é, enfim no fazer a reportagem - que o jornalista exerce sua função específica dentro 

do jornal” (OLINTO, 2008, p.29). 

 Ao fazer a apuração sobre o antigo bairro do democrata, o narrador não espera um 

fato, uma informação, uma fonte importante; ele faz daquele acontecimento real uma cena que 

colabora com toda a reportagem. 

 Em outra parte do texto; o narrador apresenta o tema sobre o preconceito racial da 

seguinte forma:  

As feridas raciais continuam abertas. Um mergulho no mundo suburbano de 
Chicago exige cautela, paciência e diálogo. Ficam para trás os arranha-céus do 
centro. A paisagem agora é denominada por prédios estilo Cohab, ruas cortadas por 
trilhos de trem e visual árido 

 

 Sodré (1986) cita esta característica da reportagem como “realce da visão”, embora 

para ele seja muito utilizada em aberturas de matérias jornalísticas. Neste fragmento, ela 

aparece no meio do texto como se fosse uma imagem fotográfica repleta de elementos 

descritivos. Ao citar o conjunto habitacional, o narrador aproxima-se mais de seu leitor ao 

fazer referência a algo que faz parte do universo de conhecimento de ambos. 
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 No dia 6 de novembro (página 72), o impresso apresenta um texto dos dois enviados 

para cobertura, junto com informações de agências de notícias. Neste momento atreve-se, 

então, a destacar fragmentos do texto que  parecem caracterizar o estilo de discurso dos 

repórteres: “Para quem se encontra na grama úmida do Parque Grant, a saudação incial de 

Obama soa como o sinal de uma nova era e é respondida com aplausos, gritos e choro: - 

Hello, Chicago!  Novamente, este fragmento apresenta detalhes do que é visto é contado. Ao 

citar a palavra “úmida”, percebe-se o valor que o narrador atribui ao que seus olhos estão 

vendo, e cria cenas que vão induzindo o leitor a pensar e imaginar.  

 Para Lima, no Novo Jornalismo, a perspectiva da observação participante, expressão 

utilizada pela primeira vez por Wolfe, é uma característica forte do estilo jornalístico citado 

acima, e assim argumenta: 

 não há como retratar a realidade senão com cor, vivacidade, presença. Isto é, com 
mergulho e envolvimento total nos próprios acontecimentos e situações, os 
jornalistas tentando viver, na pele, as circunstâncias e o clima inerente ao ambiente 
de seus personagens.(2004, p. 122). 
 

 É necessário salientar que este dia o jornal Zero Hora apresentava em suas páginas o 

final da cobertura com enviados especiais. Os jornalistas que desempenharam a tarefa de 

descrever e contar os últimos momentos de campanha do democrata e republicano estavam 

envolvidos com o clima de emoção que dominava o país.  

 Na parte final do texto, o narrador cita as músicas que fizeram parte do cenário e 

finaliza:  

Obama se retira do palco lentamente(...) Sai de mãos dadas coma mulher, Michelle. 
No final do palco, se abraçam. Na grama do Parque Grant, o casol Michael e Linda, 
voluntários da campanha de Obama em Ohio, também se abraça. Encerra-se um 
dos dias mais emocionantes dos EUA. Dez horas desde a chegada na fila até o grito 
final de vitória, quando Obama, Michael, Linda, Daniela, Bwat, Sean e todos os 
que testemunharam a noite inesquecível fizeram História. 

 
 Um final descrito, reunindo todos os perfis que foram utilizados pelo narrador durante 

o texto, as cenas quadro a quadro revelam a intenção de conduzir o leitor para uma narrativa, 

com “cheiro” de literatura que tem começo, meio e fim. É o final feliz, estampado no jornal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Duas curiosidades guiaram este trabalho de conclusão de curso e são elas que 

encaminham as minhas reflexões finais deste estudo:  a dinâmica que é articulada na redação 

de um jornal quando se trata de uma cobertura internacional e o tipo de texto apresentado pela 

Zero Hora durante uma semana da cobertura das eleições com enviados especiais. 

 A pesquisa foi à campo e buscou nas entrevistas com os jornalistas envolvidos na 

cobertura, durante dois dias no jornal Zero Hora e na RBS TV na cidade de Porto Alegre-RS, 

o caminho que foi feito pela equipe envolvida no processo de cobertura das eleições 

americanas.  

 O período de captação e apuração de informações sobre esta pesquisa com os próprios 

agentes do veículo de comunicação foi extremamente importante e realçou muitos aspectos 

que envolvem o fato até transformá-lo em notícia de jornal. 

 Durante as entrevistas, as informações cedidas pelos entrevistados e os estudos prévios 

sobre rotinas produtivas confirmaram o que em quatro anos de faculdade foi tão bem 

articulado e explanado: o jornal existe apenas em razão do seu leitor. Afirma-se, assim que 

jornal e destinatário vivem a história do presente. Segundo Berger, ainda há mais um aspecto 

importante nesta relação, “há uma expectativa simples, a  aparição do jornal como retorno 

diário do mesmo discurso que confirma o leitor como sujeito que está no mundo e sintonizado 

com um discurso” (BERGER, 2007, p. 45). 

 Entende-se que a cobertura jornalística dada pela Zero Hora surgiu a partir de uma 

necessidade de deixar o seu leitor informado a respeito de uma eleição política que se 

transformou histórica devido à relevância da posição econômica e social dos Estados Unidos 

nos acontecimentos mundiais.  

