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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetos de pesquisa as editorias de jornalismo das redações dos 

jornais A Razão e Diário de Santa Maria na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande 

do Sul, e o objetivo foi observar e questionar essas editorias de diferentes especialidades a 

respeito do processo de apuração jornalística por meio da internet. O estudo apoiou-se nos 

conceitos tradicionais de apuração, fazendo uma retomada do que já havia sido pesquisado 

quanto à pratica, e caminhando, então, em direção à apuração jornalística por meio da internet 

e a literatura que embasa essa nova prática. Por meio desse percurso metodológico, os casos 

de cada uma das redações dos jornais foram abordados. Entre os autores consultados estão 

Bond (1962), Hohenberg (1981), Alsina (1996), Mielniczuk (2003), Machado (2003), 

Palacios (2003) e Keen (2009). Como resultados, a pesquisa demonstra os impactos que a 

internet teve nos processos de apuração jornalística praticados por duas redações de jornais 

diários, impressos, do interior do Rio Grande do Sul. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O tema desta pesquisa surgiu a partir de uma curiosidade. Havia interesse em descobrir 

sobre os impactos da internet no fazer jornalístico. Em conversa com o orientador, se 

percebeu a pesquisa jornalística no âmbito da internet como um assunto com potencial a ser 

explorado. Por se tratar de uma monografia para conclusão de um curso de graduação, se 

delimitou o tema ao ponto de pesquisarmos o processo de pesquisa jornalística praticado por 

jornais da cidade de Santa Maria, onde vive o graduando. Sendo assim, chegamos ao 

problema, que é "Como jornalista dos jornais A Razão (AR) e Diário de Santa Maria (DSM) 

fazem o processo de apuração jornalística e construção de notícias em tempos de internet?" 

 O graduando teve experiência como estagiário nos dois veículos, com uma 

proximidade especial no jornalismo online praticado pelos dois. Assim, teve indícios e 

subsídios para construir o problema de pesquisa junto ao orientador. Acredita-se que este 

trabalho trará uma amostra de como esses dois jornais trabalham a apuração jornalística em 

um contexto de internet no interior do Rio Grande do Sul. Por um dos casos se tratar de um 

jornal pertencente a um grande conglomerado (DSM) e o outro de um jornal local (AR), 

acredita-se que a comparação entre os dois modelos de apuração na internet possa contribuir 

para a reflexão acerca do tema e projetar potencialidades frente aos novos recursos que a 

internet proporciona e as consequências que isso implica.  

 Para responder ao problema, estabeleceu-se objetivos. O objetivo geral é conhecer a 

forma como jornalistas, integrantes de editorias especializadas, do DSM e AR fazem o 

processo de apuração jornalística em tempos de internet e os três específicos que servirão de 

passo a passo são: conhecer o sistema de funcionamento das redações (rotinas produtivas), 

observar e questionar editores e repórteres quanto à utilização da internet para o levantamento 

de informações para matérias factuais e temáticas e verificar como isso é posto em prática. 

 Este trabalho foi dividido em duas grandes partes. A primeira trabalha com três 

pontos, em três capítulo, centrais: a apuração, a apuração jornalística e a apuração jornalística 

no âmbito da internet. A segunda parte apresenta a metodologia utilizada para alcançar os 

objetivos e responder à questão central do trabalho, bem como a descrição dos objetos e casos 

estudados. Além disso, há a comparação entre os modelos de apuração no âmbito da internet. 

Ao fim, serão feitas considerações finais a partir dessa comparação e também comentários a 

respeito das implicações. 
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 Neste trabalho, o leitor tomará conhecimento dos conceitos de apuração e também da 

importância desta prática para o universo jornalístico. Além disso, como este universo, por 

meio desta prática, é afetado pelo advento da internet. Para tanto, serão descritos os casos dos 

dois jornais. 
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PRIMEIRA PARTE 

 

 Nesta primeira parte do trabalho visamos apontar principalmente o conceito de 

apuração jornalística em tempos de internet em função dos seus objetivos: como ela é pensada 

e colocada em prática pelos jornais Diário de Santa Maria e A Razão em um contexto digital? 

 Para tanto, serão trabalhados aqui três pontos centrais: a apuração, a apuração 

jornalística e a apuração jornalística por meio da internet.  

Inicialmente, resgataremos a origem, bem como o significado, da palavra “apuração” e 

algumas derivações (como apurar e apuro). Acreditamos que isso seja importante para uma 

melhor compreensão do objetivo geral do presente trabalho e a exposição e discussão dos 

significados contribuirá de forma decisiva para a resposta ao problema, pois da sua origem e 

do significado tomaremos conhecimento de elementos essenciais à prática do jornalismo.  

 A partir do significado da palavra, trabalharemos com a apropriação feita pelo 

jornalismo deste conceito, e exploraremos o assunto de forma a tornar evidente o porquê de a 

apuração jornalística ser, realmente, a força motriz do jornalismo. Além disso, 

contextualizaremos historicamente o processo de apuração, suas características, técnicas e 

métodos que foram se desenvolvendo com a prática ao passar do tempo. Daremos destaque 

também ao papel do ato de apurar dentro das rotinas produtivas das redações de veículos de 

comunicação, falando sobre questões relativas a linhas editoriais, códigos de conduta, tempo e 

espaço. 

Após esses dois primeiros momentos, e por último, discorreremos sobre a apuração 

jornalística em tempos de internet, que é a questão central do trabalho. Isso, porque se 

acredita que a internet reconfigurou as formas de apurar, bem como o processo de apuração e 

a forma como o profissional jornalista apura. Problematizaremos aqui a relação entre os dois 

elementos de maior importância neste trabalho: a apuração e a internet. 

Acredita-se que trabalhar dessa forma durante este capítulo torne satisfatória a 

compreensão dos capítulos seguintes. 
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CAPÍTULO 1 - O QUE É APURAÇÃO 

 

Para que o leitor possa estar ambientado com o que será abordado ao longo deste 

trabalho, julgou-se importante tomar conhecimento do que é "apuração". Esclarece-se que não 

se tem o objetivo de trabalhar, neste primeiro momento, com os conceitos de acontecimento e 

notícia, embora a apuração esteja intimamente interligada a esse dois elementos da produção 

da noticiabilidade. Segundo o Dicionário Michaellis Online (2009), "apuração" é: "1 Ato ou 

efeito de apurar. 2 Seleção do que é melhor. 4 Refinação. 6 Averiguação, exame. 8 

Aperfeiçoamento. 

 Apurar, segundo o dicionário, é averiguar e investigar (palavras sinônimas). Prática 

comum durante o processo de apuração feito pelo jornalista é a de coleta de informações 

(levantamento) que serão ou não utilizadas na construção do produto noticioso. É importante 

que haja aqui a averiguação, o exame, daquilo que está sendo coletado, pois o erro pode ter 

consequências drásticas para aqueles que "comprarem" o produto (como será abordado 

posteriormente no trabalho). Processo posterior é o de refinação, onde esse produto será 

lapidado e será dada a "cara" de notícia ao que será veiculado. 

 Segundo o dicionário Houaiss, "apuração" é:  

 

1 Exame cuidadoso, averiguação, investigação, verificação. 2 Levantamento 

de informações para matéria jornalística; esclarecimento (...) 4 Situação 

difícil; apuro, contrariedade, dificuldade. 5 Ação de reduzir, concentrar algo 

para dar mais consistência; concentração, espessamento. 6 Aguçamento de 

sentido; ativação, estímulo, intensificação (HOUAISS, 2001, p. 60). 

 

 O dicionário Houaiss se aproxima mais que o Michaellis ao dizer que apuração é o 

levantamento de informações para uma matéria jornalística. Ele se aproxima de Michaellis no 

momento em que fala que a apuração é dar consistência a algo. Pegando como exemplo a 

matéria jornalística, o processo de apuração tem a missão de dar consistência ao produto por 

meio de um levantamento de informações eficiente. Aqui, Houaiss fala também sobre o 

aguçamento de sentido, pois como o jornalismo tem como característica o contar boas 

histórias, é interessante que por meio da construção do material jornalístico sejam usadas 

técnicas, formas e estilos que descrevam da melhor maneira possível para a população o que 

se passou durante determinado acontecimento.   

 Para perceber o que tudo isso representa para o universo jornalístico, nos voltamos 

para o ato da apuração. O verbo "apurar", segundo Michaellis Online, significa: 
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1 Purificar (-se), tornar (-se) puro. vtd e vpr 2 Aperfeiçoar (-

se). vtd 3 Escolher, selecionar. 5 Redigir de acordo com os preceitos 

gramaticais e estilísticos. vtd 6 Averiguar, indagar: Apurar a verdade, os fatos 

9 Conseguir, vtd 12 Completar. 10 Aguçar, firmar: Apurar o ouvido, Apurar 

os olhos no horizonte (MICHAELLIS, 2009). 

 

 No ato de apurar, chama a atenção que ele significa "apurar a verdade". No caso do 

jornalismo, mais correto seria dizer que o significado é o de "apurar uma noção de verdade". 

Além disso, como mencionado anteriormente, o ato de apurar engloba a seleção das 

informações que serão utilizadas, bem como o aperfeiçoamento daquilo que será veiculado 

(consistência).  

 Já para Houaiss (2001, p. 60), o ato de apurar significa "1 Livrar (-se) de impurezas; 

purificar (-se). 2 Tornar (-se) melhor, aprimorar (-se). 3 Examinar em detalhes. 4 Tornar mais 

sensível, preparado; aguçar".  

 "Tornar mais sensível" é retomado aqui pelo dicionário Houaiss. É trabalho do 

jornalista tornar sensível aquilo que produz, afinal, é um trabalho ligado às ciências humanas, 

com cunho econômico, social e político, que impacta por essas razões e abrange, 

normalmente, um número grande de pessoas. 

 Houaiss (2001, p. 60) também nos informa sobre o significado de "apuro", que é "1 

Toque de requinte; esmero. Situação difícil. 3 Última correção; retoque". 

 Apurar é corrigir. É dar forma àquilo que se está redigindo ou gravando.  

 Segundo Michaellis, "apuro" significa "1 Ação de apurar. 2 Esmero no falar, no vestir 

ou no escrever. (...) 4 Refinamento, requinte. 5 A coisa apurada. 6 Situação crítica (...)"  

 É fundamental que haja cuidado por parte do jornalista no momento em que fala ou 

escreve sobre algo. Quando ele conta algo. Isso devido a abrangência e ao impacto que a 

informação tem. 

 Sendo assim, percebe-se que a palavra "apurar" refere-se à purificação (tornar-se 

puro), tornar algo limpo ou algo aperfeiçoado. Mais próximo ainda do universo jornalístico, 

refere-se à seleção, à busca de uma noção de verdade, averiguação, indagação, à conseguir 

algo, completar (relacionados à investigação jornalística) e o que nos chama mais a atenção: 

apurar os fatos (busca pela verdade). A partir do significado da palavra (apuração, o ato de 

apurar), podemos afirmar que ela é fundamental no processo do fazer jornalismo. Dessa 

perspectiva, um dos autores que aborda em sua obra a "apuração", Bahia (1990, pg. 40), conta 

que a "apuração é o mais importante para a notícia, da mesma forma como a notícia é o mais 
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importante para o jornalismo", ou seja, para se ter notícia, é preciso passar pela etapa de 

apuração. Se não há apuração, não há notícia. Se não há notícia, não há jornalismo.  

 Assim sendo, fechamos aqui estas noções de apuração e passaremos a trabalhar este 

conceito no contexto das redações jornalísticas: o papel da apuração jornalística. 
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CAPÍTULO 2 - APURAÇÃO JORNALÍSTICA, A SEGUNDA ETAPA DO 

PROCESSO 

 

 Diversos fatores entram em ação durante essa prática que antecede a notícia enquanto 

produto. Alguns, que o público desconhece, são: a relação entre jornalistas e os 

acontecimentos e as pessoas envolvidas neles, seleção e hierarquização dos elementos 

expostos nos enunciados jornalísticos e escolha dos termos nos discursos jornalísticos que 

pressupõem critérios de juízo e valor. Observemos o seguinte modelo: 

 

 Segundo Berger (2009, p. 2), o "acontecimento" "está na vida cotidiana, como objeto 

de referência, matéria-prima para os relatos do mundo da vida". Berger ainda conta que há 

dois tipos de acontecimento: aquele vivido no cotidiano e o jornalístico. Aqui, falaremos do 

segundo tipo: o jornalístico.  

 Nem todas as ocorrências são acontecimentos. Para que a ocorrência seja tratada como 

"acontecimento", é necessário avaliar seu grau de atualidade e importância. A atualidade está 

relacionada à produção do acontecimento no nosso espaço e tempo. A importância está 

relacionada à capacidade de a ocorrência impactar de alguma forma a vida das pessoas. Esse é 

o primeiro momento do processo de produção de notícia. Em seguida, vem a apuração, que é 

o processo que antecede a transformação do acontecimento em notícia. A notícia depende da 

apuração, ou seja, depende de um rigoroso e sistemático processo de investigação do 

jornalista junto ao que as fontes dizem, da percepção, da maneira como jornalistas e seus 

editores avaliam, selecionam e transformam a matéria-prima informativa. No entanto, dentro 

de organização, a notícia, seu produto, como disse Schudson (1988), é mais a consequência 

não planeada de um pequeno número de pequenas escolhas do que o resultado de um pequeno 

número de decisões críticas. Por isso, temos notícias, por exemplo, que ninguém queria. Se 

Schudson salienta o papel dos repórteres e editores na seleção e configuração das notícias, 

hoje, há indicação de fatores ambientais (para além dos sujeitos), como os prazos, espaço 

delimitado (para encaixar a notícia) e, consequentemente, a falta de sincronia entre as 

representações da realidade que as notícias são e a realidade em si. 
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 Bond (1962) traz a apuração como uma prática que faz com que sejam possíveis os 

deveres do jornalismo. Para ele, é por meio de uma boa apuração que é possível que a 

imprensa seja honesta e responsável. Bond levanta pontos importantes sobre as críticas ao 

jornalismo, entre eles a inexatidão da imprensa, sua superficialidade e a manipulação das 

informações para que as notícias sirvam a interesses particulares de jornais e jornalistas. Para 

ele, é importante que a apuração esteja embasada em um código de conduta da prática 

jornalista. Dessa forma, a apuração será feita de forma profunda, onde a notícia resultante 

retratará com a maior exatidão possível o acontecimento. Quando essas informações forem 

levantadas visando o bem público, pois jornalismo é um serviço essencial à sociedade (de 

utilidade pública), não haverá transtornos relacionados à manipulação de alguma informação 

por causa de interesses particulares. 

 A última etapa do modelo apresentado anteriormente neste trabalho é a da notícia. 

Amaral (2008) afirma que a notícia é a matéria-prima do jornalismo. Ele diz que a notícia é 

tudo que o público precisa saber, tudo que o público deseja falar. Que ela é a inteligência 

exata e oportuna dos acontecimentos, descobertas, opiniões e assuntos de todas as categorias 

que interessam aos leitores. E para que a notícia tenha essas características, é importantíssimo 

que haja uma boa apuração, afinal, é o processo onde serão levantadas as informações que 

poderão, ou não, ser utilizadas na construção do produto jornalístico. Nas redações de jornal, 

os jornalistas encaram um grande número de fatos. Apesar disso, nem todos esses fatos viram 

notícia. Presente em várias teorias, e título de diversas obras, a pergunta "por que as notícias 

são como são?" ainda é válida. Alsina (1996) afirma que a notícia é um produto da indústria 

informativa. Para ele, a "notícia é uma representação social da realidade cotidiana produzida 

institucionalmente e que se manifesta na construção de um mundo possível" (Alsina, 1996, p. 

185). Pena (2005) afirma que revelar o modo como as notícias são produzidas é mais do que a 

chave para compreender seu significado, é contribuir para o aperfeiçoamento democrático da 

sociedade. Por essa razão, se estudará a questão das rotinas produtivas, que tem como 

processo principal, a meu ver, o da apuração jornalística, pois são elas que determinam, 

apesar das especificidades e gostos de cada jornalistas no momento da prática profissional, 

quais são as informações mais importantes e como o profissional jornalista deve proceder para 

ter acesso a essa informação. 

 A apuração é a etapa do processo da produção jornalística no qual se busca 

informações que podem ou não ser empregadas no texto final. A apuração é normalmente 

associada à matérias, mas qualquer conteúdo jornalístico exige alguma apuração. Bahia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_(jornalismo)
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(1990), um dos autores que trata de apuração jornalística, diz que a apuração é o processo que 

antecede a notícia e leva à formulação final do texto. É fundamental uma apuração 

competente para que haja um jornalismo de qualidade, do contrário, estaríamos à mercê de 

informações incorretas e dificilmente poderíamos formar, de maneira coerente, opiniões, e 

estaríamos mal informados a respeito do mundo que nos cerca. 

 Apurar significa também uma ação investigativa do jornalista, ato que o leva para a 

rua e a fazer uso de processos observacionais. Ir até o local dos acontecimentos, buscar 

documentos, observar, entrevistar fontes ou realizar pesquisas de qualquer tipo são aspectos 

que dizem respeito às técnicas de apuração. No caso das matérias jornalísticas, a pauta pode 

ser considerada o ponto de partida da apuração. Isso é realidade, pois redações de veículos 

exigem (como a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Zero Hora e A Razão) que os 

jornalistas, no momento que tem em vista uma pauta, busquem todo tipo de fonte (sejam 

documentos ou pessoas), reúna o máximo de informações, cheque dados como nome, cargo 

(profissão) e idade, hierarquize e sistematize de forma a tornar claro o processo de eleição das 

informações que farão parte do material jornalístico que será veiculado. No caso dos veículos 

impressos, o que sucede a apuração é a redação e, idealmente, a confirmação das informações 

apuradas. A apuração pode estar associada a checagem dos fatos, no entanto, é um processo 

amplo, profundo e sistemático de levantamento de informações (ângulos, pistas, questões e 

opiniões), enquanto o checar é menos complexo, algo como confirmar informações apenas. E 

é essa disparidade que difere os jornalistas de todos os outros profissionais envolvidos na 

elaboração de um jornal. 

 Podemos dizer, então, que a apuração é um elemento essencial no processo da 

informação, e quer dizer, na área do jornalismo, o levantamento de dados de um 

acontecimento que servem de substrato para se escrever a notícia. É o processo que antecede a 

notícia e que leva à formulação final do texto. 

 O profissional da área de comunicação, como disse Noblat (2002, p. 52), precisa 

"apurar, apurar e apurar até que todas as dúvidas sejam eliminadas. Até que exista apenas uma 

história na qual se possa acreditar", pois "a falta de elementos, como dados, depoimentos, 

documentos, além de dificultar a montagem da reportagem em si, também significa apresentar 

um produto final 'fofo', sem amarrações e que, ainda por cima, tornará a matéria 

desinteressante. O fato de possuir muitas informações contribui para que se tenha maior 

segurança durante o período de finalização e pode significar menor probabilidade de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pauta_(jornalismo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalistas
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imprecisões" (Santana, 2011, p. 126). Sabe-se, aqui, que o processo de apuração é anterior a 

notícia. Sendo assim, levantam-se o maior número de informações possíveis quanto ao 

acontecimento e, a partir daí, constrói-se a notícia. Sendo o jornalista um sujeito, a partir da 

apuração, ele elege aquelas informações que julga serem as mais importantes. É feito um 

recorte daquela realidade a partir do seu ponto de vista. Como fala Noblat (2002, p. 44), não 

existe verdade absoluta. "Nem uma única verdade. Dois repórteres que testemunhem um 

mesmo fato poderão narrá-lo de forma diferente. Mas se forem bons repórteres e honestos, 

não divergirão do essencial". A apuração daria a base para o estabelecimento das notícias. 

Conforme dados são recolhidos e organizados, eles são testados e validados. 

 

2.1. A apuração da perspectiva da teoria do espelho 

 

 No parágrafo anterior, utilizou-se palavras como "recorte", "elege" e "constrói". 

Teorias tentam explicar a razão do uso de tais palavras, e não de outras, como "todo", "a mais 

importante", "a realidade tal como ela é". A primeira teoria a ser exposta e explicada por este 

trabalho é a do espelho que, no século XIX, tentava compreender por qual razão as notícias 

são como são. Segundo essa teoria, as notícias são do jeito que conhecemos porque a 

realidade nos diz isso. O trabalho jornalístico funcionaria como um espelho do real (daí o 

nome), e esse espelho refletiria de maneira clara os acontecimentos do cotidiano. Utilizaremos 

a teoria do espelho, pois ela dá uma perspectiva inicial de como as notícias eram encaradas 

inicialmente. É o momento inicial do processo que implica no encarar as notícias como 

construção da realidade.  

 A teoria implica que o jornalista é um mediador que apenas observa a realidade para 

depois fazer um relato razoável, equilibrado e honesto sobre suas observações sempre tendo o 

cuidado de omitir suas opiniões. Segundo Traquina (2004), o jornalista seria um comunicador 

desinteressado, um agente que não tem interesses específicos a defender e que o desviam de 

sua missão de informar, procurar a verdade, contar o qu aconteceu, doa a quem doer. Afinal, 

como está no código de conduta dos jornalistas brasileiros (ver em www.fenaj.org.br), seu 

dever é buscar a verdade acima de qualquer coisa e informar a todos. A teoria dá então 

legitimidade e credibilidade aos jornalistas, pois eles se baseariam em um método técnico e 

científico (o da apuração) para narrar a realidade. Pena põe em cheque a teoria do espelho no 

momento em que faz uma comparação com os tipos de reflexão que o espelho faz: 
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Poderia dizer que a teoria do espelho refere-se à refração da luz no que diz 

respeito ao exemplo da água. Se é verdade que o jornalismo reflete os 

acontecimentos da realidade, também seria falso concluir que a própria 

realidade acaba por se propagar pelas páginas dos jornais, toma novos rumos, 

e seu reflexo retorna ao meio sob novas formas. (...) Pois se o número de 

acontecimentos é muito maior do que o espaço que a imprensa tem para 

divulgá-los, a maioria deles acaba nem retornando, nem se propagando nos 

meios. (...) Ou seja, há uma distorção do que é refletido (PENA, 2005, p. 

127) 

 

 E isso é verdade. Nem tudo que poderia virar notícia vira. E isso é um problema, como 

disse Kunczik (2002), desde o nascimento do jornal, no início do século XVII, como meio de 

comunicação constante, que lida com a necessidade de escolher, dentre um grande número de 

acontecimentos, aqueles que merecem ser divulgados. Afinal, os espaços são limitados (como 

será explicado posteriormente em rotinas produtivas), o jornalista se baseia no que vê e escuta 

durante o processo de apuração e nem sempre aquilo que vê e escuta é exatamente o que 

aconteceu. Na essência do fato, o que descreve em sua notícia foi o que aconteceu, é verdade, 

mas não em sua totalidade. Isso, pois é coletada apenas uma amostra do fato por meio da 

observação (o fato, normalmente, já aconteceu) e da consulta às fontes (onde cada uma delas 

faz seu recorte, teve sua amostragem, do que viu e observou). Fora que ainda existe a corrida 

contra o tempo e o espaço limitado para que aquele acontecimento seja explicado. Aqui, 

haveria interesse por parte dos veículos de comunicação em buscarem a reputação de espelhos 

que refletem a realidade, como fala Wolf: 

 
A fase de preparação e apresentação dos acontecimentos dentro do formato e 

da duração dos noticiários consiste, precisamente, em anular os efeitos das 

limitações provocadas pela organização produtiva, para «restituir» à 

informação o seu aspecto de espelho do que acontece na realidade exterior, 

independentemente do órgão informativo. Por outras palavras, se todas as 

fases anteriores funcionam no sentido de descontextualizar os factos do 

quadro social, histórico, económico, político e cultural em que acontecem e 

em que são interpretáveis, isto é, no sentido de «curvar» os acontecimentos às 

exigências de organização do trabalho informativo (WOLF, 2002, p. 244). 

 

 Por todas as razões explicitadas por Wolf, há imprecisão de informações. Sendo assim, 

é possível dizer que o jornalismo não é o espelho do real, mas uma construção de uma 

realidade que foi suposta. Traquina (2004) enfatiza que, nos anos 1970, um novo paradigma 

emerge na pesquisa acadêmica sobre o jornalismo: as notícias como construção. Eis um 

momento de virada teórica, totalmente oposto à perspectiva das notícias como “manipulação” 

e que também questiona a ideologia jornalística e sua explicação das notícias como “espelho” 
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da realidade. O ponto de discordância entre essas duas perspectivas está na posição tomada 

em relação à ideologia hegemônica da atuação dos jornalistas: nos estudos sobre a 

parcialidade das notícias, a teoria do espelho não é posta em causa. Já nos estudos que 

utilizam a perspectiva das notícias como construção, a “teoria” do espelho é claramente 

rejeitada. 

 A partir desta ideia, passaremos a trabalhar com outra teoria que contempla a produção 

de notícias no universo jornalístico: a teoria do newsmaking. 

 

2.2. A apuração segundo a teoria do newsmaking 

 

 Sabemos agora que o trabalho jornalístico não reflete a realidade, mas ajuda a 

construí-la. Esse processo que está envolvido na construção foi chamado de newsmaking 

(fazendo notícias, em tradução feita por mim do inglês) por autores como Nelson Traquina e 

Mauro Wolf. Eles sistematizaram o processo levando em conta critérios como noticiabilidade, 

valores-notícia, audiência, fazer parte de uma organização e rotinas produtivas. Esse modelo 

foi construído de forma a se dedicar a produção de notícias. Pela teoria do newsmaking, o 

jornalismo é um dispositivo de construção da realidade, logo, não pode ser mero reflexo do 

real. As notícias (e também todos o demais produtos jornalísticos) não refletem os 

acontecimentos, mas são antes de tudo construções narrativas que produzem condições de 

possibilidades através das quais a realidade se dá a conhecer. 

 Wolf (2002) cita diversas vezes a socióloga Gaye Tuchman, uma das mais respeitadas 

pesquisadoras do newsmaking no universo da comunicação, em sua obra. Para Wolf, a teoria 

se articula na cultura profissional do jornalista, a organização do seu trabalho e os processos 

de produção. Tuchman (apud Wolf, 2002, pg. 82) afirma que essas exigências, que são 

devidas a superabundância de fatos que acontecem, indicam que os órgãos de informação, 

para produzirem notícias, devem cumprir três obrigações: 

 

1) Devem tornar possível o reconhecimento de um fato desconhecido 

(inclusive os que são excepcionais) como acontecimento notável.  

2) Devem elaborar formas de relatar os acontecimentos que não tenham em 

conta a pretensão de cada fato ocorrido a um tratamento idiossincrásico.  

3) Devem organizar, temporal e espacialmente, o trabalho de modo que os 

acontecimentos noticiáveis possam afluir e ser trabalhados de uma forma 

planificada. Estas obrigações estão relacionadas entre si (TUCHMAN, 1977, 

p. 45) 
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 Sendo assim, Tuchman diz que o processo de produção da notícia é planejado como se 

estivesse começando o dia em uma indústria. É uma rotina de trabalho em uma empresa que 

trabalha com produção e escala (vários produtos, mesma qualidade e o menor tempo 

possível). Há procedimentos próprios e limites organizacionais. "(...) Não há uma autonomia 

incondicional em sua prática profissional, mas sim a submissão a um planejamento produtivo, 

o que diminui a pertinência de alguns enfoques conspiratórios na teoria do jornalismo, como, 

por exemplo, o paradigma da 'manipulação da notícia' (Pena, 2005, p. 129).  

 O jornalista, quando detém as informações (no processo de apuração), como disse 

Souza (2002), tem atuando sobre si questões pessoais, sociais, ideológicas, históricas e 

também relativas ao meio físico e tecnológico. É um movimento complexo. Ele descreve em 

sua obra, em síntese por mim realizada, que sobre o jornalista atuam a ação pessoal (notícias 

resultariam em parte das pessoas e das suas intenções - da capacidade pessoal dos seus autores 

e atores), ação social (notícias são fruto das dinâmicas e dos constrangimentos do sistema 

social, particularmente do meio organizacional em que foram construídas), ação ideológica 

(notícias são originadas por forças de interesse que dão coesão aos grupos, seja esse de 

interesse consciente e assumido ou não), ação cultural (notícias são produto do sistema 

cultural em que são produzidas, que condicionam, quer as perspectivas que se têm do mundo, 

quer a significação que se atribui a esse mesmo mundo), ação do meio físico e tecnológico 

(notícias dependem dos dispositivos tecnológicos que são usados no processo de fabricação e 

do meio físico em que são produzidas) e ação histórica (notícias são um produto da história, 

durante a qual interagiram as restantes cinco forças que informam as notícias que temos - 

ações pessoal, social, ideológica, cultural e físico-tecnológica). 

 As duas teorias apresentadas abraçam de maneira satisfatória, ao meu ver, questões 

relativas a produção da notícia. A produção da notícia pressupõe, também, o processo de 

apuração (levantamento de informações, como visto anteriormente neste trabalho), afinal, esse 

recorte da realidade e o fazer notícias tem como cerne o processo de apuração. É assim que 

aquele acontecimento pode se tornar um produto a ser noticiado.  

 A seguir, serão vistos elementos que fazem parte de um processo mais amplo e que 

nos leva ao momento que antecede a transformação em produto noticioso que chega até a 

população. 
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2.3. A apuração no contexto das rotinas produtivas 

 

 Podemos afirmar, apoiando-se no raciocínio de Wolf (2002), que a produção de 

notícias resulta da união de dois fatores: a cultura profissional (entendida como um 

emaranhado de estereótipos, representações sociais e rituais relativos às funções dos meios de 

comunicação de massa e dos jornalistas, à concepção do principal produto - a notícia e às 

modalidades que antecedem à sua confecção) e as restrições ligadas à organização do trabalho 

(sobre as quais se criam convenções profissionais que determinam a definição de notícia, 

legitimam o processo produtivo desde a utilização das fontes até a seleção dos acontecimentos 

e as modalidades de confecção do noticiário e contribuem para se prevenir das críticas dos 

leitores).  

 Pode-se considerar que rotinas são processos convencionalizados (criados para atender 

a um determinado modelo ou padrão) de alguma coisa que, levando em consideração que 

existam pessoas que têm suas rotinas próprias dentro do processo e que a cultura e o social 

afetam essa produção, obedecem a fatores essencialmente organizacionais. Sendo assim, o 

jornalismo tem rotinas, e elas servem para ajudar as pessoas envolvidas a construir sentidos 

para o mundo e a interpretar situações que podem ser vistas de diferentes formas. 

 Traquina (1988), conta em sua obra que as rotinas, enquanto padrões comportamentais 

estabelecidos, são, entre os processos de fabricação da informação jornalística, os 

procedimentos que, sem grandes sobressaltos ou complicações, asseguram ao jornalista, sob a 

pressão do tempo, um fluxo constante e seguro de notícia, além de uma rápida transformação 

do acontecimento em notícia, ou seja, permitem ao jornalista o "controle" do seu trabalho. 

Entre variáveis que podem afetar a rotina de produção da notícia, Wolf (2002) cita alguns 

valores-notícia, elementos da apuração, como a acessibilidade à fonte, local, política editorial 

do veículo, exclusividade, furos e interesse público. Ainda entram aqui, como nos lembra 

Pena (2005), as negociações entre repórter e editor, como a por espaço dentro do veículo e 

forma que o produto jornalístico tomará, além das relações entre o jornalista e a fonte.  

 As rotinas produtivas jornalísticas, no entanto, não são instrumentos perfeitos. Aliás, 

apresentam diversos problemas. Souza (2002) relata que, enquanto sistemas de processamento 

de informação, estão sujeitos a distorções, até porque não haveria sistemas totalmente 

adequados. Fora isso, o próprio universo do jornalismo profissional é dotado de paradigmas 

(formas de representação da sociedade) baseados em suposições compartilhadas de forma 

ampla sobre como processar e interpretar a informação (a pauta é o ponto de partida da 
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apuração, sendo assim, a discussão já começa em reuniões de pauta nas redações, que é um 

ambiente permeado por paradigmas jornalísticos sobre o que é notícia e de que forma abordar 

o acontecimento para que se transforme em produto jornalístico). Existem aqui os critérios de 

noticiabilidade, valores-notícia, elementos que devem constar na reportagem, como 

entrevistas com fontes específicas, um determinado tipo de fotografia com um enquadramento 

específico, um modelo de diagramação e um relato do fato construído tendo em vista a linha 

editorial do veículo a que se destina o material a ser produzido. Traquina (1998), por meio de 

um resumo feito por mim, aponta desvantagens nessas rotinas que são construídas pelos 

veículos que visam atender a uma determinada demanda. Segundo ele, é possível que a rotina 

simplifique o acontecimento ou o distorça, podem limitar o jornalista ao ponto de oprimi-lo, o 

jornalismo tende a se tornar uma atividade burocrática (se o problema é infraestrutura, 

conversarei com tal fonte, se for mobilidade urbana, conversarei com determinada voz 

oficial). Traquina conta que características fundamentais podem ser enfraquecidas, como as 

de controle dos poderes. Como se torna uma atividade burocrática, a relação entre o jornalista 

e a fonte é comprometida. Possíveis laços, parcerias, que poderiam ser criadas talvez não 

aconteceram devido a rotina esquematizada que o jornalista deve seguir. Torna-se comum a 

utilização de material de agência para preencher o produto que precisa ser veiculado dentro de 

um prazo pré-estabelecido. Há o perigo que um determinado modelo pode gerar no momento 

em que é massificado. Afinal, por ter sucesso do ponto de vista empresarial, o modelo pode 

ser "copiado" por outros veículos que acreditam ser aquele o  modelo do sucesso. Isso geraria 

uma uniformidade, empobrecimento da capacidade de informar e enfraquecimento de 

características mencionadas anteriormente no trabalho. 

 Os veículos têm em mente que existem falhas no sistema e por essa razão criam novos 

modelos e reconfiguram modelos antigos para serem colocados em prática num determinado 

espaço de tempo. Por essa razão, há diversos modelos (com diferentes manuais de redação, 

por exemplo) e eles diferem, obviamente, de organização para organização. Isso se mostra 

importante ao estudar a apuração, pois afetam a maneira como o processo de construção da 

notícia é encaminhado. Esses modelos que são construídos pelos veículos afetam diretamente 

a apuração: eles indicam o caminho a ser seguido pelo profissional para ter acesso as 

informações necessárias para a construção da notícia que encaixará de modo adequado no 

espaço que o veículo dispõe para veiculá-la.  

 A rotina, o método empregado, mostra que a maior parte do trabalho jornalístico não 

decorre de uma capacidade intuitiva para a notícia nem de um "faro" jornalístico, mas de 
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procedimentos rotineiros, convencionais e mais ou menos como formas padrão de produção 

de informação da atualidade. Para Pena (2005), os jornalistas se apoiam em uma cultura 

própria para decidir o que é ou não é notícia. Eles têm critérios próprios, considerados, muitas 

vezes, óbvios - quase instintivos. Já Wolf (2002), afirma que quanto maior o grau de 

noticiabilidade, maior a capacidade de os acontecimentos virarem ou não notícia. Sendo 

assim, ele procura sistematizar esses critérios de noticiabilidade e mostra que eles não são tão 

óbvios e instintivos assim. A noticiabilidade também está estreitamente relacionada aos 

processos que buscam transformar em rotina, em padrão, as práticas produtivas. O 

procedimento (a produção de notícias planejada como uma rotina industrial) equivale a 

introduzir práticas produtivas estáveis na série indefinida, instável e infinita de 

acontecimentos. 

 A notícia, falando de outra forma, é produzida por uma comunidade profissional 

inserida em uma empresa e, simultaneamente, o produto de um processo organizado que 

implica em uma perspectiva prática dos acontecimentos, com a finalidade de reuni-los e 

fornecer avaliações visando garantir e ampliar leitores. A escolha do acontecimento a ser 

enquadrado como noticiável prevê um produto informativo que deve ser passível de ser 

realizado em função de tempos, espaços e recursos limitados. 

 

 

2.4. Apuração: códigos de conduta e manuais de redação 

 

 A partir do século XIX, a reportagem se tornou um dos atributos próprios para definir 

a atividade jornalística e o seu papel social. A utilização de testemunhas oculares, o 

desenvolvimento da reportagem, com a utilização da descrição, foram algumas das inovações 

no jornalismo durante o século. Essas inovações são técnicas de apuração (observar, 

questionar e utilizar essas informações no momento da construção da notícia - isso é 

apuração). Exemplo disso foi a cobertura na Guerra Civil norte-americana, como conta 

Traquina (2004). Nesse momento, ao acompanhar as tropas durante a guerra, os profissionais 

puderam informar aos leitores o que se passava durante as batalhas, desempenho dos generais, 

das estratégias militares, da vida nos acampamentos e comportamento das tropas. Foi no final 

desse século que as preocupações sobre conduta jornalística começaram a surgir. Schudson 

(1988) conta que os primeiros livros de ensino do jornalismo nos Estados Unidos 

aconselhavam aos estudantes a improvisar sobre os fatos, para oferecerem aos leitores não 

apenas "fatos", mas "coloridos". A forma de "enfeitar" aquilo que se tenta representar por 
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meio de produtos jornalísticos pode levar a equívocos e erros. Devido ao papel social de um 

jornal (visto por alguns como o quarto poder), mesmo o mais inocente dos erros pode 

impactar a vida de pessoas de forma grave. Por essa razão, foram construídos ao longo da 

história do jornalismo códigos de conduta como forma de estabelecer regras para a prática do 

jornalismo, especialmente para as que envolvem o trabalho de apuração. As redações 

profissionais de jornalismo contemplam esses códigos de conduta por meio de manuais de 

redação. Hohenberg (1981, p. 49) conta que "o manual de redação é, pois, a principal 

ferramenta do jornalista, o seu código de conduta". Ainda, "se um jornal não tem o seu 

próprio manual, deve adotar as normais padronizadas pelos serviços internacionais de 

comunicação, perfeitamente adaptados à nossa época de velocíssimas transmissões 

eletrônicas". 

 A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) disponibiliza um código de conduta 

(Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, disponível em www.fenaj.org.br) que já vigora 

há 27 anos (período relativamente recente, é verdade, frente aos anos de existência da prática 

jornalística). O capítulo II do código determina em seu artigo 4º que  o compromisso 

fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual o profissional 

deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela correta divulgação. Há diversos casos, 

no Brasil e no mundo, no entanto, de má apuração, ou seja, de ações que ferem o código de 

conduta. Aqui no Brasil, um caso emblemático é o da Escola Base, onde foram divulgadas 

informações mal apuradas, tiveram grande repercussão e houve vítimas que até hoje 

enfrentam as consequências da imprudência por parte dos veículos de comunicação. Outro 

caso, mais recente, foi o do jovem acadêmico de Ciências Contábeis da Universidade de São 

Paulo (USP) que se fez passar por um estudante atrasado para fazer o Exame Nacional do 

Ensino Médio em 2013. Ele foi entrevistado e a notícia circulou como verídica por diversos 

portais de notícia no Brasil, ou seja, mais um caso de má apuração por parte dos jornalistas. 

Além disso, este ano, na reportagem "Não serei candidato a presidente" da revista Época 

(edição 823/2014, p. 24), que discutiu os planos do presidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Joaquim Barbosa, para o futuro, o jornalista responsável demonstrou outro exemplo de 

má apuração e, por consequência, conduta jornalística. Barbosa respondeu para Época por 

meio de carta todos os equívocos da matéria, a colocando em cheque juntamente com a 

credibilidade do jornalista e do veículo. A revista publicou parte da carta na sua seção de 

cartas na edição 825/2014 (duas semanas depois) e se retratou no seu portal de notícias 

(www.epoca.com.br), afirmando que "ÉPOCA se pauta sempre pelos Princípios Editoriais das 
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Organizações Globo, repudia as acusações de desvio ético e má-fé - e lamenta os erros 

factuais contidos na reportagem, pelos quais pede desculpas". Prova de que nem todos os 

manuais de redação e conduta dos veículos brasileiros estão de acordo com aquele divulgado 

e em vigor há 27 anos no Brasil, pela Fenaj. 

 Quanto a apuração na internet (relação com as fontes principalmente), parece haver 

uma omissão por parte de códigos de conduta. Ainda se trabalha a questão da 

responsabilidade dos usuários das redes como fontes para os jornalistas. O profissional, como 

visto, deve cumprir o código que traz os procedimentos de atuação, então usuário enquanto 

participante de um processo de produção da notícia precisa ser contemplado no que determina 

o código. Ele deveria ser atualizado, então, para trazer questões éticas, direitos e deveres dos 

usuários como fontes.  

 Um código de conduta forte se mostra importante, pois é fundamental que não haja 

facilitação para a  manipulação e desinformação do público. Afinal, um acontecimento, antes 

de virar notícia, não é concreto e delimitado. Daí o papel tão importante da apuração bem 

feita (para que um fato não seja distorcido ou chegue ao público de forma equivocada). 

 

 

2.5. Tempo do fato, da apuração e da notícia 

 

 Souza chama a questão dos prazos de tirania do fator tempo: 

 
O fator tempo é algo que conforma a notícia e que transcende a ação pessoal do 

jornalista, encontrando expressão nos constrangimentos socio-organizacionais e 

socioeconômicos que condicionam o sistema jornalístico e na própria cultura 

profissional (2002, p. 47). 

 

 Os jornalistas, então, seriam membros de uma cultura cronometrada  que os faria até 

associar a classificação de notícias ao fator tempo e a capacidade de vencer o tempo seria 

como a demonstração mais clara de competência profissional. Consequentemente, o fator 

tempo afeta o julgamento do jornalista, até pela questão da atualidade (o factual). E, afetando 

o julgamento da notícia, impactará igualmente o processo de produção da notícia no momento 

da seleção. Surgem, então, as rotinas produtivas. Na tentativa de "enfrentar" o tempo e seus 

efeitos, as notícias mais atuais, a corrida por publicar primeiro, tem mais chance de surgirem 

nas páginas do jornal (ou no portal noticioso) com erros. As horas de fechamento forçam o 

jornalista a parar a apuração e a apresentar sua história, classificando, hierarquizando, 
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selecionando e integrando apenas as informações recolhidas até esses prazos limite de tempo. 

O fator tempo limita a apuração, elemento fundamental no processo de produção da notícia. 

 Hoje, capaz de despertar o senso crítico, o repórter que respalda a produção de suas 

matérias em uma concisa apuração jornalística transforma-se em um intérprete de fatos para a 

opinião pública. "O jornalismo transmite informações corretas e verdadeiras, gerando, assim, 

conhecimento" (VIRÍSSIMO, 2009, p. 1). No entanto, a apuração jornalística adquiriu um 

papel padronizado, elegendo, por exemplo, a entrevista como uma técnica jornalística, 

introduzindo a pauta como condutor da ação do repórter e absorvendo as novas tecnologias na 

rotina de trabalho (como denuncia o uso intensivo de telefone como recurso de contato com as 

fontes de informação) - um método. Por reportagem, não estamos nos referindo 

necessariamente a um gênero de jornalismo informativo caracterizado pelo aprofundamento 

na investigação, mas à própria atividade cotidiana do jornalista ao recolher informações que 

servirão de base para a elaboração dos relatos jornalísticos.  