 A cobertura com enviados especiais fortalece a idéia da empresa de comunicação no 

universo das notícias e a coloca em uma posição de geradora de informações, idéias e 

reflexões e  todas as articulações entre os envolvidos no processo revelam a  

 

 notícia como um produto de um processo organizado que implica uma perspectiva 
prática dos acontecimentos, perspectiva esta que tem por objetivo reuni-los, 
fornecer avaliações, simples e diretas acerca das suas relações, e fazê-lo de modo a 
entreter os espectadores ( ALTHEIDE, apud WOLF, 1985, p.191). 

 
 Nesta perspectiva acentua-se a ideia de que a imprensa utiliza vários critérios e 

ferramentas para manter uma relação de fidelidade com seu leitor. A estrutura do trabalho é 
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uma comprovação prática de que tudo que lemos, vimos e ouvimos é o resultado de um 

produto bem pensado dentro de toda equipe organizacional do veículo de comunicação. 

 Assim sendo a construção desta pesquisa contou principalmente com as entrevistas 

dos jornalistas da Zero Hora, bem como, com as informações do editor chefe da editoria de 

Mundo que revelaram um outro perfil de jornalista - o repórter multimídia- que deve ser 

capacitado a lidar com diferentes tipos de técnicas e discursos em uma empresa como o Grupo 

RBS que mantem vários suportes informativos.  

 Então, ser especializado não significa ter apenas uma linha e nela criar embasamento 

teórico e prático; significa dominar campos diferenciados e conseguir alimentar os veículos 

com a necessidade diferenciada de cada mídia. Esta é uma visão ampliada da formação 

acadêmica.  

 As ferramentas e os acessos a vários núcleos de capacitação ao produzir uma 

informação, aposta na profissionalização de seres aptos em distribuir as notícias com vários 

tipos de linguagens e estilos. O que colabora com um dos aspectos mais relevantes do 

mercado profissional do século XXI.  

 Nesta abordagem, citam-se os aspectos necessários, segundo Luciano Peres, editor de 

mundo da Zero Hora, para um jornalista assumir a tarefa de fazer uma cobertura 

internacional: o domínio da utilização de várias mídias, conhecimento da língua inglesa e um 

bom texto. Estas características revelam com clareza não apenas  a técnica, mas o estilo e o 

envolvimento pessoal do profissional da comunicação que se destaca no uso da língua e 

tecnologias, mas também na estrutura textual do produto final. 

 Quanto ao perfil da cobertura e o enfoque apresentado nas páginas da ZH, percebeu-se 

um aspecto nítido: os jornalistas fizeram um trabalho de apurar e buscar informações que se 

diferenciassem do que é apresentado pelas agências internacionais. Ao escrever sobre as 

eleições, uma narrativa foi construída repleta de personagens e idéias na perspectiva do 

narrador jornalista. O tipo de texto com inúmeras descrições criou um cenário que reservou ao 

destinatário um lugar especial como leitor de um jornal diário. 

 O Lead, com as cinco perguntas fundamentais de uma notícia, foi encontrado nos 

textos das agências e os jornalistas assumiram uma proposta diferenciada, como “Realistas 

sociais”, termo adotado por Tom Wolfe (2005) que aborda os profissionais da comunicação 

que enveredam para um realismo detalhado e rotineiro. Afirma-se que esta abordagem visa 

prender e fortalecer um contrato de leitura com o destinatário que se sente ambientalizado 

com o fato narrado e permite, assim, que ele chegue às suas próprias conclusões. 
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 Para Wolfe (2005, p. 78), “os escritores mais dotados são aqueles que manipulam os 

conjuntos de memória do leitor de maneira tão rica, que criam dentro da mente do leitor todo 

um mundo que ressoa com emoções reais do próprio leitor” e, assim, comprova-se a intenção 

do uso de comparações utilizadas pelos jornalistas em seus textos. Ao citarem gaúchos, 

colorados, gremistas e o parque da Redenção o enunciador busca e provoca uma aproximação 

com o que existe de real com seu destinatário. 

 Na análise interpretativa realizada nesta pesquisa, observou–se uma linha editorial que 

favoreceu aos jornalistas uma liberdade de criação textual, que em fragmentos se revela 

subjetiva  e com predominância de um discurso que visita a linguagem literária. 

 A diagramação da primeira página, a criação de marcas e sinais que servem como 

carimbos representativos do tipo de cobertura e a forma como os textos dos enviados foram 

apresentados intensificam a idéia de que é necessário aproximar-se do leitor e “agarrá-lo” para 

a leitura do texto da mesma forma que uma obra literária o faz.  

 Pode-se afirmar que a pesquisa foi uma grande reportagem, influenciada pelos estudos 

que concluo no curso de Jornalismo, aliado à formação da área de Letras. A literatura e o 

jornalismo, embora sendo gêneros diferenciados, podem manter um diálogo não somente nos 

livros reportagens, mas nas notícias diárias que possuem mais tempo e espaço. 

 Nos textos da ZH, vários elementos discursivos da narrativa apoiaram-se nas 

construções literárias e este estilo pode determinar também, um contrato de leitura. Acredito 

que o escritor precisa da capacidade de apuração do jornalista em seus romances, da mesma 

forma que o jornalismo precisa se reinventar ao descrever o que vê e apura. Na descrição 

detalhada, no uso dos perfis, o texto informativo se humaniza e, desta forma, não somente 

aproxima e conquista o seu leitor, mas o coloca como personagem da mesma história. 
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