 Falar em método de apuração jornalística significa falar em um conjunto de 

conhecimentos, normas, princípios e práticas (habilidades e técnicas) executadas pelos 

jornalistas, como por exemplo a observação de eventos e de seus desdobramentos, entrevista 

com fontes de informações, leitura de documentos e outros dados de natureza técnica. Não 

custa lembrar que ao longo do tempo o jornalismo se tornou uma atividade coletiva, 

organizacional e industrial que exige do repórter uma compreensão conceitual e operacional 

dos seus atos e objetivos, que se expressam inclusive em uma pauta pré-definida, embasada 

por parâmetros de avaliação da noticiabilidade dos eventos e cuja execução é controlada por 

outros jornalistas. O ponto de vista de Machado (2003), um dos autores que aborda o assunto, 

é de que métodos e técnica, como a etnografia, observação participante e entrevista em 

profundidade, podem complementar a apuração jornalística, os quais já não forneceriam a 

variedade de habilidades necessárias para uma completa cobertura noticiosa em um ambiente 

atual de mídia interativa e global. Meyer (2002), citado por Santi (2011), é exemplo de um 

pesquisador que buscou alterar os procedimentos de apuração jornalística, aplicando os 

métodos utilizados pelas ciências sociais (em específico os de base quantitativa). Em sua obra, 

sistematizou o que chamou de jornalismo de precisão, onde é feita a aplicação de métodos de 

pesquisa das ciências sociais e comportamentais para a prática do jornalismo. Assim, novas 

ferramentas de apuração poderiam aumentar as possibilidades de investigação jornalística. 

Com essa preocupação, os jornalistas, bem como os pesquisadores em comunicação, 

viram-se forçados a ampliar o grau de validação de seus estudos, o que os estimulou a 

combinarem métodos de trabalho, sejam baseados em números ou em experiências empíricas, 
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além dos princípios éticos deontológicos, essa combinação pode ocorrer simultaneamente nas 

reportagens buscando confrontar os dados vindos de diferentes fontes para que se 

complementem e permitam conclusões mais precisas.  

Essa busca de dados por meio de diferentes fontes, de diferentes técnicas que são 

usadas para levantar mais informações e que abranjam um diferentes universos do fato está 

relacionado a uma apuração em profundidade. Por isso, a seguir, trabalharemos o jornalismo 

investigativo e sua relação com a apuração. 

 

2.6. Apuração e investigação 

 

 Luiz Amaral conta que o estilo jornalístico se caracteriza por ser “claro, direto, 

conciso, fácil e acessível a qualquer leitor”. Ele “Requer o mínimo de palavras e o máximo de 

explicação, correção, compreensão, exatidão” (Amaral, 2008, pg. 49). Dessa forma, 

percebemos que o jornalismo requer o máximo de informações colocadas da mais clara 

possível, ou seja, um produto completo que tenha todas as informações e que elas estejam 

compreensíveis para o público. Esse estilo jornalístico que nos fala Amaral parte da premissa 

de que os veículos de comunicação podem ser apontados, como disse Verón (1980) como 

umas das principais instâncias sociais responsáveis pela produção de sentido. O presente 

trabalho concorda com essa premissa e acredita que a investigação no âmbito jornalístico, 

uma apuração aprofundada, é de suma importância. O levantamento correto de informações, 

com uma variedade de vozes que não somente aquelas chamadas oficiais (como o poder 

público), mais que uma simples checagem de fatos, mas sim uma verdadeira investigação, é 

que o faz com que os veículos tenham esse papel de um dos responsáveis pela produção de 

sentido.  

 Segundo Lage (2004), apesar de reportagem pressupor apuração e investigação, a 

denominação jornalismo investigativo se tornou constante na bibliografia sobre o assunto. De 

uma maneira sintética, é possível entender o jornalismo investigativo como uma forma de 

reportagem extensa que exige longo tempo de trabalho na apuração das informações por parte 

dos repórteres. O exemplo clássico é a série de reportagens publicadas pelos repórteres Bob 

Woodward e Carl Bernstein no jornal Washington Post sobre o caso Watergate, que acabou 

nomeando a década de 1970 como a era do repórter de investigação. A pauta dos assuntos 

tratados pelo jornalismo investigativo não fica, porém, restrita aos temas políticos, estando 

presente em todas as editorias de um jornal. O trabalho dos repórteres investigativos está 
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presente também passa pela editoria de esporte, de economia, chegando até o noticiário local 

ou internacional. O foco do jornalismo investigativo é apurar e divulgar informações sobre 

atos desviantes que afetem o interesse público e que sejam prejudiciais à sociedade. Lage fala 

sobre isso: 

 
Uma definição do ponto de vista ético assegura que o jornalismo 

investigativo está demarcado como um esforço político da categoria 

profissional dos jornalistas para evidenciar casos de corrupção e injustiças 

sociais, descrevendo esses acontecimentos em linguagem jornalística (LAGE, 

2004, pg. 139) 

 

 As reportagens resultam do trabalho de apuração das informações pelos repórteres, 

que não se limitam a reproduzir informações vazadas, prestadas, relatadas, por fontes 

informativas para as redações dos jornais. Ou melhor, uma reportagem investigativa pode até 

ter início com denúncias que chegam às redações, mas não deve se basear exclusivamente 

nelas: é indispensável uma sólida apuração por parte do repórter, que vai buscar a informação 

de fontes primárias e não se contenta com as versões ou com as fontes secundárias. Por 

desempenhar uma relevante função social devido às suas contribuições à governabilidade 

democrática, a imprensa vincula-se ao princípio da responsabilidade mútua nas sociedades 

democráticas e revitaliza o espaço público. Por isto, para a realização da reportagem 

investigativa, torna-se imprescindível o acesso às informações públicas, por exemplo. Como 

consta no manual de jornalismo investigo da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco): 

 
A cobertura convencional de notícias depende amplamente - e, às vezes, 

inteiramente - de materiais fornecidos pelos outros (por exemplo, pela 

polícia, governos, empresas, etc); ela é fundamentalmente reativa, quando 

não, passiva. A cobertura investigativa, em contraste, depende de materiais 

reunidos ou gerados a partir da própria iniciativa do (a) repórter (e por isso 

ela é frequentemente chamada de 'cobertura empreendida' - em inglês, 

'enterprise reporting') (HUNTER, 2013, pg. 8) 

 

 Esse processo de investigação, apuração, coleta de informações, seja de forma ativa 

(por iniciativa própria) ou passiva (recebendo materiais dos outros), é decisivo para o 

jornalismo devido ao seu papel social. Há diferentes perspectivas para o processo de 

apuração, no entanto, como é o caso do New Journalism, como veremos a seguir. 
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2.7. Apuração e o new journalism 

 

 O New Journalism (Novo Jornalismo em tradução do inglês feita por mim e como o 

passaremos a chamar a partir de agora) foi um estilo que reunia preocupações interpretativas 

(ou ainda é) de escrita em jornalismo que surgiu entre os anos de 1960 e 1970 que usava 

técnicas literárias que era pouco convencionais para a época. A história nos conta que o termo 

foi cunhado com seu significado atual por Tom Wolfe em 1973 em seu compilado de artigos 

sobre jornalismo ele que ele publicou sob o título de The New Journalism, e que tinha 

trabalhos de sua autoria como de Truman Capote, Hunter Thompson, Norman Mailer e Gay 

Talese. 

 Artigos nesse formato do Novo Jornalismo não eram fáceis de encontrar em jornais, 

porém eram bastante comuns em revistas da época. O Novo Jornalismo tem como 

característica um repensar sobre a prática do jornalismo. Em produtos jornalísticos desse 

gênero se encontrava um texto permeado pela literatura, o que fez com que críticos que se 

depararam com eles questionassem se aquilo se tratava realmente de jornalismo, pois, para 

eles, havia muita subjetividade e uma construção  que tendia a ser ficcional e opinativa. Essa 

percepção do crítico se dava porque, para Wolfe (1973), o Novo Jornalismo havia pego 

emprestado três técnicas da literatura para fazer uso. São elas: a forma de contar a história (a 

ideia era contar a história usando mais recortes do ambiente, de cenas, e menos a narrativa), o 

diálogo na íntegra (citações eram pouco para o Novo Jornalismo), ponto de vista (que estaria 

presente no texto por meio de um personagem em particular) e a atenção do profissional a 

questões como comportamentos, posses, amigos e família (o que indicaria um status da 

pessoa). No entanto, apesar dessas quatro características principais, o foco estava em 

intensivas reportagens que abordassem um todo, e não apenas uma amostra do fato, sempre 

tendo em mente a precisão factual e o jornalista se utilizando da apuração para escrever o 

produto noticioso. Por exemplo, para que pudesse utilizar o ponto de vista um personagem, o 

jornalista teria questionado incessantemente para saber como ele via tal situação, pensava e 

sentia. Podemos citar como uma exemplo uma matéria da revista Época.  

 A Revista Época utiliza em algumas de suas matérias elementos do Novo Jornalismo. 

Na matéria Dilma versus deputados: segundo round (824/2014) o repórter Diego Escosteguy, 

independente de reputações, começa o seu texto da seguinte maneira: 

 

No fim da tarde de domingo pós-Carnaval, a presidente Dilma Rousseff 

recebeu no Palácio da Alvorada o vice-presidente da república, Michel 



23 
 

Temer, do PMDB, para uma conversa que deveria dar início às articulações 

destinas a encerrar o motim de deputados aliados na Câmera - aquela turma 

apelidada de Blocão. Dilma estava irada. Recebeu Temer com a última 

edição de Época em mãos, em cima da mesa (ÉPOCA, 824/2014, pg 28) 

 

 Pode-se perceber, aí, cada um dos elementos eleitos por Wolfe como os que mais se 

destacam no Novo Jornalismo. Afinal, de que forma o repórter, que provavelmente não estava 

na sala da Presidente do Brasil naquele momento, poderia saber do contexto, como se sentiam 

os personagens envolvidos e também aquilo que percebiam naquele exato instante? Isso, por 

meio de um trabalho de apuração. Um trabalho, que como disseram os precursores desse 

estilo, precisa de uma imersão por parte do jornalista, dedicação, pois inferir por meio de 

"achismos" não é aceitável. Afinal, se lida aqui com a informação (é necessário precisão, 

objetividade e clareza) e se trabalha com personagens da história. É preciso levantar o 

máximo de informações. Sendo assim, um trabalho extensivo de apuração é imprescindível. 

Medina (1988), afirma que o equilíbrio entre inovação à serviço da expressividade e clareza à 

serviço da eficiência da mensagem é o segredo do diálogo possível na formulação e 

estruturação de uma matéria e na definição do foco narrativo. 

 Agora, passaremos para um outro momento. O momento atual, onde a prática 

jornalística se deparará com novos elementos que o farão repensar sua plataforma o seu fazer. 

Falaremos agora das implicações que a internet vem trazendo à prática do jornalismo por 

profissionais da área de comunicação. 
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CAPÍTULO 3 - APURAÇÃO EM TEMPOS DE INTERNET 

 

 Antes de partirmos para explorar a investigação empírica deste trabalho, acreditamos 

ser importante abordar aspectos que a internet impactou ao ter inserida em seus processos 

jornalísticos (entre eles, a apuração). Entre esses aspectos, estão a migração do impresso para 

o online e a convergência das mídias. Isso, pois lidamos com a apuração na internet como 

algo que foi resultado de um outro algo, ou seja, faz parte de um processo de reconfiguração e 

transformação da prática. Para que o leitor acompanhe de maneira satisfatória faremos esse 

resgate. Ainda, enfatiza-se que esse resgate se faz interessante para a compreensão do todo 

quando falamos em apuração e internet. No capítulo anterior, fala-se sobre apuração. Neste, 

falaremos sobre internet. Dessa forma, daremos continuidade neste capítulo final da primeira 

parte para demonstrar as problemáticas que existem no momento em que falamos em 

apuração jornalística tendo como suporte a internet. 

 

3.1. Espaço virtual e convergência 

 

 André Lemos (1997), relata que o espaço virtual, ou ciberespaço, é uma entidade real, 

apesar de virtual, que vem crescendo. É um conjunto de redes de computadores, interligados 

ou não, em todo o planeta, e caminhamos para uma interligação total dessas concepções de 

um espaço virtual, pois as redes vão se interligar entre si e, ao mesmo tempo, permitir a 

interação por mundos virtuais em três dimensões.  

 A internet, então, é a ferramenta que possibilita o acesso ao ciberespaço. Ela tem 

grande destaque no campo da comunicação, e isso pode ser percebido no número crescente de 

dispositivos utilizados por jornalistas para sua prática profissional proporcionados pela rede. 

O impacto se dá, também, por a internet se tratar, talvez, de uma nova plataforma. Outras 

plataformas seriam o jornal impresso, a televisão e o rádio. É sempre levantada a questão da 

"concorrência" entre as diferentes plataformas. Quando surgiu a televisão, acreditava-se que o 

rádio encontraria seu fim, o que não aconteceu. Agora, de forma semelhante, se discute o fim 

do jornal impresso, e, quem sabe, da televisão e do rádio como hoje os conhecemos. 

 Acontece de a internet fazer com que algumas das características de cada uma dessas 

plataformas trabalhem em conjunto, em sinergia, dentro de uma única plataforma. Na internet 

isso seria possível, e se dá o nome de convergência a esse aspecto. A convergência dos meios 

de comunicação é trabalhada por Henry Jenkins (2008), que afirma que tecnologias não 
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morrem ou são substituídas, mas incorporadas e transformadas por novas tecnologias e 

práticas culturais.  

 Por meio da convergências dos meios, jornais impressos têm "migrado" para o online, 

que se mostra estar em constante crescimento, e recebe a adesão de um público socialmente 

plural. Existem jornais que, inclusive, encerraram a circulação de sua versão impressa. 

Existem jornais, ainda, que utilizam o meio online para dar suporte a versão impressa. Outros 

acabam trabalhando de forma paralela, explorando as características que à versão impressa e 

online proporcionam, sanando deficiências que uma plataforma possui em relação a outra, em 

conjunto.  

 Jenkins (2009), informa que a convergência representa uma transformação cultural à 

medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões 

em meio a conteúdos de mídia que estão dispersos. A internet é  ferramenta que oferece o 

dispositivo que o leitor precisa para encontrar as informações que lhe são interessantes.  

 Por essa característica, se levantou a questão do fim do jornal impresso. Um dos 

primeiros jornais a migrar definitivamente para a versão digital foi o Jornal do Brasil, um dos 

mais antigos jornais brasileiros, e que se encontrou com dificuldades financeiras para manter 

a versão impressa.  

 Com essa nova prática jornalista, jornalistas se deparam com uma nova plataforma, 

que exige deles uma olhar diferenciado, com um técnica específica, tal como vemos na 

relação entre o impresso, televisão e rádio. 

 

3.2. O jornalismo entre suas várias definições no online: webjornalismo, jornalismo online, 

jornalismo digital e eletrônico 

 

 Nem tudo que é digital está online. Isso quer dizer que digital, segundo Mielniczuk 

(2003), é aquilo que implica no trabalho conjunto entre texto, som e imagem. Essas três 

naturezas podem ser trabalhas sem estarem necessariamente online.   

 O jornalismo eletrônico engloba tanto o digital quanto o online. Existem aqueles 

autores que acreditam que jornalismo digital consiste na possibilidade de disponibilização de 

informações jornalísticas na internet. Sendo assim, disponibilizar um reportagem jornalística 

na rede é jornalismo digital. Agora, fazer uma apuração de informações é considerado 

jornalismo online.  
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 Webjornalismo e jornalismo online são usados como sinônimos. No entanto, há 

diferenciação: o primeiro se refere à utilização de uma parte da internet, e o segundo se 

relaciona com o uso de tecnologias de transmissão de dados em tempo real.  

 Palacios (1999) traz cinco características para o webjornalismo. São elas a 

interatividade (participação ativa dos usuários), personalização (produtos jornalísticos 

configurados de acordo com as preferências daquele que utiliza), hipertextualidade (estruturas 

textuais não-sequenciais), multimidialidade (convergência de meios e linguagens) e memória 

(capacidade de manter em arquivo o material que é veiculado através da rede). Além disso, 

hoje se trabalha com outras características, como a digitalização (transformação tecnológica), 

reticularidade (configuração muitos a muitos), transmidialidade (circulação e recepção), 

aways on (tendências de hiperconexão) e produção colaborativa/cultura participativa. 

 

3.3. Do impresso para o online 

 

Para Mielniczuk: 

 

(...) o jornalismo online apresenta características diferenciadoras em relação 

aos formatos precedentes do texto jornalístico, sendo que não se pode falar 

simplesmente em interatividade para relacionar esse tipo de fazer jornalístico, 

e sim, em uma série de processos interativos. Com isso, adota-se o termo 

multi-interativo para designar o conjunto de processos que envolvem a 

situação do leitor de um jornal online (MIELNICZUK, 2003, pg. 3). 

 

 Mielniczuk sistematiza o jornalismo para a rede através da produção de conteúdos. 

São três fases, intituladas "transposição", "metáfora" e "multimídia".  

 A fase da transposição é aquela onde a formatação, a organização e a linguagem 

utilizada é igual a do jornalismo impresso. O conteúdo é estático, sem a utilização das 

ferramentas que a internet disponibiliza. O ambiente virtual é alimentado poucas vezes por 

conteúdo, sem preocupação com as possibilidades que a internet proporciona, e segue aquilo 

que o impresso determina.  

 Percebe-se que a produção de conteúdo é ligada à versão impressa do jornal, sem 

explorar o meio que apresenta características específicas. Na fase da transição, o ritmo de 

publicação é o mesmo do impresso, ou seja, o site inteiro é periódico, geralmente diário. 

 A fase da metáfora trabalha com uma "quase interatividade". Há utilização de links e a 

troca de mensagens entre o jornalista e o leitor. O conteúdo produzido começa a ser 
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construído se pensando na peculiaridades do digital. Nesta fase, o site jornalístico começa a 

apresentar a característica de "atualização contínua", ou seja, sem deadline. 

 Com iniciativas empresariais e editoriais exclusivas para a internet, surge a fase 

"multimídia". Há agora "portais de notícia" que tendem a utilizar diversos dispositivos 

disponibilizados pela internet. Os profissionais da área da comunicação produzem material 

com recursos multimídia, como sons (podcast), imagens (infográficos, e também infográficos 

interativos) e vídeos. Há a possibilidade de otimizar a interatividade através de salas de bate-

papo, fóruns de discussão e enquetes. O hiperlink ganha mais importância, pois deixa de ser 

somente uma forma de organizar informações, e passa a ter papel fundamental para uma 

atualização contínua do jornal online.  

 Trataremos, agora, dos processos de apuração durante esta fase e suas implicações 

para a prática jornalística. 

 

3.4. Transição para o online 

 

 A categoria dos jornalistas emprega, geralmente, métodos tradicionais de apuração, já 

mencionados anteriormente neste trabalho, provocando uma difícil transição para modos 

digitais. Machado (2003, pg. 12), um dos pioneiros brasileiros acerca do assunto, conta que 

“no entorno descentralizado das redes digitais, o jornalista, acostumado aos métodos 

convencionais de apuração, fica sem condições de fornecer os conteúdos especializados 

demandados pelos participantes dos sistemas de circulação de notícias”. 

 Mesmo diante dessa constatação, percebe-se que o grau de penetração da internet nas 

redações jornalísticas vem modificando as rotinas profissionais e abrindo um campo vasto 

para pesquisas em jornalismo. Entretanto, essa modalidade de estudos localiza-se no início 

desse processo. 

 Estamos em uma era na qual um novo conjunto de ferramentas de apuração 

(fornecidas pela internet, como o uso do e-mail, portais de notícia e redes sociais virtuais) 

amplia o leque de tópicos acessíveis à investigação jornalística. Contudo, na atualidade, as 

reais transformações no jornalismo com as redes são de outra grandeza, envolvendo alterações 

em todas as etapas da produção jornalística que nem as ideias de “reportagem com o suporte 

do computador” podem dar conta, já que elas caracterizam a tecnologia apenas como 

ferramenta auxiliar no trabalho jornalístico. O correto é que no jornalismo em geral, e no 

webjornalismo em particular, podemos nos referir à existência de um método próprio de 

trabalho. Método que diz respeito a um conjunto de regras e procedimentos de apuração de 
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um fato, baseadas em valores e concepções sobre o papel e as formas de atuação jornalística, 

que visam atingir um determinado fim (produzir notícias) sobre fatos e opiniões considerados 

de interesse público ou de entretenimento. Portanto, falar em método de apuração jornalística 

nesse âmbito significa falar de um conjunto de práticas (habilidades e técnicas) executadas 

pelos jornalistas, como, por exemplo, a observação de eventos e de seus desdobramentos, 

entrevista com fontes de informações, leitura de documentos e outros dados de natureza 

técnica que agora se reconfiguram quando imersos na internet. 

 Sentados diante da tela do computador, os repórteres observam a chegada de novos e-

mails anunciando novidades. A pressão exercida para o fechamento da edição diária induz os 

jornalistas a optarem pelo caminho mais cômodo: restringir sua apuração a uma única fonte 

disponível. O excesso de releases, o impetuoso deadline e o enxugamento das redações 

amputaram a investigação jornalística, o processo indissociável de qualquer matéria, das 

pequenas notas às séries de reportagens, como disse Santana (2011). 

 Um caso que repercutiu nas redes sociais em abril deste ano foi o do jornalista 

dinamarquês que resolveu ir embora do Brasil e deixar de cobrir a Copa do Mundo por se 

sentir chocado com a infinidade de problemas e injustiças sociais do país (figura 1). Ele 

postou o  relato em seu perfil no Facebook, e a história quanto a um extermínio de crianças 

moradoras da rua em Fortaleza, Ceará, por causa da copa, bem como um depoimento que deu 

em texto, foi reproduzida por diversos portais de notícia. Aconteceu que nenhum dos portais 

apurou devidamente as informações quanto ao fato. Posteriormente, se descobriu que o 

dinamarquês estava no Brasil de forma independente com o objetivo de gravar um 

documentário a respeito da Copa do Mundo, mas que não tinha tanta propriedade assim para 

falar a respeito do Brasil. Aliás, ele mesmo confessou, posteriormente, que não havia checado 

devidamente as informações das quais tinha posse. Jornalistas desses diversos portais de 

notícia receberam a informação, talvez tenham confiado na fonte (viram em algum outro 

portal de notícia e logo divulgaram) e acabaram fazendo com que o caso repercutisse. O 

próprio jornalista dinamarquês acabou confessando que recebeu a informação de uma 

Organização Não Governamental (ONG) que declarou ter conversado com o jornalista, mas 

que não tinha falado nada a respeito de um extermínio de crianças de rua em Fortaleza em 

função da Copa do Mundo. É um caso de jornalismo feito "sentado", ou seja, a partir de um 

profissional sentado em uma cadeira na frente de um computador. 

 Outro caso semelhante é mostrado na figura 2. Um indiano supostamente teria 

chegado aos 179 anos de idade. Menos impactante foram as consequências da publicação da 
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matéria onde o diversas informações estavam equivocadas (a começar pelo próprio livro dos 

recordes - o Guiness Book - que não tinha registrado o tal recorde de homem mais velho do 

mundo como afirmavam os portais de notícia). No entanto, a possibilidade de isso acontecer 

em matérias relevantes (relacionadas à política do país, por exemplo) não deve ser ignorada. 

Por essa razão, a ideia de uma apuração mal feita é preocupante, pois é fato que isso acontece. 

 A internet, no entanto, não foi a responsável por esse jornalismo que se daria 

"sentado", afinal, já existiam outras funções dentro das redações convencionais onde já eram 

exercidas atividades nesse sentido. A internet, acredita-se, radicalizou esse tipo de produção 

ao se centrar na publicação de informações provenientes, principalmente, de fontes externas. 

Vamos entender como esse processo de apuração é impactado pela internet 

 

3.5. Apuração na internet 

 

 Andrew Keen (2009) relata que nossa cultura está se transformando em uma rede de 

banalidades e desinformação em que qualquer um pode falar o que quiser, sem preocupação 

com a relevância ou a veracidade das informações. Para ele, as consequências desse culto ao 

amadorismo são muito graves. Quando blogueiros e autores de conteúdo, sem qualquer 

padrão profissional ou filtro editorial, podem manipular a opinião pública, a verdade torna-se 

mercadoria a ser comprada, vendida e reinventada. Eis um dos motivos da importância de 

uma boa apuração a ser feita por meio da internet. É um espaço que não deve ser ignorado 

pelos veículos de comunicação por essas razões.  

 Houve num primeiro momento a ideia de que a rede seria uma ferramenta auxiliar no 

processo tradicional de produção de notícias. Hoje, se trabalha com a perspectiva de que todas 

as etapas da produção (da apuração até a veiculação da notícia) são feitos no âmbito do 

ciberespaço. Naquele primeiro momento, a reportagem recebia o suporte do computador 

durante o processo de apuração por meio das fontes primárias (observação e entrevista, por 

exemplo) e secundárias (pesquisas por meio de documentos do banco de dados). Havia grupos 

de discussão onde o jornalista poderá acompanhar opiniões de especialistas que poderiam ser 

fontes em matérias futuras. 

 Com o desenvolvimento da rede, Bastos (2000) nos conta que a sua disseminação 

começou a impactar o jornalismo no sentido da apuração, produção e difusão de dados. Esse 

novo universo disponibilizou mais que ferramentas a serem usadas pelo jornalismo (acesso a 

e-mail e portais noticiosos) e que exigem diferentes habilidades por parte do jornalista. Por 
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exemplo, habilidade para lidar com a circulação das notícias pela rede e também no 

armazenamento e manuseio de dados que podem ser usados em um outro momento em uma 

matéria. Isso possibilita que os profissionais se libertem do uso exaustivo do ponto de vista de 

fontes oficiais.  

 Enquanto nos modelos de apuração mais tradicionais a apuração parte de fatos cujas 

informações podem ser levantadas com maior facilidade (no caso de notícias factuais de uma 

determinada região ou de declarações de fontes oficiais), no modelo eletrônico se parte de 

uma frase digitada em algum sistema de buscas que esteja de acordo com o que foi pautado. 

No modelo tradicional, o jornalista deve ter em mente um acontecimento, encontrar os fatos 

por meio da apuração, buscar os indícios com aquilo que a produção do jornal determina, 

além de precisar entrevistar as fontes oficiais ou oficiosas relacionadas ao assunto. No caso da 

apuração eletrônica, o jornalista parte de uma frase para descrever o que será abordado na 

reportagem. Esse processo será feito antes do relato contextual dos fatos (antes das etapas 

expostas quanto a apuração tradicional). O jornalista consulta dados armazenados ou fontes 

disponíveis no ciberespaço. Nesse segundo modelo, além do "simples questionamento", ainda 

há a apuração por meio do espaço eletrônico (pesquisa e acesso à fontes). O jornalismo na 

internet inverte o processo de produção tradicional porque o jornalista antes de sair para pauta 

deve empreender um levantamento de dados necessário para construir sua matéria. Não é 

simplesmente, como no método tradicional, correr atrás de uma declaração bombástica por 

meio de uma fonte reconhecida. O jornalismo na internet faz com que a declaração dê 

credibilidade para a notícia, sim, mas acompanhada de dados que permitam comentários sobre 

o caso (contexto). 

 Machado (2003, p. 4) conta que "a estrutura descentralizada do ciberespaço complica 

o trabalho de apuração dos jornalistas nas redes devido a multiplicação das fontes sem 

tradição especializada no tratamento de notícias, espalhadas agora em escala mundial". Os 

jornalistas têm preferência por aquelas fontes com quem já criaram algum vínculo, pois 

geralmente são as fontes que teriam maior credibilidade para fornecer informações 

(normalmente são aquelas reconhecidas, respaldadas por algum trabalho, como um cargo 

público). Isso pode ser bom ou ruim a depender do caráter da informação. No entanto, esse 

novo modelo que a internet introduz exige dos jornalistas uma capacidade de apuração 

abrangente e mais precisa ao mesmo tempo. O profissional tem a disposição um universo de 

fontes e é necessária a capacidade de garantir a confiabilidade das informações, dentro desse 

universo, que ele vai levantar e usar para suas matérias. Se vai além das fontes oficiais, 

oficiosas e independentes (as oficiais seriam aquelas com maior credibilidade, as oficiosas 
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estariam relacionadas diretamente às oficiais, porém não tem poder de decisão como elas, 

enquanto as independentes têm conhecimento do fato, mas não estão ligadas diretamente aos 

envolvidos). A novidade do jornalismo na internet é que é alterada essa relação de crédito 

entre as fontes e concede para todos os tipos o status de fontes em potencial. Isso faz com que 

o jornalista mude a forma como encara a apuração, pois não somente as fontes oficiais tem 

acesso aos meios de comunicação, como também cada indivíduo ou instituição pode inserir 

conteúdos no ciberespaço. Usuários da rede, agora, podem ter tanto crédito quanto uma fonte 

dita oficial segundo o modelo tradicional. Isso não quer dizer que as fontes oficiais percam 

lugar. Não. Isso mostra que agora outras fontes poderão (muitas vezes devem) ser ouvidas. 

Dentro das redações, pode-se tratar um modelo como centralizado e outro como 

descentralizado. Uma (centralizada) reforça o vício do uso das fontes oficiais. Outra 

(descentralizada) estimula a diversificação das fontes.  

 O jornalismo se torna mais rico quando se alia uma boa pesquisa por meio de dados 

que a internet dá acesso ao jornalista. Exemplo disso tudo são as diversas reportagens 

empregadas por jornais e revistas brasileiras quanto a questões de corrupção na Petrobras. 

Desde o ano passado vem sendo noticiadas informações relativas a indícios seja por meio de 

vozes ou por documentos que esses veículos tiveram acesso. Sempre declarações aliadas ao 

material apurado por meio de documentações e informações que de alguma forma chegam aos 

jornalistas. Isso tudo exige uma apuração mais rica, pois todo esse universo de possibilidades 

existe e é utilizado para que a prática jornalística atenda ao interesse público. 

 Partindo dessa ideia, apurar por meio da internet pode ser encarado como 

desempenhar a função de gatekeeper, pois o profissional seleciona dentro de um universo de 

informações disponíveis na internet (por meio de sites ou que chegam por e-mail, por 

exemplo) quais daquelas podem ser publicadas (ou devem ser publicadas) como notícia. "Os 

'porteiros' contribuem, assim, para moldar a imagem que o receptor tem de sua sociedade e de 

seu mundo" (KUNCZIK, 2002, p. 237). 

Os jornalistas devem questionar a si próprios sobre o que muda em sua profissão em 

virtude das atualizações tecnológicas e organizacionais. Dentre as diversas questões, as mais 

decisivas, a meu ver, se voltam para a mais elementar das atividades jornalísticas: a caça às 

informações (apuração). Afinal, a quem perguntar? Em quem confiar? Como checar? Essas 

dúvidas ganham nova dimensão com a mediação das mídias digitais, pois permitem ao 

profissional acesso a um universo de fontes que nem sempre são as mais credíveis e por causa 

desse excesso de informações exigem ainda mais apuração por parte do jornalista. 
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 Uma considerável parcela de repórteres, mesmo diante das diversas técnicas e recursos 

disponíveis à investigação jornalística, ignora a apuração, força motriz do jornalismo. "Para 

fazer jornalismo é preciso investigar" (DEMENECK, 2008, pg. 1). Pavlik (2008), apresenta 

consequências em cinco processos quanto à digitalização das notícias: na coleta (apuração), 

edição, distribuição, armazenamento e acesso. Segundo o autor, isso impacta a forma que os 

jornalistas contam suas histórias. Com ferramentas como o YouTube, por exemplo, se percebe 

que o público continua gostando de ouvir histórias, porém em formatos diferentes (muitas 

vezes de maneira mais rápida, com vídeos, por exemplo, de pequena duração). O jornalismo 

precisa então se adaptar a esse novo cenário. Isso não acaba diminuindo a necessidade, é 

claro, de uma boa apuração. A informação, matéria-prima do jornalismo, que precisa da 

apuração, figura, atualmente, em segundo plano, uma vez que uma parte das apurações que 

compõe o noticiário diário caracteriza-se pela imprecisão proveniente de fontes viciadas que 

utilizam jornalistas para emplacar notícias de interesses pessoais e escusos. Viríssimo nos 

conta: 

 

A atividade jornalística, muitas vezes, por depender de fontes mal intencionadas ou 

desinformadas, se faz valer de declarações, crenças falsas no contexto das notícias. 

Nestes casos, portanto, o jornalismo não gera conhecimento, apenas divulga 

informações ou conhecimentos falsos (VIRÍSSIMO, 2009, p. 1). 

 

 

 As demais informações provêm das assessorias de imprensa que enviam às redações, a 

todo instante, milhares de dados compilados em releases para informar aos repórteres a 

angulação demarcada e específica sobre um determinado tema referente à empresa na qual 

atuam como profissionais da comunicação. 

 Filho (2000) acredita que o "jornalismo tornou-se um disciplinamento técnico antes 

que uma atividade investigativa ou linguística. Bom jornalista passou a ser aquele que 

consegue, em tempo hábil, dar conta das exigências de produção de notícias do que aquele 

que mais sabe ou melhor escreve" (FILHO, 2000, p. 36). Na internet essa afirmação parece 

ser verdade: com a internet a noção de apuração perde terreno para a necessidade de 

alimentação contínua do sistema. É preciso ser rápido e noticiar antes. Por outro lado, a 

lapidação dessas informações externas, que são coletadas em forma de notícia não deixa de 

ser um trabalho jornalístico. Segundo Serrano (2002, p. 969), "apesar das fontes controlarem, 

em parte, o processo de produção de notícias, esse controle não é total, na medida em que lhes 
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escapa o controle da edição de textos". Em entrevista para Serrano, o jornalista Paulo 

Henrique Amorim conta que a sua atividade é: 

 
a informação. Então a internet, para mim, é um instrumento para isso. Já 

trabalhei em jornal, revista, semanal, revista quinzenal; já trabalhei em jornal 

diário. Então, no fundo, eu estou fazendo a mesma coisa (...) acrescido que a 

internet me dá acesso a um público que normalmente não teria acesso. É um 

público que tem um certo ceticismo, uma certa descrença com a mídia 

tradicional. É com esse público que eu falo 

 

 O jornalista, então, se apropria das novas tecnologias para usá-las em sua profissão de 

acordo com os seus interesses. A internet, esse webjornalismo, modifica as rotinas produtivas. 

A produção da informação dessa forma conflita com a imagem daquele repórter de rua que 

sempre esteve associada à profissão. Não é uma necessidade, no caso do jornalista que apura 

pela internet, entrar em contato direto com as fontes. O tempo real, aqui, é radicalizado. Os 

critérios de noticiabilidade mudam durante a produção online. Para aproveitar as informações, 

se vai além dos tão conhecidos valores-notícia e se usam os critérios que são apresentados 

pelo tempo real. A veracidade das informações perde terreno. 

 No caso das notícias mostradas na figura 3, por mais que a informação não fosse tão 

decisiva assim (no caso, é a idade), na pressa de divulgar as informações, os veículos de 

comunicação provavelmente aceitaram como correta a primeira coisa que apareceu. Como 

resultado, fica mal informado o leitor e fica manchada a reputação do veículo de 

comunicação. 

 A seguir, passaremos a analisar o objetivo deste trabalho que é compreender como os 

jornalistas dos dois objetos de estudo (jornal A Razão e Diário de Santa Maria) fazem todo 

esse processo de apuração. Por essa razão, acreditou-se ser importante fazer preliminarmente 

esta discussão teórico-conceitual sobre as relações entre apuração e os processos de produção 

da notícia que tem atuando, sempre, a apuração. 
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SEGUNDA PARTE 

 
 Espera-se que a explanação anterior tenha servido para que o leitor tenha uma melhor 

noção do assunto e acompanhe o andamento da pesquisa com referências úteis para lidar com 

a problemática que envolve a apuração jornalística no conceito da internet. 

 Nesta segunda parte, retomo inicialmente os objetivos da pesquisa (o geral e os 

específicos) que nortearão o trabalho de forma a, no final, ser possível responder à pergunta-

problema do trabalho: como jornalistas dos jornais A Razão e Diário de Santa Maria fazem o 

processo de apuração jornalística e construção de notícias em tempos de internet? Nosso 

objetivo geral é conhecer a forma como jornalistas do Diário de Santa Maria e A Razão fazem 

o processo de apuração jornalística em tempos de internet e os três específicos que servirão de 

passo a passo são: conhecer o sistema de funcionamento das redações (rotinas produtivas), 

observar e questionar editores e repórteres quanto à utilização da internet para o levantamento 

de informações para matérias factuais e temáticas e verificar como isso é posto em prática. 

 A metodologia usada para responder a pergunta será a de estudo de caso. Acredita-se 

que a técnica de observação participante atenda bem a este fim devido a dois fatos: estar 

inserido na rotina produtiva dos jornais e a possibilidade de questionar os atores do processo 

quanto ao que estão fazendo e qual o objetivo de cada um deles. Se estará inserido em cada 

uma das redações durante 10 dias. Do dia 28 a 13 de maio na redação do Diário de Santa 

Maria e do dia 14 a 27 de maio na redação do Jornal A Razão (menos em finais de semana e 

feriados). 

 As duas redações dos jornais serão descritas em sua totalidade. Serão observadas cada 

uma das editorias do jornal, bem como a atuação dos profissionais que pertencem à elas. 

Após, as editorias serão questionadas quanto ao seu método de apuração jornalística e de que 

forma utilizam a internet para incrementá-lo. Além disso, será abordada a importância da web 

dentro da rotina produtiva de cada uma das editorias (e, é claro, na vida desses profissionais 

que fazem uso da web durante os diversos processos de criação do produto). 
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CAPÍTULO 4 - A METODOLOGIA: ESTUDO DE CASO E ESTUDO DE 

CASO MÚLTIPLO 

 
 Costuma-se dizer que a ciências nos mostra como funcionam os fenômenos e que, por 

exemplo, as ciências exatas, quantitativas, nos dão mais precisão quanto a como tudo 

funciona, segundo o ponto de vista mensurativo. Ela fornece também explicações sobre como 

as coisas funcionam em geral, desde a matemática, natureza até cultura. A ciência ser 

quantitativa significa que ela se baseia muito em atributos lineares, medições e estatísticas. No 

entanto, a ciência não é de todo exata. Como disse Stake (2010, pg. 21), "cada uma das 

divisões da ciência também possui um lado qualitativo em que a experiência pessoal, a 

instituição e o ceticismo trabalham juntos para ajudar a aperfeiçoar as teorias e os 

experimentos. Ser qualitativa significa que o raciocínio da pesquisa se baseia principalmente 

na percepção e na compressão humana. 

 Muitos dados qualitativos são acontecimentos pessoais em um momento em um lugar. 

Em relação à esta pesquisa, e como dissemos acima, ela pretende usar como procedimento 

metodológico o estudo de caso. O termo "estudo de caso", segundo Becker (1999) vem de 

uma tradição de pesquisa médica e psicológica onde se refere a uma análise detalhada de um 

caso individual que explica a dinâmica e a patologia de uma doença dada. O método supõe 

que se pode adquirir conhecimento do fenômeno a partir da exploração intensa de um único 

caso. Adaptado, então, da tradição médica, o estudo de caso se tornou uma das principais 

modalidades de análises das ciências sociais. Como se tratam de dois casos, defini-se aqui 

como uma metodologia de estudo de caso múltiplo, pois mais adiante serão feitas 

comparações a partir dos dados levantados. 

 Neste trabalho, os casos múltiplos acima definidos são os de duas organizações. O 

estudo de casos múltiplos se presta aqui, pois com ele se tenta chegar até uma compreensão 

abrangente do grupo em estudo: quem são seus membros? Quais são suas modalidades de 

atividade e interação recorrentes? Como elas se relacionam umas com as outras e como o 

grupo está relacionado com o ambiente externo? O estudo de caso tenta desenvolver 

declarações teóricas mais gerais sobre regularidades do processo e estruturas sociais.  

 Becker (1999, p. 118) nos conta que por o estudo de caso "objetivar compreender todo 

o comportamento do grupo, ele não pode ser concebido segundo uma mentalidade única para 

testar proposições gerais". Sendo assim, os objetivos dos estudos de caso não tentam supor 

que se pode ver, descrever e descobrir a relevância de tudo, mas se concentram em alguns 

poucos problemas que parecem ser de maior importância dentro do grupo estudado - 
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problemas que se ligam a muitos aspectos da vida e da estrutura do grupo. Mesmo que se 

saiba que é apenas uma amostra do grupo que será estudada dentro de um prazo limitado, 

acredita-se que  o estudo terá consequências importantes e úteis. Apesar de ser feito apenas 

um recorte nos objetos estudados, fazendo a análise se evita que sejam feitas pressuposições 

incorretas quanto a questões relevantes (que é o que se acredita ser a apuração na internet). É 

possível, por meio da amostra, fazer generalizações (relações encontradas repetidamente entre 

as variáveis) quanto ao que será estudado, mas tem-se em mente que são generalizações 

somente quanto ao caso estudado. O caso, logo, é este caso e apenas um caso. Para fazer 

generalizações que se mantenham nos casos das duas redações de jornal, o pesquisador fará 

observações em várias situações diferentes. Stake (2010) nomeia essa ação como pesquisa de 

casos múltiplos. Os pesquisadores, na pesquisa, tentam eliminar as informações que são 

meramente situacionais, permitindo que os efeitos contextuais se compensem. Stake coloca 

que: 

 

A maioria das pesquisas sociais formais é caracterizada pela busca da 

explicação definitiva. A medição controlada e a análise estatística, ou seja, a 

quantificação, têm sito utilizadas para possibilitar estudos simultâneos de 

grandes quantidades de casos diferentes, para poder colocar o pesquisador em 

uma posição em que possa fazer generalizações formais sobre fenômenos 

sociais (2010, pg. 199). 

 

 A partir dos dados coletados, se pretende fazer assertivas relacionadas aos dois casos 

estudados. O trabalho vai descrever para depois considerar os usos tanto científicos quanto de 

outra ordem que podem ser feitos. Para coleta dos dados, se usará a técnica de observação, 

mais especificamente a observação participante. Dessa forma, se estará inserido dentro das 

duas redações e se poderá entrevistar um profissionais que estão envolvidos no processo. 

Como disse Becker (1999), o observador se coloca na vida da comunidade de modo a poder 

ver, ao longo de um certo período de tempo, o que as pessoas normalmente fazem enquanto 

realizam seu conjunto diário de atividades. O observador tem a possibilidade, então, de 

registrar suas observações o mais breve possível depois de fazê-las. Repara-se em como os 

profissionais interagem uns com os outros, o resultado dessas interações e como essa 

interação é discutida e avaliada pelos participantes e outros depois do evento. É possível, 

estando inserido no meio, registrar essas situações de modo completo por meio de relatos 

detalhados de ações e transcrições de conversas que se tem. 
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 Pesquisadores preferem usar dados coletados a partir da observação (informações que 

podem ser vistas, ouvidas ou sentidas) do que outros tipos, pois o olho vê muito (e também 

deixa de ver muito). As perguntas que os jornalistas se fazem (o quê, quem, quando, onde e 

por que) aqui se tornam muito importantes. Fazendo essa observação é possível relacionar 

essas perguntas, como disse Stake (2010), à história ou às assertivas futuras, ou seja, à 

questão da pesquisa. Segundo o autor, a história, a assertiva, os quadros e até mesmo a 

questão da pesquisa mudarão com o desenrolar do estudo, e a imaginação também muda, no 

momento em que se observa e questiona. Sendo assim, é preciso estar atento.  

 O estudo de caso também é interessante devido ao questionamento. Nesta pesquisa 

serão feitas entrevistas que servirão para a coleta de informações ou interpretações que 

somente o entrevistado poderia dar. Também para obter um número variado de vozes com o 

objetivo de dar realidade ao trabalho. E, claro, para descobrir o maior número possível de 

"pontos de vista" sobre o determinado caso. 

 O olhar, o ouvir e o escrever fazem parte de uma pesquisa antropológica etnográfica. 

Esses três aspectos são considerados importantíssimos por esse pesquisador para que seja 

possível alcançar a resposta para o problema da pesquisa. Como disse Oliveira: 

 

Se o Olhar etnográfico, tanto quanto o Ouvir, cumpre sua função básica na 

pesquisa empírica, é o Escrever, particularmente no gabinete, que surge como 

o momento mais fecundo da interpretação; e é por meio dele - quando se 

textualiza a realidade sociocultural - que o pensamento se revela em sua 

plena atividade (OLIVEIRA, 1998, pg. 13). 

 

 Segundo o autor, talvez a primeira experiência do pesquisador de campo esteja na 

domesticação teórica do seu olhar. Isso porque, no momento em que sente-se preparado para a 

investigação empírica, o objeto sobre o qual olhamos já foi alterado pelo próprio modo de vê-

lo. Esse esquema funcionaria como uma espécie de prisma por meio do qual a realidade 

observada sofre um processo de refração. 

 O olhar e o ouvir não podem ser tomados como técnicas independentes no exercício da 

investigação. Os dois se complementam, e o ouvir está preparado para eliminar ruídos que 

não se fazem necessários. Sendo assim, o pesquisador pode ouvir para obter informações que 

não são possível de serem adquiridas somente pela observação. 

 Os dois elementos citados anteriormente (o olhar e o ouvir) são preliminares durante o 

trabalho de campo. Oliveira (1998) diz que é no ato de escrever, na configuração final do 
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produto do trabalho, que a questão do conhecimento se torna tanto ou mais crítica. O autor 

afirma: 

 

É o Escrever fora da situação de campo que cumpre sua mais alta função 

cognitiva. Por quê? Devido ao fato de iniciarmos propriamente no gabinete o 

processo de textualização dos fenômenos socioculturais observados quando 

estamos em campo. Já as condições de textualização, de trazer os fatos 

observados (vistos e ouvidos) para o plano do discurso, não deixam de ser 

muito particulares e exercem, por sua vez, um papel definitivo tanto no 

processo de comunicação interpares, quanto no de conhecimento 

propriamente dito (OLIVEIRA, 1998, p. 23). 

 

 Sendo assim, se pretende trabalhar no contexto dos casos múltiplos, as técnicas do ver, 

da observação, do ouvir (questionamento/entrevista) durante o trabalho, sempre fazendo 

registros textuais quanto ao que se observa e o que se ouve. Torna-se importante ouvir os 

jornalistas, pois, como disse Hohenberg: 

 
O jornalista que trabalha em determinado jornal, ou emissora de certa cidade 

não adota para sempre o pensamento, costumes e outras peculiaridades 

daquela empresa. Nem necessariamente endossa as crenças editorias dessas 

organizações (...) A soma de conhecimentos e experiências torna os 

jornalistas mais profissionais e desenvolve suas capacidades (HOHENBERG, 

1981, pg. 45). 

 

 Julga-se importante ressaltar que por se tratar de uma pesquisa é preciso de despir de 

pensamentos anteriores, ou seja, hipóteses. O pesquisador tem o problema de tentar evitar ver 

apenas as coisas que estão de acordo com aquilo que pressupõe. Por essa razão, se pretende 

reproduzir cuidadosamente os eventos observados, buscando cobrir certa variedade de 

períodos de tempo e profissionais envolvidos. 
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CAPÍTULO 5 - OBSERVANDO PROCESSOS DE APURAÇÃO 

JORNALÍSTICA 

 
 Neste capítulo será feita a análise dos processos de apuração tendo por base a internet 

dos dois objetos de estudo (Diário de Santa Maria e A Razão). Inicialmente os dois objetos 

serão descritos para em seguida ser feita a abordagem em cima das editorias e dos jornalistas 

que as integram.  

 Para a descrição, seguimos o modo de funcionamento dos jornais a partir de suas 

redações. Cada uma dividida em editorias e foram questionadas as equipes dedicadas a cada 

uma delas. Diferente do DSM, o jornal AR não conta com uma equipe dedicada 

exclusivamente a atividades de uma editoria específica. Por essa razão, a construção da 

descrição e análise será feita de maneira diferente: será descrito como uma grande equipe que 

no dia a dia designa atividades para cada um dos seus repórteres. Será visto que existem 

aqueles profissionais que recorrentemente trabalharão em uma editoria específica, porém ele 

não é visto como um repórter de geral ou de polícia, por exemplo. Ele poderá ser designado 

tanto para uma atividade de polícia como para uma de política. 

 É importante destacar a priori que há um desequilíbrio entre DSM e AR quanto a 

quantidade de informações, pois o primeiro dá ênfase à questão do uso da internet no processo 

de apuração enquanto o segundo se mostra temeroso segundo as razões que serão descritas e 

explicadas ao longo do capítulo. 

 

 
5.1. O Diário de Santa Maria e sua redação 

 

 O jornal DSM está em Santa Maria, Rio Grande do Sul, desde o ano de 2002. É o 

sexto jornal diário do Grupo Rede Brasil Sul (RBS) e abrange 36 municípios da região central 

do estado. Conta com cerca de 35 profissionais em sua redação, que se distribuem em funções 

como editor, repórter, diagramador, tratamento de arte, fotografia e estagiários. São sete 

editorias: online, geral, esporte, polícia, economia, política e variedades. Cada uma dessas 

editorias possui um jornalista editor (as de economia e política possuem o mesmo editor), 

responsável pelo gerenciamento de atividades dos repórteres que fazem parte dela. Além, 

claro, da edição, de acordo com a linha editorial do jornal, do material que é produzido e que 

será veiculado posteriormente. Fazem parte da editoria de online dois repórteres e um 

estagiário. Na de geral, fazem parte três repórteres e um estagiário. Esporte, um repórter. 
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Polícia, um repórter. Economia, dois repórteres. Política, dois repórteres (um dos repórteres é 

designado tanto para economia quanto para política) e variedades três repórteres e um 

estagiário. É comum que repórteres de online façam trabalhos para as diferentes editorias. De 

maneira semelhante, repórteres de geral podem, a depender da rotina da redação, fazer 

atividades das diferentes editorias. Além desses profissionais, há um editor-chefe, um editor-

executivo e um editor que é o terceiro na hierarquia da redação. 

 A redação do DSM é integrada com outras duas redações: a da RBS TV e da Rádio 

Gaúcha. Toda a extensão da sala é composta por "ilhas". Essas ilhas reúnem profissionais de 

acordo com sua especialidade, ou seja, profissionais da editoria de variedades estarão 

próximos uns aos outros. Isso permite sinergia entre a editoria e um melhor resultado, pois o 

profissional não trabalha sozinho. Ele é estimulado a discutir a pauta com seus colegas, estar 

aberto à sugestões e indicações. A redação integrada está disposta desta forma, segundo 

diagrama abaixo, tendo como referência a porta de entrada na redação: RBS TV, Rádio 

Gaúcha e DSM. A partir daí, as editorias se dispõem da seguinte forma: variedades, esportes, 

economia, política, polícia, geral, online e fotografia. Ao fundo ficam o editor-chefe, 

executivo e o terceiro na hierarquia. Todos possuem como material de apoio um computador 

em suas mesas. 

 

Diagrama 1: Redação do Diário de Santa Maria 

 

Fonte: João Pedro Lamas 

 O dia na redação começa às 7h. É feita a ronda pelo profissional designado para este 

horário em órgãos de segurança de Santa Maria e região com o objetivo de tomar 

conhecimento daquilo que aconteceu durante a noite do dia anterior, madrugada e manhã do 



41 
 

mesmo dia. Nesse meio tempo, novas matérias (que já estão no jornal do dia) entram no portal 

de notícias. Dessa forma, um repórter atualiza a capa do jornal. Em paralelo, outro 

profissional começa a fazer uma varredura nas redes sociais e outro faz a mesma coisa em 

portais de notícia relevantes para se atualizar e verificar se algo pode ou não se tornar notícia 

para o jornal. Esse mesmo profissional faz a leitura dos jornais que julga relevantes para o 

jornal para saber o que foi noticiado por eles. É uma forma de saber se o Diário de Santa 

Maria cobriu de forma eficiente a sua área de atuação. Nesse entremeio, novas informações 

vão sendo reunidas e, com o jornal já aquecido, novas notícias começam a tomar forma (todas 

factuais, nenhuma especial).  

 A partir daí, repórteres das diferentes editorias começam a chegar na redação. Por 

volta das 11h30min, todos os dias, exceto sextas-feiras e finais de semana, há a reunião de 

pauta (participam dela somente os editores. Acontece de participarem repórteres quando há 

uma pauta importante que será designada para esse profissional em específico e ela precisa ser 

discutida em grupo). Nesse momento, os editores se reúnem para tratar da pauta do dia e 

também daquilo que está sendo planejado para as próximas edições (assuntos que precisam 

continuar sendo abordados dada a relevância e também por causa das novas informações que 

fazem com que ele se renove e precise ser abordado novamente). Após a reunião de pauta, 

cada editor se dirige à sua ilha e instrui sua equipe quanto ao que será abordado durante o dia. 

Além disso, matérias especiais que o editor julgou interessantes e que foram apresentadas aos 

outros editores recebem, nesse momento, um parecer positivo ou negativo. Se negativo, a 

pauta cai para não voltar mais. Se positivo, o repórter começa a se movimentar para começar 

a apuração.  

 Cada um dos repórteres do jornal têm acesso a um e-mail pessoal. Além disso, cada 

uma das editorias tem acesso a um e-mail dedicado exclusivamente a uma seção especial do 

jornal. Por exemplo: o Diário de Santa Maria tem uma página de serviços nomeada como 

"Dia a Dia". Nela, são publicados "serviços". Então, sempre que algum leitor deseja utilizar o 

espaço (de graça), ele deve encaminhar um e-mail para o endereço desta seção. Sendo assim, 

os responsáveis terão reunidas ali essas informações. É dessa forma para as demais seções 

especiais, como a de festas e relacionamento com o leitor. O jornalista, por meio desses e-

mail, reúne um número limitado de informações que serão o ponto de partida para o processo 

de produção da notícia. Por mais que as informações estejam ali, na tela, é importante que o 

jornalista confirme essas informações por meio do processo de apuração. Então, dotado do 

contato (endereço de e-mail ou telefone) do interessado na publicação, ele confirma, faz a 

checagem dos dados e dá forma ao texto que será encaminhado para a publicação. 
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 Com os e-mail pessoais, os profissionais podem se comunicar entre si e com as fontes. 

Acontece, também, de informações específicas, a depender da especialidade do profissional, 

chegarem só para ele. Isso acontece devido ao tempo de caminhada do profissional: ele tem 

acesso as fontes dele, que confiam nele devido ao histórico de trabalhos realizados pelo 

veículo de comunicação. Algo que também é utilizado com frequência e muito incentivado 

pelo jornal é o uso de redes sociais virtuais, principalmente o Facebook. Todos os 

profissionais estão constantemente conectados. Isso é importante, pois ali, à semelhança dos 

e-mail exclusivos, são reunidas diversas informações, publicadas por diversas organizações 

(todas possíveis fontes). É uma forma de cooperação. Segundo Recuero (2009), a cooperação 

é o processo formador das estruturas sociais. Aqui, não é diferente: essas informações são 

avaliadas pelo jornalista e então discutidas para que então, se for interessante, seja colocada 

em prática pelo jornal como matéria. Há contratos entre o Grupo RBS e agências de notícia. 

Nesse caso, é produzido conteúdo pela agência e o grupo apta por usá-lo ou não (a depender 

de qual for o assunto que terá cobertura). Acontece de páginas do jornal serem preenchidas 

por conteúdo de agências (principalmente quando ligados à entretenimento). 

 

5.2. Por dentro do manual de redação do DSM 

 

 O Diário de Santa Maria possui um manual de redação desde a sua fundação que é 

usado como referência para procedimentos gerais e que contempla os processos de apuração. 

No entanto, esse manual é raramente consultado. Inclusive, os ensinamentos desse manual são 

repassados para novos repórteres de maneira oral, sem que haja um treinamento nesse 

aspecto. O que acontece é cada editoria manter arquivos compartilhados que indicam formas 

de se proceder. A pesquisa buscou esse manual, porém ele não foi disponibilizado.  

 No entanto, havia um manual em construção relacionado ao online durante o período 

em que estivemos na redação do jornal. Ele é um documento disponível para todos os 

jornalistas da redação e que pode ser acesso por meio do computador. Ele não se encontra em 

forma de livro, mas pretende instruir os jornalistas quanto a procedimentos de uso da web e 

formas de se portar nela. Como todo manual, também demonstra padrões onde a adoção é 

necessária devido a linha editorial do jornal e determinação da empresa. São dois manuais 

diferentes, porém o segundo (o online) está mais para um complemento do que já existe 

(devido à reconfiguração da redação para trabalhar de maneira mais eficiente com o universo 

online). 
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5.3. Conversa com editorias do DSM - o processo de apuração tendo por base a internet 

 

 Nesta parte do trabalho será exposto o que foi visto quanto aos processos de apuração 

tendo por base a internet durante o período de observação na redação do DSM e aquilo que foi 

colocado aos pesquisadores pelos jornalistas de cada uma das editorias quando eles foram 

questionados a respeito. 

 O capítulo foi dividido em editorias e a equipe como um todo foi questionada quanto 

aos processos de apuração por meio da internet. Eles citaram, também, exemplos de matérias 

que só foram possíveis devido a internet e exemplos de matérias onde o uso da internet não 

foi tão interessante (nem todas as editorias citam exemplos, da mesma forma que nem todas 

citam um exemplo positivo e um negativo). Acredita-se que esse modo de procedimento seja 

o mais adequado para expor aos leitores o que se percebeu durante o período de análise. 

 

5.3.1. Variedades e redes sociais 

 

 Na editoria de variedades é dada uma atenção especial para a internet, principalmente 

no que se refere às redes sociais virtuais. Segundo a equipe, o objetivo é compreender o tipo 

de pauta ou temática que atrai o leitor. Os profissionais, junto com suas interpretações e 

conhecimentos, discutem em reuniões de pauta de que forma aquele acontecimento pode ser 

abordado, de forma a se transformar em uma nota, texto para coluna ou mesmo uma grande 

reportagem. 

 Exemplificando, em uma matéria para edição de final de semana do Diário de Santa 

Maria (22 e 23 de março de 2014), foi publicada uma reportagem de comportamento sobre 

mães que usam a rede social virtual Instagram para postar fotos de "look do dia" de suas filhas 

bebês. Essa matéria passou por todos os processos anteriores já mencionados para então ser 

colocada em prática, o que só foi possível devido a percepção dos repórteres (viram que era 

algo que era interessante ser abordado) ao navegar pela internet. Foi uma matéria, também, 

que só foi possível devido a apuração por meio da internet. De outra forma, isso seria 

impossível (afinal, a tendência eram fotografias de bebês postadas por suas mães em uma rede 

social virtual - disponível somente na internet). 

 Por se tratar de uma editoria de variedades, em geral brincadeiras que se popularizam 

no Facebook, bem como os tópicos mais comentados no Twitter, rendem notas para o blog 

que a equipe mantém. No entanto, não é tudo nesse sentido que se adéqua ao espaço. Depende 
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do tema. A equipe de variedades do Diário de Santa Maria citou uma nota que foi publicada 

no blog que repercutia junto com agentes locais (em Santa Maria) o fato de os telespectadores 

rejeitarem o casal lésbico da novela das oito da rede Globo, enquanto há forte torcida para 

elas no Twitter. Foi uma nota que teve por base os tópicos mais populares no Twitter, ou seja, 

as redes sociais tematizam a agenda do jornal. As redes estão inseridas na rotina produtiva do 

jornal. Dessa forma, se utilizou esse dado como fonte para trabalhar o assunto na cidade de 

Santa Maria. 

 "O segredo é avaliar, discutir e buscar confirmar as informações obtidas na internet", 

nos contou um dos repórteres. 

 

5.3.2. Geral prioriza os dois métodos 

 

 A editoria de geral considera o processo de pesquisa e consulta às fontes por meio da 

internet como parte fundamental do dia a dia de trabalho. Esse processo de apuração se 

mostrou tão importante quanto o método tradicional, como no caso do costume de ligar para 

fontes de diferentes setores periodicamente. Além das rondas feitas por telefone, ainda são 

feitas as rondas pela internet.  

 A equipe da editoria enfatiza que "é importante que a fonte consultada no espaço 

virtual seja credível". Ou seja: fontes oficiais, como sites governamentais. Contudo, não se 

detém somente ao material fornecido por assessorias de imprensa. É dada grande importância 

ao fator "memória" da internet (conceito trabalhado no capítulo 3 deste trabalho) . Eles nos 

contam que editais e licitações ficaram de mais fácil acesso quando organizados em um site 

armazenado na internet. Apesar disso, o método tradicional ainda está presente e é forte: 

muitas vezes o processo de consulta as fontes começa de maneira direta (entrando em contato 

com as assessorias de imprensa) e também pelos próprios jornais impressos (por meio das 

rondas). 

 Como exemplo, a equipe citou editais para empresas se cadastrarem para competir 

quando há uma obra: normalmente são publicados em jornais impressos (devido a circulação 

do impresso, ainda há essa prática e ela é vista como mais eficiente). Após a publicação no 

impresso é que esses editais vão para os sites. Editais e licitações são importantes porque 

podem fazer com que uma matéria "renda", ou seja, tenha importância para o público.  

 Dá-se ênfase especial aos editais de resultado de concursos e abertura deles. Algo que 

é do interesse do público e se espera que o jornal dê. Por essa razão, o repórter se mantém 



45 
 

vigilante quanto aos editais. Um exemplo são os editais para preenchimento de vagas 

remanescentes o processo de vestibular Universidade Federal de Santa Maria (UFSM): é algo 

muito importante e que o jornal precisa publicar. Por essa razão, o site da UFSM é visitado 

com regularidade, até mesmo mais de uma vez por dia. A equipe relata que é comum que se 

verifiquem até três vezes por dia um determinado site, pois eles estão atentos às características 

da internet: é possível atualizar e divulgar novas informações a todo minuto, e o jornal precisa 

ficar atento. No entanto, o repórter não se detém a ficar só atualizando a página na internet. O 

profissional consulta fontes físicas relacionadas as mais diferentes organizações para poder ter 

uma previsão de quando sairá determinado edital. O Diário de Santa Maria conta que há pelo 

menos dois anos divulga em primeira mão editais relacionados à educação devido a esse 

acompanhamento diário. 

 A equipe de geral relata que "nenhum dos repórteres se detém às notícias que são 

publicadas nos mais diferentes portais. É fundamental consultar as fontes fora desse espaço 

virtual, pois a informação nem sempre estará lá". Ter as informações em um banco de dados 

(a internet) não afeta a necessidade de consulta a um entrevistado. Sabe-e que quem coloca a 

informação no portal é uma pessoa, e por isso o contato pessoal entre repórter e fonte é 

considerada de suma importância. Além disso, por mais que se tenha a informação na tela, a 

regra é que haja a checagem dos dados. Então a internet, nesse sentido, é o ponto de partida: 

se toma conhecimento de que o fato pode existir. Ele só ganhará as páginas do jornal, ou 

espaço no site, no momento em que houver a confirmação daquelas informações. Do contrário 

há risco de erro, e, segundo a equipe, o DSM não corre esse risco. 

 

5.3.3. Economia consulta sites oficias 

 

 É prática recorrente pela editoria de economia do DSM a pesquisa pela internet 

(apuração pela internet). "Aquilo que é possível descobrir a respeito de uma pauta por meio 

dela é preciso ser descoberto antes de 'ir para rua'", nos contou uma das repórteres. As 

pesquisas podem ser aprofundadas, por meio de sites especializados, ou superficiais, por meio 

de algum buscador (Google, por exemplo). Tudo depende das variáveis: tamanho da matéria 

(e o que ela contempla, como infográficos e consulta a outras fontes) e tempo disponível para 

que o repórter possa construí-la. No entanto, por mais simples e corriqueira que seja uma 

matéria, é necessária a pesquisa, e a internet ajuda muito nesse sentido. 
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 Como exemplo, a equipe citou uma matéria sobre vendas para o Dia das Mães. São 

consultadas sempre as entidades santa-marienses ligadas ao comércio, como Fecomércio, 

Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Confederação Nacional do Comércio (CNC) que 

costumam fazer pesquisas (com critérios reconhecidos e legítimos) sobre o comportamento do 

consumidor. Todos esses dados estão disponíveis em seus sites. Outro exemplo foi uma 

reportagem sobre um centro de treinamento de alta especialização que o Exército de Santa 

Maria vai construir em Santa Maria. O assunto é novo, mesmo em nível mundial, pois a 

tecnologia que será empregada é inovadora. Então foi necessário que a equipe acessasse sites 

de outros exércitos (como o americano e o francês) para descobrir se eles tinham centros de 

treinamento semelhantes. Isso era fundamental, pois poderia ser citado na matéria. Da mesma 

forma, o site do Exército Brasileiro foi consultado em profundidade para a coleta do maior 

número de informações possíveis, como aquelas que indicassem iniciativas de modernização 

das forças armadas e sites de empresas que fabricam e inventam simuladores de combate, para 

ter uma ideia do nível da tecnologia que já existe e poderá ser empregada aqui. 

 Para a equipe, isso foi importante para que se pudesse entender o que significa a 

construção desse centro de treinamento na cidade. E esse algo grande e inovador precisava ser 

passado para o leitor, então a pesquisa por meio da internet (acesso aos dados) se mostrou 

fundamental para que não se caísse na tentação de simplificar demais as coisas, pois se pode, 

às vezes, haver omissão de informações ou dar uma ideia equivocada do que está acontecendo 

de fato. 

 Afora os exemplos, verificar reportagens semelhantes publicadas em outros jornais 

sobre a pauta local é interessante para ter exemplos de abordagens e tentar fazer diferente ou 

ampliar os pontos de vista. A internet, então, é sempre fundamental. Há o hábito de consultar 

determinados livros, que não saem da mesa de trabalho, como um glossário de economia e 

direitos do consumidor, porém a internet é a principal fonte. Entre os sites mais consultados 

estão o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e instituições ligadas à 

agropecuária. Também o site Santa Maria em Dados, a Fundação de Economia e Estatística 

(FEEE) do Estado, o Banco Central, a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal, o site da 

Transparência Pública, do governo federal, entre outros, como páginas de empresas que estão 

sendo usadas em matérias. Sites de outros veículos de comunicação são, para a equipe, apenas 

um ponto de partida. Não se tem o costume de confiar cegamente neles. É fundamental ir até 

às fontes consultadas por essas reportagens. 
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5.3.4. Política e a tecnologia revolucionária 

 

 A equipe de política vê as tecnologias da informação (principalmente a internet) como 

revolucionárias do jornalismo. A internet, para eles, abriu um leque de opções para a 

pesquisa. Eles nos contaram que a internet é uma ferramenta que não deve servir para 

apuração, mas para a produção de reportagens. Eles justificam isso dizendo que nesse 

universo digital há muitos dados que não são factíveis ou que podem conter algum equívoco. 

 Para esses profissionais, a grande contribuição da web para o jornalismo foi o acesso 

que o jornalista tem a um banco de dados antes impossível. O profissional pode acessar livros, 

pesquisas acadêmicas e acervos de materiais de bibliotecas do mais diferentes lugares do 

mundo. No entanto, essa facilidade não exime o jornalista da necessidade de apurar a história 

com "fontes reais" (palpáveis). Acredita-se que a internet, então, serve, em algumas vezes, 

como um primeiro passo para a produção de uma reportagem. Seja fazendo uma pesquisa 

jornalística, procurando informações sobre alguma fonte ou se informando melhor sobre um 

determinado tema que será abordado em pauta. 

 "A internet não substitui o método tradicional de apuração, mas facilita o trabalho 

inicial da reportagem", declarou um dos repórteres para os pesquisadores. Pode parecer uma 

contradição, mas é isso mesmo: por mais que os jornalistas pensem na internet como 

revolucionária, pelo jornal ainda estar começando a dar ênfase ao online, a web é utilizada, na 

maior parte das vezes, como um pontapé inicial no processo de apuração. 

 

5.3.5. Polícia: a internet como ponto de partida 

 

 A equipe de polícia do Diário de Santa Maria encara a internet (sites de notícias e 

redes sociais, por exemplo) como fonte de informação. O ponto de partida. A partir daí, são 

utilizadas fontes documentais (papel) e das fontes orais (contato direto). Usa-se a internet para 

pesquisa como: localização de fontes (quando se tem a indicação ou sabe-se quem se procura, 

mas não há formas de contato), eventuais questionamentos de fontes (as oficiais dialogam 

com o jornal por meio de e-mail) e acompanhamento de processos judiciais e afins. 

 O processo de pesquisa por meio da internet é algo natural. Vê-se com regularidade a 

repercussão de matérias feitas pelo jornal, ou seja, se os internautas estão acessando e se 

manifestando quanto às matérias. 

 No caso do assassinato do menino Bernardo (onde Bernardo Boldrini teria sido 

supostamente morto por seu pai e sua madrasta em abril de 2014 na região da cidade de 
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Tenente Portela, no Rio Grande do Sul), por exemplo, a equipe de jornalistas nos disse que a 

informação chegou ao jornal por meio das redes sociais. A partir daí, começou o processo de 

apuração: ligado quase que exclusivamente aos processos tradicionais de apuração. Como dito 

antes, a rede serve como ponto de partida, porém ela não substitui a pesquisa documental 

(papel), contato direto com as fontes e também a ida do jornalista a campo para levantar o 

maior número de informações possíveis quanto ao caso. 

 

 

5.3.6. Esporte: notícia requer apuração 

 

 Para a equipe de esportes, o processo de captar pautas por meio da internet sempre 

exige apuração, uma vez que nem tudo o que está lá é confiável. Eles afirmam que "o 

fundamento básico do jornalismo é checar as informações independente de onde elas vierem". 

 Há muita informação que permeia o Facebook, por exemplo. Quando a equipe 

consegue contato com uma fonte por meio dessa ferramenta, melhor e mais rápida fica a 

apuração. O bate-papo (chat que o Facebook disponibiliza para os usuários) é bastante 

utilizado justamente para que seja possível conversar com atletas que estão distantes (uma 

entrevista cara a cara se tonaria inviável, e por telefone exigiria um tempo que nem sempre é 

possível dispor - o editor e o repórter citaram o exemplo de atletas com quem conversaram e 

que estavam em países do continente europeu e outros que estavam no Japão). Quando as 

entrevistas são feitas dessa forma, sempre há um processo de checagem no dia anterior para 

verificar se aquelas informações foram realmente passadas pelo profissional. Enfim: as 

informações são confirmadas.  

 Um exemplo que pode ser citado é o da atleta de judô Maria Portela. Ela 

frequentemente está competindo em continentes distantes da América, onde os fusos horários 

são diferentes. Daí, o Facebook se torna uma ferramenta muito útil para essa apuração. 

 A equipe estima que 90% do processo de apuração é feito por meio da internet para 

buscar pautas. São acessados os sites dos clubes, páginas nas redes sociais, sites de empresas 

e de veículos concorrente. Eles são verificados intensamente para que dali se possa ser 

levantada alguma informação relevante.  

 Há também a participação do leitor e das fontes que enviam material informativo e 

sugestões de reportagem por meio da internet (e-mail, na maior parte das vezes, embora o 

material também chegue pelas redes sociais virtuais). Eles nos contam que recentemente uma 

fonte ligada a alguns atletas da cidade deu uma dica sobre problemas internos em um dos dois 
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clubes profissionais de Santa Maria. Os repórteres foram atrás da história, o assunto tomou 

forma, repercutiu bastante, inclusive nas próprias redes sociais, depois de a matéria ter sido 

publicada no site do Diário de Santa Maria. 

 

5.3.7. Online 

 

 "Nós vemos a internet como o primeiro passo de muitas matérias", nos conta uma 

repórter. "É um canal direto, instantâneo, por onde chegam as mais diversas sugestões de 

pauta. Apesar disso, é claro para o repórter de online que ficar sabendo de alguma coisa pela 

internet implica em descobrir todo o resto", explica. 

 Para eles, a internet é muito mais para pautar do que apurar. No entanto, para matérias 

analíticas e quantitativas a internet é fundamental, pois a depender do que será tratado na 

pauta, o um determinado site poderá reunir diversas informações estatísticas que servirão para 

embasar a matéria. Como exemplo, citaram uma matéria sobre o sistema prisional em Santa 

Maria onde era necessário contextualização com estatísticas. Para obter esses números, 

consultou-se sites como o do Ministério da Justiça. Também usa-se muito InMet para 

meteorologia. O ideal, é claro, é consultar órgãos oficiais da cidade, como a Base Aérea de 

Santa Maria (Basm) que tem um setor dedicado a meteorologia, por exemplo. No entanto, 

para comparar, a equipe citou esses sites que são os que os repórter são orientados a acessar 

com regularidade. Não existe o costume de checar números (ver se é credível aquilo que um 

órgão oficial publicou). Ao contrário dessas, outras informações que surgem na internet 

precisam ser checadas, pois se tem consciência de que ela é muito plural e onde todo mundo 

pode jogar conteúdo. Inclusive, não é raro encontrar a mesma matéria com versões diferente 

nos portais de notícia. Os profissionais distorcem uma ou outra informação, não há checagem, 

apenas compartilhamento, e acaba que no final vira algo que se distancia e muito do que de 

fato aconteceu. Acredita-se que isso acontece devido a tendência em querer "dar antes" a 

informação. Como a matéria já está ali, pronta, é mais rápido publicar do que apurar e correr o 

risco do concorrente dar antes. Acredita-se que isso é condenável, porque fere a credibilidade 

do veículo. Apesar do trabalho da editoria ser voltado para o online, parte-se da premissa de 

que um bom jornal é aquele que dá a informação correta, e não antes.  

 "Há situações onde a edição do jornal pressionava o 'dar antes' a informação a 

qualquer risco. Essa pressa acaba condenando todo o resto: apuração bem feita, português e 

digitação corretas", nos contou um dos membros da equipe. Para eles, a internet tem seu lado 
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bom e ruim: os jornalistas não devem se deixar iludir pelas facilidades dela. Há muitos 

"repassadores e reprodutores de informação". O jornalista é um profissional diferenciado: ele 

precisa se dar ao trabalho de investigar, apurar, ir a fundo, embora, segundo a equipe, hoje em 

dia não se tenha mais tanto tempo para isso. 

 Apesar disso, é consenso na equipe de que cada assunto só se sustenta por meio do 

contato direto com a fonte. Como eles disseram: não há jornalismo confiável na internet, e o 

assunto só se torna credível devido a reputação do portal. 

 

5.4. Fechamento da edição do DSM 

 

 Próximo das 18h30min, é feita uma reunião de capa, onde são avaliadas quais serão as 

matérias que estamparão a edição do dia seguinte. Nesse momento, as matérias estão sendo 

finalizadas pelos repórteres e editores.  

 A redação tem um prazo limite para fechar sua edição. É o horário das 20h30min. 

Depois, o jornal, montado, é enviado por meio da internet (e-mail) para o polo gráfico, 

localizado na cidade de Cruz Alta, onde é impresso e entregue de forma tradicional (chega de 

caminhão e é distribuído por jornaleiros em motocicletas e também vendido em diversos 

locais de revenda e na rua de Santa Maria) no dia seguinte para seus assinantes e 

revendedores. 

 

5.5. Relação da redação do DSM com outros veículos 

 

 O DSM se comunica com regularidade com outros veículos do Grupo RBS. Como já 

foi mencionado, a redação é integrada com a Rádio Gaúcha de Santa Maria e também com a 

RBS TV. O processo de integração torna o trabalho de apuração mais rico, pois os jornalistas 

estão constantemente trocando informações e dividindo tarefas. Esse método de trabalho faz 

parte de um sistema. O sistema funciona desta maneira, pois acredita-se que isso garanta a 

noticiabilidade bem como a sua qualidade. Isso vale, no entanto, somente para as matérias do 

dia (factuais). Aquelas que são temáticas (trabalhadas com mais tempo) geralmente não são 

compartilhadas, pois se trata de um trabalho exclusivo daquele veículo (versões, criatividade e 

apurações próprias, por exemplo).  
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 Além desses, há comunicação com veículos de outras cidades e também estados: é 

comum que haja conversação entre editores e repórteres do Diário de Santa Maria com 

profissionais da Zero Hora. Inclusive, é responsabilidade da Zero Hora verificar, por meio de 

rondas, o que se passa nas diferentes cidades do Rio Grande do Sul (e, é claro, isso envolve 

Santa Maria). Essa ronda é feita por meio de acessos ao site. Assim, a Zero Hora "descobre" 

(toma conhecimento) do que se passa na região central do estado, da qual o Diário de Santa 

Maria é responsável.  

 De forma semelhante, a depender do interesse do Grupo RBS quanto a uma matéria, a 

Zero Hora entra em contato para conversar com os editores do Diário para planejar uma 

cobertura. A cobertura do caso do incêndio na boate Kiss é um exemplo (não 

desenvolveremos o assunto aqui. A citação serve apenas como exemplo). 

 O Diário de Santa Maria também pode republicar matérias de outros portais de notícia 

do grupo para o seu próprio site se isso for interessante. O caso da morte do menino Bernardo 

é outro exemplo. Por mais que o fato tenha acontecido no norte gaúcho, o menino tinha 

vínculos com Santa Maria, o caso ganhou repercussão e matérias produzidas pelo Diário e 

também por outros veículos do Grupo RBS são compartilhadas em seus portais de notícia. Se 

tratam da mesma notícia reproduzida noutro portal de notícias do mesmo grupo. Além de 

casos excepcionais como esse, existem também aquelas matérias que valem para todo o Rio 

Grande do Sul, como relacionadas a programas governamentais ou que afetem a população da 

região central de alguma forma. Elas também são compartilhadas nos mais diferentes sites. 

Matérias relacionadas a cultura (editoria de variedades do Diário de Santa Maria) também são 

compartilhadas dessa forma (televisão, celebridades, gastronomia, música, literatura - cultura 

em geral). Nem sempre o conteúdo é apurado pelos jornalistas do Diário de Santa Maria, 

porém matérias desse formato acabam ganhando o site porque acredita-se que as pessoas têm 

interesse em lê-las. Esse processo acaba economizando o processo de apuração, fazendo com 

que haja uma padronização devido a um modelo organizacional de empresa.  

 

5.6. O jornal A Razão e sua redação 

 

 O jornal A Razão é um jornal diário editado em Santa Maria e completará 80 anos dia 

9 de outubro. Desde sua fundação, circula ininterruptamente. Sempre foi um jornal diário. 

Cobre 35 municípios da região central do Rio Grande do Sul e mais cinco de outras regiões 
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do Estado, totalizando 40. É um jornal que não faz parte de nenhuma rede e não está 

vinculado a um grupo político. 

 A equipe do jornal AR é composta por treze jornalistas, incluindo os editores, um 

profissional responsável pelo site, colunista social, dois fotógrafos e dois diagramadores 

(chamados de paginadores). 

 A redação do jornal funciona em apenas duas salas. Em uma delas ficam dois editores 

e em outra os repórteres. Diferente do DSM, por se tratar de um espaço menor e com menos 

profissionais dedicados às diferentes atividades do jornal, não há ilhas para cada uma das 

editorias. Isso acontece porque não há repórteres designados exclusivamente para um editoria. 

Um repórter de geral poderá construir matérias de economia, política e polícia, por exemplo. 

Acontece de alguns repórteres já terem mais experiência com uma determinada especialidade, 

porém isso não o faz um repórter daquela editoria. Ele é um repórter do jornal AR e está 

sujeito ao dia da redação de acordo com a necessidade dela. Foi explicado para os 

pesquisadores que um dos motivos que faz com que não haja a formação de equipes 

específicas para uma especialidade é a alta circulação de profissionais. Repórteres não ficam 

durante muito tempo trabalhando no jornal AR. Isso acontece, pois os profissionais 

geralmente são "puxados" para outros veículos de comunicação em função da qualidade do 

seu trabalho. Segundo jornalistas da redação, o jornal A Razão é um ponto de partida na 

carreira dos profissionais. É uma forma de apresentar seu trabalho à população e também para 

o mercado de trabalho. Abaixo, mostramos um diagrama de como é a redação do jornal. 

 

Diagrama 2: Redação do A Razão 

 

Fonte: João Pedro Lamas 
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 O dia da redação começa durante a manhã (o horário varia), geralmente com um 

repórter e um fotógrafo. A partir das 14h chega outra parte da equipe e às 15h30min a parte 

final. Durante a manhã, o repórter faz vigília para o caso de haver algum acontecimento 

relevante. Por essa razão, há um jornalista auxiliado por um fotógrafo. Durante a tarde 

chegam demais repórteres que atenderão a uma demanda estipulada pelo editor-chefe. Ele está 

na redação desde às 13h30min e é o responsável pela administração de toda a redação. É ele o 

responsável por fazer as rondas em jornais e portais de notícia para então perceber o que é 

notícia e o que não é. Dessa forma, ele repassa essas informações para os repórteres 

disponíveis nos determinados horários. Esse horário varia, pois é preciso que haja 

profissionais no jornal em diferentes horários para dar conta dos acontecimentos do dia. Por 

ter um número restrito de repórter à disposição, o AR divide a escala dessa forma. No caso de 

haver necessidade de "quebrar a escala" por conta de um acontecimento interessante, se faz 

contato com o editor-chefe e entra-se em contato com o jornalista que precisa ir até a redação 

para apurar o fato. 

 Não há reunião de pauta no jornal AR no molde tradicional: reunião em um espaço 

para discutir pautas. Há reuniões individuais ou em grupos. Isso acontece, pois a equipe é 

pequena e há horários diferentes de chegada para grupos de repórteres. É decidido o que é 

notícia conforme o assunto, importância local, o impacto e número de pessoas afetadas. Elas 

acontecem todos os dias. Há diálogo entre os repórteres e o editor, porém o sistema é mais 

"independente", ou seja, o repórter receberá a pauta, sugestões e orientações por parte do 

editor, porém ele não conta com um colega de editoria que daria atenção especial ao caso. O 

repórter está mais sozinho aqui. Diferente do sistema empregado pelo DSM, o AR é tem 

como ponto convergente para tomada de decisão o seu editor-chefe. É ele que decide como 

deve ser a matéria, se ela ficou interessante após apurada e construída, onde vai ser encaixada 

no jornal e tira "dúvidas" caso o repórter se encontre em dificuldade. A pauta, pode-se dizer, é 

feita com mais precariedade e informalidade. No entanto, não aleatoriedade: o AR sabe o que 

é preciso estar nas suas páginas no dia seguinte. 

 O jornal AR não possui um e-mail organizacional para cada um dos repórteres (devido 

a questões relacionadas à gestão). Eles utilizam e-mails criados por eles mesmos hospedados, 

como por exemplo no Gmail, Yahoo e Outlook. O jornal possui, no entanto, e-mails 

organizacionais dedicados ao recebimento de materiais do leitor, releases e outras 

informações. Eles funcionam como o e-mail do dia a dia do DSM: são recebidos e-mail 

(informações) relacionados à serviços, e também de outro cunho, que são armazenados ali e 
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consultados para ver se é possível abordar o assunto, ou divulgar o serviço, nas páginas do 

jornal. O editor-chefe é o responsável pelo tratamento dessas informações. Ele verifica os e-

mails, avalia a importância a partir da linha editorial do jornal, e os responde, caso seja 

necessário. Ele pode, também, delegar responsabilidades para determinado repórter quanto ao 

tratamento dessas informações.  

 O e-mail pessoal serve para a comunicação do repórter com o mundo, ou seja, ele 

troca e-mail com fontes, outras redações de jornal e assessorias de imprensa, além de ser 

possível conversar com o próprio leitor. Ele também o usa como uma ferramenta da apuração 

no momento em que pede informações para assessorias e conversa com fontes. A empresa 

disponibiliza, na redação, para cada repórter, um computador como instrumento de trabalho. 

 É importante enfatizar que o jornal AR é um jornal impresso e que tem a versão 

impressa como carro chefe. É um veículo tradicional que começou com essa proposta e a 

mantém durante todos os seus anos de atividade. Começa-se a se pensar na plataforma online, 

porém, como vimos e veremos ao longo da descrição, esse pensamento está em uma etapa 

inicial. Logo, todos os esforço são investidos na construção de um jornal diário e impresso. 

 

5.7. Manual de redação do jornal AR 

 

 O jornal A Razão possui um manual de redação desde a data de sua fundação. Ele foi 

criado, pois era necessário criar uma identidade para o produto que seria oferecido aos 

leitores, e também para que os profissionais que estivessem dedicados às atividades tivessem 

uma referência no momento, por exemplo, de abordar uma fonte, usar uma ou outra palavra 

no momento de escrever o texto e também para saber como apurar. Esse manual teve sua 

última revisão há oito anos. Nele constam orientações gerais relacionadas aos processos de 

apuração e formas de se portar diante das mais diferentes fontes. Esse manual, no entanto, não 

é consultado com regularidade. É comum que esses ensinamentos, práticas, sejam repassados 

para os jornalistas de maneira oral (o jornalista, por exemplo, escreve o texto e ele é corrigido 

pelo editor-chefe. Assim, num momento inicial, são explicadas por ele a razão das correções e 

de que maneira é interessante se portar). Os próprios repórteres, com mais tempo de carreira 

dentro do veículo, também pegam essa responsabilidade para si, afinal, são colegas de 

trabalho que investem esforços na qualidade da informação de um veículo.  
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 Não há menção no manual quanto à apuração tendo por base a internet. No entanto, 

segundo o editor-chefe do jornal, "há planos para num futuro próximo começarmos a dar mais 

atenção ao online. A partir daí, redigiremos um manual que contemple as práticas jornalísticas 

no âmbito da internet". 

 

5.8. Conversa na redação do jornal AR: o processo de apuração tendo por base a internet 

 

 Nesta parte do trabalho será exposto o que se viu durante o período de observação e 

questionamento aos repórteres e editor-chefe. Diferente do método de explicação empregado 

no jornal DSM, não vamos separar em editorias porque não é possível definir o que é prática 

da equipe de uma determinada editoria, pois não há equipe dedicada exclusivamente àquela 

editoria. Acontece de haver métodos diferentes para cada um dos repórteres, porém esse 

método é sempre direcionado a partir da linha editorial do jornal. Sendo assim, será contado 

aqui como que o jornal, como um todo, vê e trabalha a apuração por meio da internet relativa 

aos mais diferentes assuntos.  

 

5.9. Como o jornal AR usa a internet como ferramenta de apuração jornalística 

 

 Repete-se ao dizer que o jornal tem tradição impressa. É importante repetir isso porque 

o uso do digital, da internet, ainda está no começo. O enfoque do jornal AR, apesar de ter 

acesso às ferramentas da internet, é o impresso. Aquilo que acontece no ciberespaço até pode 

ganhar destaque em seções especiais (será comentado novamente mais adiante), porém os 

métodos tradicionais de apuração são colocados em primeiro plano. É difícil, aqui, ver uma 

pauta que foi motivada por causa de algo que só é possibilidade pela internet. De forma 

semelhante, há pouco contato com o leitor via redes sociais e também dificilmente se busca, 

por meio de outros portais de notícia, aprofundar essas informações de forma a dar um 

contexto local. "Nós temos um número pequeno de jornalistas. E eles estão dedicados às mais 

diferentes tarefas, por essa razão, não temos como dar conta de tudo. Optamos por fazer bem 

aquilo que é possível. Por essa razão matérias especiais não são recorrentes e aproveitar o que 

a internet proporciona nem sempre é possível", diz o editor-chefe do jornal. AR é mais factual 

do que especial (no sentido de grandes matérias - matérias especiais). 
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 A internet é utilizada mais como fonte de consulta. O ambiente da internet é visto 

como um grande banco de dados onde o jornalista pode pesquisar, investigar e apurar os mais 

diferentes assuntos. No entanto, há desconfiança quanto ao assunto que está ali: a internet, 

então, é o ponto de partida que fará com que o jornalista apure de forma tradicional. Se ele 

recebe como pauta a vacina contra a gripe, como foi o caso durante o período em que Santa 

Maria mantinha a campanha, ele deverá pesquisar na internet o máximo de informações que 

ela tem para que possa contemplar o básico. No momento em que essa necessidade for 

suprida, o jornalista deverá consultar fontes que confirmarão ou discordarão daquela 

informação. As informações serão "confrontadas". A partir dessas fontes, se alguns dados 

estatísticos são repassados, eles devem ser confirmados. Isso se faz por meio de sites que são 

fontes oficiais, como o do Ministério da Saúde.  

 Dá-se ênfase a esses sites, pois são considerados oficias, e caso haja erro (como foi o 

caso do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea -, que divulgou uma pesquisa que 

afirmava que maioria dos brasileiros apoiava ataque às mulheres que usavam roupas que 

mostrava o corpo), se culpa o órgão e a credibilidade do veículo não é manchada.  

 O jornal A Razão tem trabalhado para evitar erros que acontecem devido a uma má 

apuração quando a internet é utilizada. Um caso factível de "jornalismo sentado" (conceito 

abordado antes neste trabalho) foi onde um repórter do jornal A Razão reproduziu sem 

permissão uma notícia publicada em um outro portal de notícias da cidade (um caso de plágio, 

como demonstrado na figura 4).  

 Quando a equipe do jornal foi questionada a respeito, eles informaram que se tratou de 

um erro de apuração onde o repórter se defendeu informando que tinha a permissão do portal 

de notícias (no caso, o Extra) para a publicação. O caso acima foi publicado por Fabrício 

Vargas, editor do Extra, o que vai contra o que o jornalista afirmou. Dessa forma, o repórter 

sofreu sanções punitivas (foi demitido).  

 Após esse caso, se investiu esforços na tentativa de impedir que isso acontecesse de 

novo, pois acaba manchando a imagem de um veículo de comunicação com 80 anos na 

cidade. Sendo assim, se está trabalhando para inserir no manual de redação os padrões de uso 

da rede como um todo como ferramenta do processo de apuração. No momento em que o 

repórter adentra a redação do jornal A Razão, ele recebe orientações quanto ao uso da internet 

como ferramenta de trabalho. Na Razão, é enfatizado esse aspecto de "ferramenta de 

trabalho". Apesar de o repórter utilizar seu perfil pessoal no momento em que usa qualquer 
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uma das redes, ele é instruído de que no momento em que as utiliza como repórter do jornal 

ele deve se portar como um profissional, ou seja, respeitando a metodologia da apuração 

(coleta de informações, questionamentos e entrevistas, por exemplo). De forma semelhante, o 

jornalista deve saber que as informações que são ali levantadas devem ser checadas. 

Checagem (conferir, confirmar a informação), inclusive, é uma palavra-chave. Todas as 

informações que estão na rede precisam confirmadas pelos repórteres. Nenhuma informação 

passa diretamente de um portal para o impresso, por mais que ela já esteja "pronta". Por 

exemplo: se um jornalista vê um determinado assunto sendo abordado por um portal de 

notícia e esse assunto tem interesse local, ele não sai daí e migra para o impresso 

simplesmente. Somente a pauta, a novidade, é absorvida. A partir desse momento, o jornalista 

começa a apurar e a construir a sua matéria. 

 Agências de notícia são muito pouco utilizadas. A verdade é que só são firmados 

contratos com as agências em momentos excepcionais, como é o caso da Copa do Mundo 

2014. Nesse caso específico, o jornal A Razão pretende fechar contrato com alguma agência 

de notícias para ter conteúdo sobre esse grande evento que aconteceu no Brasil. O AR não 

assina conteúdo de agência por conta dos custos que isso implica. 

 O uso da internet pelo jornal A Razão é para coleta de dados em fontes oficiais 

somente. Sites relacionados ao governo são vistoriados diariamente (federal, estadual e 

municipal). Essas são informações que são consideradas confiáveis quando lidas na internet. 

Ainda assim, há certo receio quanto ao conteúdo publicado pela administração municipal. 

Como é possível apurar de maneira eficiente sem depender da internet, aquelas informações 

são checadas junto ao executivo por meio de sua assessoria. Se for do interesse do jornal, esse 

assunto é aprofundado e são consultadas outras fontes. Por exemplo: em outubro há o 

Outubro Rosa, uma campanha que busca conscientizar as mulheres quanto ao prognóstico de 

câncer de mama. É uma campanha a nível nacional onde Santa Maria também estará presente. 

Dessa forma, é preciso se informar a respeito da doença e das mais diferentes técnicas para 

identificar o câncer ou a possibilidade dele nas mulheres. O jornalista do jornal AR vai, então, 

buscar essas informações nos mais diferentes bancos de dados, inclusive na internet. 

Pesquisas ao estilo "Google" não são bem vistas, porém sites como a Wikipédia podem ser 

usados como fonte. Isso, pois aí trabalha-se com informações que partem do público, que nem 

sempre é especialista no assunto. No entanto, é apenas para coleta de dados gerais. Um 

primeiro passo. No momento em que o jornalista tem algum embasamento sobre o assunto, 

ele busca as fontes pelo método tradicional: organizadores da campanha, autoridades no 
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assunto e pesquisadores (as). Sendo assim, a internet é uma ferramenta de suporte para o 

jornalista quanto a dados no jornal A Razão.  

 Há situações em que coisas que acontecem por causa da internet viram pauta. Por 

exemplo, houve o caso de um médico flagrado fazendo palavras cruzadas em horário de 

trabalho, supostamente. O vídeo foi gravado por um paciente que aguardava em um posto de 

saúde de Santa Maria, ganhou as redes sociais e foi amplamente divulgado. Dessa forma, o 

jornal se planejou para abordar o assunto. Apesar desses casos, nenhuma matéria que utilize a 

internet como fonte é feita por iniciativa do jornal. Ele está agarrado, ainda, à tradição do 

veículo impresso. 

 Fato interessante é que o site do jornal AR está nas primeiras fases do jornalismo na 

web. Nele, são republicadas as matérias que já saíram no impresso. A justificativa se dá em 

função do número pequeno de profissionais dedicadas às atividades, também ao método de 

gestão do veículo e o risco que se encara ao confiar em alguma notícia percebida na internet e 

que não se tem condições de apurar devidamente. Segundo o jornal, é preferível não dar a 

notícia a se arriscar a cometer algum erro. Por essa razão, não se pensa conteúdo para web e 

até mesmo a apuração em meio a web é limitada aos bancos de dados fornecidos pelas 

organizações consideradas fontes oficiais e sites de outros portais de notícia. É uma questão 

de cultura somada aos problemas de infraestrutura. Apesar disso, se tem a consciência de que 

a web é um elemento importante e se está começando a pensar em formas de usá-la de 

maneira eficiente (prova disso é o uso recorrente da internet para pesquisas gerais, 

investimento na plataforma online e a percepção de que outros veículos - desde os de menor 

porte até os grandes conglomerados - veem o online como um potencializador das práticas 

tradicionais de fazer jornalismo). 

 

5.10. Fechamento da edição do jornal AR 

 

 O fechamento da edição acontece entre às 21h e às 22h. O jornal A Razão tem a 

vantagem de contar com a impressora dentro da própria empresa em Santa Maria. A partir 

desse momento, os jornais são separados e encaminhados para distribuição por meio de 

jornaleiros em diversos pontos da cidade, pontos de venda conveniados e também por meio de 

entrega para assinantes. 
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5.11. Relação da redação do jornal AR com outros veículos 

 O jornal AR, por ser um veículo com muitos anos de atividade na cidade e bastante 

conhecido, desenvolveu boas relações com diversos outros. O jornal AR dialoga, firma 

parcerias e compartilha material com praticamente todos os outros veículos da cidade 

(inclusive rádios concorrentes) menos com o Grupo RBS. 

 Segundo a equipe do jornal, a concorrência com todos é feita de maneira respeitosa e 

justa. Apesar de competirem, a ideia de uma concorrência saudável é a que prevalece.  

 Quando tratamos de apuração por meio da internet, eles citaram os portais de notícia 

de outros veículos da cidade, que dão ideias para pautas. De forma semelhante, existe o portal 

de notícias Bei, que agrega conteúdo do jornal AR e de outras empresas de comunicação. No 

entanto, não passa disso: um agregador de conteúdo. Os jornalistas não apuram de fato, eles 

somente descobrem o que os outros veículos fizeram e partem dessa ideia para se pautar. A 

partir da pauta existe o processo de apuração que descrevemos anteriormente no trabalho. 

 Aqui, terminamos a descrição de cada um dos objetos de estudo e como eles encaram 

a apuração na internet. É possível, acreditamos, por meio dessas descrições, que apontaram as 

características de apuração na internet que mais nos chamaram a atenção (elencadas como as 

mais importantes), conhecer tanto como jornal AR e o DSM apuram por meio da internet. A 

seguir, faremos uma comparação dos dois modelos de forma a evidenciar alguns pontos 

considerados importantes para que prossigamos para a conclusão. 
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CAPÍTULO 6 - COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE 

APURAÇÃO TENDO POR BASE A INTERNET DO DIÁRIO DE SANTA 

MARIA E JORNAL A RAZÃO 

 

 Primeiro de tudo, o jornal AR e o DSM têm poucas características em comum no 

momento que pensam na internet como um campo a ser explorado. O DSM percebeu este ano 

as potencialidades da internet, e se antes o jornal impresso era o carro chefe, hoje, o impresso 

divide o posto com a plataforma online - o seu site. Pode-se perguntar: e de que forma isso 

afeta o processo de apuração? No momento em que é privilegiado um formato, é natural que 

os processos que fazem com que ele exista tenham características do próprio, ou seja, se o 

jornal impresso é o formato privilegiado, é natural que as técnicas utilizadas pelos 

profissionais para que ele seja construído sejam também impressas. Falando de maneira mais 

clara: o impresso é tradicional, offline, então é natural que os processos de apuração para sua 

construção sejam tradicionais, offline, afinal, são as potencialidades que o formato permite. 

Com a passagem para o online, os jornalistas começaram a utilizar mais a rede e se 

disciplinaram, pegaram o costume, de navegar pela internet com o objetivo de ficar por dentro 

do que se passa no mundo - o que antes só era possível por meio da mídia impressa. Fazer 

com que o jornal possua também um site faz com que os profissionais vejam aquele universo 

com outros olhos: como possível. É o trabalho desses profissionais: se o impresso delimita 

isso, o profissional não tem com o fugir desse cerceamento. Sendo assim, se permanece como 

sempre foi. Talvez por essa razão o jornal A Razão, se comparado com o Diário de Santa 

Maria, utilize muito menos a internet como parte de seus processos de apuração. Enquanto o 

Diário trabalha de maneira paralela com os dois formatos (impresso e online), o jornal A 

Razão permanece com o impresso como carro chefe e negligencia as potencialidades do 

online (embora esteja começando a ver a necessidade de investir no online - os problemas são, 

como já dito anteriormente, essencialmente de gestão e infraestrutura).  

 As consequências para cada um dos veículos podem ser vistas na maneira como essa 

apuração por meio da internet se transforma em matéria jornalística. É comum aos dois o uso 

de determinados sites como bancos de dados. Da mesma forma, se antes era feita uma leitura 

dos jornais mais importantes (eleitos por cada veículo) para poder pautar a edição do dia 

seguinte, agora se visita os sites de outros veículos e também portais de notícia conhecidos. A 

rede, então, é encarada como um ponta pé inicial para a pauta enquanto organização do 

processo de apuração. A inserção da internet nas rotinas fez com que os processos se 

reconfigurassem de forma a abarcar a internet, no entanto ela não mudou a forma como se 



61 
 

encara a pauta e os processos de produção da notícia. O Diário de Santa Maria está em 

processo, mudando, enquanto o jornal A Razão começa a pensar na possibilidade de começar 

a mudar.  

 A utilização da internet para apurar traz benefícios e malefícios, como foi 

exemplificado na descrição dos dois objetos estudados neste trabalho e também retomado 

durante a pesquisa bibliográfica. Aspecto importante é que a internet potencializa o processo 

de apuração jornalística. Ela não substitui as práticas tradicionais, mas soma um novo 

universo que pode ser utilizado (e deve ser utilizado) para enriquecer as matérias. Com a 

internet, como já foi citado anteriormente, se abre um universo de possibilidades e o jornalista 

tem, literalmente, centenas (até milhares) de alternativas de pesquisa (também acesso a elas), 

além de acesso à fontes diversas. Além disso, a forma de se comunicar com a fonte muda de 

maneira a tornar mais flexível a entrevista, por exemplo (como conversas por e-mail, que não 

precisam acontecer necessariamente de modo simultâneo, e por meio das redes sociais). Além 

disso, ferramentas que a internet proporciona e que só existem ali, como as redes sociais, 

servem para pautar o jornal, afinal, com a quebra do polo único de emissão (conceito 

explicado anteriormente) e com a possibilidade de qualquer pessoa com acesso à internet 

jogar conteúdo na rede, o jornalista pode se aproximar do público e tomar conhecimento 

daquilo que é interessante para ele. 

 Comparativamente, o jornal DSM já saiu da primeira etapa (que é se pautar por meio 

da rede) e agora coloca em prática por meio do impresso e do online matérias que só 

poderiam surgir com a existência da rede. Exemplo citado anteriormente foi o da editoria de 

variedades. Outro exemplo foi o da matéria especial de 156 anos de Santa Maria, onde o 

Diário de Santa Maria pediu para os leitores enviaram sugestões (via e-mail e redes sociais) 

de 156 coisas que podem ser feitas e que são tradição na cidade. Sem as redes, até poderia ser 

feita a matéria, porém a internet potencializou a apuração: houve um número grande de 

participação, pois houve divulgação por meio da internet, onde está o público. O jornal A 

Razão se mantém na primeira etapa (a de se pautar). Por exemplo, na matéria do médico que 

teria sido flagrado fazendo cruzadinhas em horário de trabalho. A matéria surgiu na rede, 

tomou grandes proporções e então começou o processo de apuração. No entanto, não há 

nenhuma matéria que tenha sido colocada em prática a partir da rede. Isso limita o jornal aos 

métodos tradicionais de pauta e apuração. Como dito antes: o jornalista vai se agarrar a um 

universo limitado se comparado ao que a internet proporcionaria. 

 Nós ressaltamos anteriormente questões relativas à qualidade da informação que está 

na rede. Essas questões são de preocupação tanto do jornal Diário de Santa Maria quanto do 
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jornal AR, afinal, como visto nas descrições, é lei que nem tudo que está publicado na internet 

é confiável. Todas as informações que estão lá precisam ser checadas e isso exige do 

jornalista o uso da apuração jornalística. O DSM, por já estar pensando no online tanto quanto 

o impresso, está redigindo um manual (até o momento da entrega deste trabalho, em julho de 

2014) de redação que contemplaria regras de conduta na rede, tendo orientações quanto 

apuração. Fato é que grandes erros não foram percebidos durante o período de observação e 

eles sequer foram mencionados pelos jornalistas quando eles foram questionados (recentes). 

No entanto, houve um caso, conforme mostramos, em que um jornalista confiou em uma 

informação publicada no site da prefeitura de Santa Maria. No site dizia que o próximo 

domingo seria dia de passe livre no transporte coletivo na cidade. O jornalista confiou nessa 

informação sem chegar e ela foi publicada no Diário. O resultado foram leitores ligando 

insistentemente para o jornal buscando explicações e exigindo utilizar o transporte coletivo de 

graça usando como prova o jornal que dizia que aquele domingo era de passe livre. Para evitar 

esses erros (que afetam seriamente a rotina da cidade), o jornal implantou regras quanto a 

apuração por meio da internet. Checagem é fundamental. A informação só é confiável se 

confirmada por uma fonte oficial que conversou diretamente com o veículo. A situação é 

semelhante a do jornal A Razão. Como dito anteriormente, houve um caso de plágio por parte 

do jornal que pegou uma notícia de um portal de notícia e republicou sem permissão. Como o 

jornal utiliza a rede como banco de dados, a apuração por meio da rede deve ser feita de 

maneira cautelosa. Quando não é possível confirmar aquela informação, é preferível evitar 

que ela conste no jornal. Em boa parte dos casos não se aprofunda o que consultou e se tomou 

conhecimento por meio da internet. As informações passam para o jornal da forma "a mesma 

notícia, porém com um vocabulário diferente".  

 É possível perceber a razão de os jornais agirem da maneira que agem. Enquanto o 

Diário já aposta e investe na internet como um campo a ser explorado e necessário nas rotinas 

produtivas, o jornal A Razão percebe que é um universo a ser explorado, mas ainda não se 

atreve a ir muito fundo. Isso acontece, percebe-se, pois o Diário de Santa Maria pertence a 

uma rede de veículos de comunicação muito forte que é a RBS. A infraestrutura disponível 

permite que existam profissionais dedicados à exploração desse universo. Além disso, já que 

conta com jornalistas especialistas em determinadas editorias, as responsabilidades podem ser 

delegadas de maneira mais interessante e esses jornalistas podem investir tempo e esforço 

para investigar a pauta que eles têm a vencer. Além disso, a RBS, de maneira frequente, leva 

tais profissionais para encontros de especialização onde eles recebem treinamentos em 

diversas áreas, inclusive no uso da internet. Os autores que foram consultados para a 
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construção do referencial teórico deste trabalho levantam problemáticas relativas a apuração  

e a apuração na rede e nós acreditamos que o grupo está ciente das potencialidades e 

responsabilidades que ela traz para o universo da informação. Dessa maneira, esse 

conhecimento deve ser transmitido aos profissionais de forma ao grupo poder usufruir dessa 

fonte que é a internet. 

 Em contrapartida, o jornal A Razão não conta com uma infraestrutura conveniente 

para se aventurar em um novo cenário. É um número pequeno de profissionais que não estão 

divididos em editorias, que devem vencer suas pautas e nem sempre podem dedicar tempo e 

esforço para empreender uma investigação por meio da internet. Ela é vista como fonte de 

consulta (banco de dados, como retomamos diversas vezes neste trabalho). Além disso, não 

há o incentivo do uso da rede para que seja feita uma abordagem diferente na matéria que está 

sendo produzida. A verdade é que há um receio no uso da rede devido a experiências 

passadas. Para exemplificar, vamos citar como exemplo as matérias produzidas tanto pelo 

Diário de Santa Maria quanto pelo jornal A Razão em função dos 156 anos de Santa Maria.  
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6.1. Os 156 anos de Santa Maria pelo DSM e pelo jornal AR 

 

 Abaixo, as capas das edições de final de semana (17 e 18 de maio de 2014) dos 

jornais:  

Figura 6 

 

Capas das edições de final de semana do A Razão e Diário de Santa Maria 

 Em conversa com repórteres dos dois jornais, nós tomamos conhecimento do processo 

de produção das matérias relacionadas aos 156 anos de Santa Maria. 

 Em essência, os eventos abordados (passeio ciclístico, ultramaratonas e outros eventos 

em alusão aos 156 anos) constam nas duas edições. Cada um dos jornais consultou 

assessorias, se comunicou por e-mail, acessou sites e foi atrás de determinadas fontes para a 

construção das matérias. No entanto, é fato que o jornal AR preferiu uma abordagem mais 

tradicional: o caderno especial traz a voz de fontes oficiais, privilegiando a história da cidade 

e o relato dessas fontes para caracterizá-la. Foram feitas entrevistas e levantadas informações 

relativas ao município sem o uso da internet. O DSM fez basicamente o mesmo, porém 

abordou de maneira diferente o assunto: privilegiou um outro acontecimento, a semana da 

moda que ocorria na cidade e trouxe à tona pratos tipicamente santa-marienses. Além disso, 
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construiu uma matéria onde questionava os leitores sobre 156 coisas para se fazer em Santa 

Maria. Cada uma dessas matérias foi montada tendo como ponto de partida a internet (seja 

para se ter acesso a assunto específicos, procura de fontes e diálogo com elas). A pesquisa 

sobre o cenário santa-mariense no quesito moda foi feita a partir da internet, bem como o 

primeiro contato com aquelas que serviriam. A matéria de gastronomia teve suporta da 

internet para que fosse possível. Já a matéria relacionada às 156 coisas para se fazer em Santa 

Maria contou com a ajuda do leitores... por meio da internet. Foi pedida por meio do portal de 

notícias do Diário e também nas páginas nas redes sociais para leitores mandassem sugestões. 

Foram recebidas muitas delas e isso resultou em uma matéria cooperativa entre o Diário e os 

participantes. A matéria poderia existir sem o uso da rede, porém com esta, aquela foi 

potencializada. Além disso, o Diário de Santa Maria aproveitou a onda para montar um e-

book (electronic book - traduzido do inglês para o português, livro digital) com informações, 

fotos e uma diagramação diferenciada com as 150 coisas que se tem para fazer em Santa 

Maria. 

 Pode-se perceber que explorar a rede, e pesquisá-la por meio da apuração jornalística, 

faz com que o veículo possa fazer muito mais. Isso exige dele uma infraestrutura adequada, 

no entanto.  

 

6.2. A apuração jornalística por meio da internet pelo DSM e AR problematizada 

 

  Algumas perguntas surgem quando falamos sobre o processos de apuração por meio 

da internet nesses dois veículos. Entre elas, como esses processos de apuração diferenciados 

asseguram a produção da noticiabilidade? Eles asseguram a sua qualidade? Em que medida 

esses dois processos contribuem para a apuração como atividade vital para o ato jornalístico?  

Teremos como base para responder essas perguntas aquilo que foi tratado no capítulo 3 deste 

trabalho, bem como as observações feitas e o que foi respondido aos pesquisadores pelos 

jornalistas dos dois veículos. 

 Bastos (2000) levanta questões relacionadas às novas responsabilidades que o universo 

jornalístico precisa encarar no momento de lidar com a apuração por meio da internet. Uma 

delas é saber gerenciar as informações que circulam por ali. Nesse sentido, tanto Diário de 

Santa Maria quanto A Razão buscam, por meio da rede, tomar conhecimento daquilo que está 

acontecendo, seja acessando os mais diversos portais de notícia como verificando as redes 

sociais. No entanto, isso assegura a noticiabilidade? Ou seja, é feita a apuração jornalística a  
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partir desse momento? A resposta é "depende". O DSM busca transformar em notícias 

questões que julga serem interessantes e que atendem ao seu critério de noticiabilidade. Nem 

tudo cabe nas páginas ou no portal de notícias. E mesmo aquilo que caberia nem sempre 

recebe 100% da atenção ou é feita uma abordagem que seria considerada "rica em 

informação". O jornal AR trabalha de maneira semelhante, porém mais limitada frente à 

infraestrutura restrita (falta de pessoal suficiente e capacitado para lidar com a rede). Sendo 

assim, a noticiabilidade é garantida por meio de uma boa apuração no momento em que a 

pauta é eleita como importante e que precisa ser abordada pelo jornal.  

 Isso assegura a qualidade? Nem sempre. Darnton (1990) relata que para uma boa 

atuação no campo jornalístico é preciso imperturbabilidade, precisão, velocidade, esperteza, 

firmeza, pragmatismo e energia. Imagine a dinâmica de uma redação de um jornal diário: nem 

sempre é possível que o profissional encarne essas características. Sendo assim, nem todas as 

matérias atingem os mais altos padrões de qualidade. No caso do Diário, as matérias que são 

trabalhadas com mais tempo atingem à excelência (cadernos especiais ou séries de 

reportagens), pois se bebe das mais diferentes fontes para sua construção (e a internet é usada 

como ferramenta fundamental). Agora, o A Razão, por lidar com barreiras já citadas 

(infraestrutura, principalmente), corre contra o tempo para vencer as pautas que precisam 

constar em sua edição do dia seguinte. Assegura-se a qualidade do básico, porém para "além 

das fronteiras" existe um território a ser explorado e que por falta de estímulo não o é. Sendo 

assim, matérias especiais são quase inexistentes e quando existem são usados métodos 

tradicionais de apuração. Quando a internet é usada, se mantém no básico. Como citado 

anteriormente: se não é possível apurar devidamente, é preferível não publicar. Aí está a 

principal diferença, acreditamos, entre o Diário e o A Razão: enquanto o primeiro explora 

esse cenário tem fôlego para apurar devidamente, o segundo não consegue fazê-lo.  

 E de que forma esses dois processos diferentes de apuração tendo base a internet 

contribuem para a apuração como atividade vital ao jornalismo? Machado (2003), nos conta 

que a apuração é o mais importante para a notícia, da mesma forma como a notícia é o mais 

importante para o jornalismo. Ele relata que é o processo que antecede a notícia e que leva à 

formulação final do texto. Como visto no referencial teórico deste trabalho, somado a essas 

afirmações que partem de um pesquisador brasileiro influente no cenário de transformações 

que a internet produz no campo jornalístico, é fato que a apuração é chave para um bom 

jornalismo. Machado (2003, p. 12) ainda afirma que "(...) no entorno descentralizado das 

redes digitais, o jornalista, acostumado aos métodos convencionais de apuração, fica sem 

condições de fornecer os conteúdos especializados demandados pelos participantes dos 
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sistemas de circulação de notícias”. A apuração tendo por base a internet, então, merece a 

atenção dos veículos de comunicação e dos jornalistas, pois o público demanda um conteúdo 

que é consumido por meio da rede, já que o público está inserido neste espaço. Além disso, a 

rede potencializa a apuração tradicional empregada pelos jornalistas. Como dito 

anteriormente, se antes as fontes oficiais eram as mais consultadas, hoje as oficiais dividem 

esse espaço com o grande o público, pois por meio da internet é possível que o jornalista tome 

conhecimento do que o público quer (afinal, as notícias repercutem quase que 

imediatamente).  

 Sendo assim, o DSM começa a se aventurar nesse espaço enquanto o AR começa a 

pensar a fazer a empreitada. Acredita-se que as descrições acima feitas possam dar ideia ao 

leitor das potencialidades da rede enquanto espaço a ser explorado por meio da apuração e 

também o que se perde no momento em que se ignora esse ambiente rico para a atividade vital 

ao jornalismo. 
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CAPÍTULO 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta conclusão, fazemos algumas considerações: reflexões sobre um problema cujas 

respostas foram coletadas a partir do processo observacional. Não se trata de repetir fatos, 

mas fazer comentários de caráter mais abrangente e interpretativo. 

 O universo virtual agora também é passível de pauta. Se antes o jornalismo precisava 

estar atento ao que acontece na superfície do mundo, hoje também precisa estar atento ao que 

acontece na superfície da tela. O mundo "real" e o mundo "virtual" possuem "peso" na 

noticiabilidade, pois o que se passa nos dois mexe com a agenda (vida) da sociedade como um 

todo. Por mais que o espaço seja "virtual", há repercussão aqui fora do que acontece lá dentro. 

Da mesma forma, em ambos os espaços (seja virtual ou real) há cidadãos atuantes, em busca 

de informação e que precisam se informar. Ignorar esses cenários não é interessante. 

 Estamos no período em que o jornalismo enfrenta o cenário onde qualquer pessoa 

pode publicar conteúdo. O impacto que isso pode ter na sociedade é preocupante. Instituições 

culturais perdem espaço para uma quantidade imensa de material amador, gratuito, gerado 

pelo próprio usuário da internet. Esse usuário muitas vezes veicula esse conteúdo de maneira 

anônima. Então, de que forma confiar? 

 O jornalismo precisa se afirmar como uma fonte credível e qualificada de informação 

para a sociedade. Os acontecimentos que se passam no âmbito do ciberespaço precisam fazer 

parte da rotina produtiva do veículo. Eles precisam estar em pauta. Se antes o universo 

jornalístico precisa estar atendo ao que acontecia na sua cidade, estado e país, agora ele 

precisa lidar com "cidades", "estados" e "países virtuais" (renomeados como blogs, sites e 

redes sociais). Lá também há acontecimentos passíveis de se tornarem notícia. Para tanto, é 

preciso que haja apuração. Somente por meio de uma apuração jornalística é possível 

informar o público de forma qualificada e credível.  

 Há problemas, no entanto, no momento em que o jornalista aceita o desafio. Entre 

eles, a do "jornalismo sentado" (conceito citado anteriormente no trabalho), que privilegia a 

quantificação do jornalismo em detrimento de sua qualificação (número de notícias, cliques, é 

mais importante que o papel daquela notícia para a vida do sujeito). Isso faz com que haja 

equívocos em informações que mexem com o cotidiano do público e são publicadas por 

jornais com credibilidade. Basear-se em uma única fonte disponível, pois é preciso correr 

contra o tempo, acaba se tornando hábito, o que empobrece o jornalismo enquanto ferramenta 
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democrática, afinal, quem continuaria a beber de uma fonte que já errou uma, duas, três 

vezes?  

 Para perceber essas complexidades, os pesquisadores buscaram uma amostra em dois 

jornais impressos e diários da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Brasil: o jornal 

AR e o DSM. Sendo assim, nós tínhamos a curiosidade de saber como jornalistas dos dois 

jornais fazem o processo de apuração jornalística e construção de notícias em tempos de 

internet. A pesquisa respondeu a esse problema no momento em que pode observar esses 

profissionais utilizando e atuando no âmbito da rede. Foi possível tirar conclusões a partir da 

comparação entre as duas metodologias de uso da internet, além de ter por base aquilo que 

pesquisadores da área disseram. Por meio da descrição dos dois casos e de sua análise, foi 

possível chegar a algumas considerações. 

 A seguir, faremos uma reflexão cujo desenvolvimento surgiu em função do estudo em 

cima da proposta deste trabalho e que poderão dar origem a uma pesquisa posterior.  

 Os sinais de que o atual modelo de jornalismo está em crise estão evidentes já a um 

bom tempo: jornais demitem, encolhem e fecham. Anunciantes deixam de bancar páginas 

caríssimas em jornais para investir nas postagens de blogs e comerciais no YouTube. A 

audiência do “jornalismo sério” (aquele de documentários e reportagens) está em baixa. A 

credibilidade da mídia hegemônica parece estar em linha descendente. O sensacionalismo, 

simulacro, extremismo de opinião e superficialidade dão o tom de muitas manchetes de 

jornais, capas de revista, chamadas na televisão e títulos de portais de notícias (notícias desse 

cunho são ganham destaque porque exigem pouca ou nenhuma apuração). E não se pode 

esquecer, com certeza, que repórter de jornal é, hoje, a pior profissão do mundo (segundo 

notícia publicada pelo portal de notícias G1, em abril de 2013, baseada na lista feita pelo site 

de empregos career.com). Quanto mais o assunto é remexido, mais se tem a impressão que, 

para o jornalismo garantir a sobrevivência, é preciso conferir o passado, décadas atrás, e 

buscar a raiz do problema que só se tornou aparente com a internet. E estamos adiando a 

conversa ao tratar de coisas como publieditoriais, novas narrativas em HTML 5 (reportagens 

multimídia) e “engajamento em mídia social”. Tudo isso parece importante, mas eles só 

servem para dar uma falsa esperança de que o modelo que estamos erroneamente 

acostumados terá uma sobrevida. Entender porque os jornais estão quebrando, mesmo as 

informações chegando a cada vez mais gente por meio da internet, requer a percepção de que 

eles nunca estiveram no ramo de vender notícias. Ao menos não de forma direta.  

 Os jornais fazem dinheiro juntando um público e o vendendo para anunciantes. Os 

empresários viram a internet como um meio de conseguir o que sempre quiseram: um público 
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cada vez maior para anunciantes e, verdade seja dita, um espaço mais abrangente para atuar. 

Com a distribuição online praticamente gratuita, milhares de leitores estavam apenas a um 

clique de distância, e eles entenderam que o dinheiro da publicidade estaria lá, pronto para ser 

agarrado. Mas veja: eles ignoram a regra básica de oferta e demanda. 

 O erro de cálculo dos empresários de comunicação (de considerar a concorrência e a 

finitude da verba publicitária frente a um “inventário” infinito) está causando uma perda de 

qualidade não apenas naquela mídia que conhecemos, mas no jornalismo em geral. Isso, em 

um momento onde nunca precisamos tanto do bom jornalismo para separar o sinal do ruído. 

 Robert McChesney (2013) é o fundador da Free Press, e afirma que não há esperança 

no atual modelo praticado de jornalismo. Há sinais positivos, claro, mas à longo prazo não 

teremos dinheiro o suficiente para viver as eras douradas (que foram menos brilhantes do que 

poderiam) de redações lotadas. 

 McChesney comenta que a solução para o problema de gerar jornalismo suficiente (e 

interessante) começa com o reconhecimento de que ele é um bem público. Jornalismo é algo 

que a sociedade demanda, mas que o mercado não consegue gerar em quantidade ou 

qualidade suficientes. É preciso de tempo e estrutura para que o profissional se dedique a uma 

investigação e construa a notícia de forma a atender essa demanda. O mercado não é capaz de 

solucionar o problema, não importando quão fantásticas sejam as tecnologias. Para ele, as 

empresas que detém a prática jornalística estão insistindo em um erro que já possui pelo 

menos 100 anos. Que há 10 se disfarçava de regra (ou oportunidade, como chamaram os 

empresários ingênuos): que a publicidade sempre iria pagar as contas do jornalismo e ainda 

por cima dar lucro. 

 Quanto mais cedo acordarmos para a realidade de que a internet deixará, 

definitivamente, esse sonho para trás, melhores serão as nossas chances de esboçar um futuro. 

De redesenhar. Se o jornalismo é importante, e as leis de mercado não dão conta de pagar a 

conta do mínimo de jornalismo necessário em tempos de internet, então quem vai? Antes de 

tentar responder a pergunta (buscando respostas simples para problemas não tão simples 

assim), precisamos separar a “prática jornalística” do “jornalismo como oportunidade de 

negócio”. 

 Pode-se dizer que a credibilidade do jornalismo está em baixa porque se erra demais, e 

nós vamos retrucar que há uma pressão para o imediato e menos gente produzindo mais 

matérias. Para dar continuidade ao diálogo, vamos dizer que há demissões porque ninguém 

quer pagar por algo que tem de graça na internet. Em contrapartida, você vai dizer que não há 

razão para pagar quando outros portais de notícia têm exatamente as mesmas informações. 
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Você avança e diz que ninguém irá tomar a iniciativa de pagar por jornalismo que só noticia 

violência e dá visibilidade para a vida de celebridades. Nós responderemos que há tanto desse 

material porque ele dá audiência, logo, mais dinheiro por meio da publicidade. 

 Questão: o fato de as revistas Veja e Carta Capital tenderem cada vez mais para os 

seus respectivos públicos acontece por pressão do público ou porque elas estão influenciando 

esse público? Não há resposta para a pergunta: estamos, todos, errados. Estamos, todos, 

certos. Mas isso pouco importa. O que importa é que isso interpela o valor excepcional do 

jornalismo, que é um serviço que deveria ser tratado de forma diferente devido a sua 

importância no sistema democrático, mas é tratado com uma lógica de um bom produto, que, 

para o mercado, é aquele que dá o maior retorno com o menor investimento. Como as 

empresas de comunicação passaram os últimos anos juntando o maior público possível para 

vender a anunciantes, e não vendendo notícias, em tempos de crise elas têm que fazer isso 

gastando cada vez menos. Este “mal” diminui, ou esconde, o papel fundamental do jornalismo 

para a democracia. 

 Pode parecer que estamos tendo um delírio de grandeza que acomete aqueles 

relacionados à prática jornalística que queriam mudar o mundo quando prestaram vestibular. 

O problema, acreditamos, que é o impacto de menos jornalismo sendo comercializado, 

mesmo quando há aquele altamente comercializado pela mídia hegemônica, não é o mesmo 

que o da baixa de carros sendo vendidos. Não é uma indústria sendo desacelerada e que, por 

essa razão, emprega menos gente. Não é a vitória do novo sobre o velho: o estrago é maior. 

 Nos Estados Unidos, por exemplo, de onde o Brasil “importou” o “modo de fazer” 

jornalismo, os bons repórteres de política custam caro. Isso, devido à agenda e aos anos de 

trabalho. Para um pesquisador, é fato, menos jornalismo (menos apuração, menos 

investigação, menos denúncia) significa um país mais corrupto. McChesney diz que a 

próxima geração de governantes terá bem menos dificuldade em engordar suas contas 

bancárias. Por toda a nação, a maior parte da atividade governamental tem acontecido no 

escuro se comparada com décadas atrás. 

 No Brasil, se as atividades de políticos e empresas já não são devidamente 

investigadas pela polícia, e o trabalho de investigação da imprensa tem sido deixado de lado, 

como imaginar que agora será melhor? Fica evidente que o jornalismo não é uma  atividade 

qualquer. Ou não deveria ser: as melhores, mais bem apuradas e mais impactantes reportagens 

ou artigos não são (ou raramente são) as mais lidas (e não são as mais baratas). Mas, 

especialmente na internet, elas custam praticamente o mesmo para aquele que é o verdadeiro 

consumidor - o anunciante. 
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 Como estamos em tempos turbulentos, surgem situações problema. Sem saber o que 

fazer, com menores retornos para empresas que trabalham com jornalismo, elas acabam 

cometendo um lento suicídio. Para satisfazer uma demanda por cliques, em tentativas 

desesperadas para chamar o público para suas notícias, elas apelam para manchetes 

sensacionalistas. Brincam com as "não notícias" e esquecem do conteúdo. Perceba: a 

importância do jornalismo não é medida pelo retorno financeiro ou número de cliques nas 

matérias. 

 Esta pesquisa é inicial, mas acreditamos que todo jornalista que se preza guarda o 

relato de uma grande reportagem que fez e o deixou orgulhoso, que, de fato, mudou a vida de 

alguém (seja fazendo com que inferissem no processo, informando ou ensinando algo 

importante), e ela acabou tendo uma audiência mínima no fim das contas. Isso é normal e, 

enfatizo, não é sinal de um “povo burro” ou mesmo de uma estratégia de divulgação errada. 

 Imagine a situação do responsável por um grande portal de notícias: ele reclama que 

um bem diagramado, apurado, contextualizado e cheio de infográficos, especial sobre um 

determinado assunto relevante teve poucos acessos se comparado a uma outra matéria que 

trata de um assunto banal, como o de dietas que celebridades utilizam, ou algo na mesma 

linha. A primeira foi programada por vários profissionais durante um tempo longo - cerca de 

um mês, por exemplo. Alguns repórteres tiveram que dedicar sua atenção a essa matéria, 

então deixaram os trabalhos cotidianos de suas editorias durante esse tempo. Foi um 

investimento. A segunda pipocou no meio da tarde. O plano era criar uma galeria, focando em 

legendas instrutivas, revivendo uma notícia velha, para gerar visualizações de página. 

 Nós nos sentimos desconfortáveis quando ouvimos ou lemos isso. Porque existe outra 

possibilidade, que é a do público instruído, “de elite”, não dar a mínima para um trabalho 

aprofundado. A culpa pode ser de nós mesmos. Se nem mesmo o "público qualificado" clica 

nessas coisas, fica difícil a vida desse “jornalismo sério” que reclamamos tanto que está 

desaparecendo. 

 Será que o problema não é a falta de dinheiro, mas a falta de demanda? Será que a 

gente superestima o valor desse jornalismo sério e que está sendo menos lido agora do que 

antes? Não há nada que indique isso. Pelo contrário: se o número de leitura de bobagens 

aumentou, também cresceu a leitura de artigos e reportagens aprofundadas. Há diversos 

sucessos de narrativas longas na internet, maiores do que qualquer coisa no papel. 

 É fato: passamos cada vez mais tempo conectados, e mesmo em um mundo com 

diversos estímulos paralelos as pessoas passam mais de uma hora escutando atentamente 

discussões longas em podcasts ou vídeos no YouTube, escrevendo comentários de muitas 
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palavras e participando de discussões em fóruns, grupos e listas de e-mail. O bom jornalismo 

(ofício) ajuda a nutrir esses ambientes enriquecedores. 

 Mudando a perspectiva, há muita gente boa que acredita que a internet, associada à 

ascensão da classes mais abaixo na hierarquia no Brasil (ignorando o fenômeno lá fora), é a 

responsável pela queda do nível de qualidade do jornalismo. Eles podem tirar 

um printscreen dos sites de notícia como prova. Mas as notícias superficiais, escandalosas, 

com recursos impactantes (como fotos e vídeos), sempre chamaram mais a atenção, sejam 

elas sérias ou não. Acontece que como editores não tinham tanta concorrência e números tão 

precisos de público para cada pedacinho do jornal, era possível guardar segredo e continuar 

fazendo capas com o que era “de interesse público”. E, afinal, muitos jornais sérios tinham o 

seu braço “notícias populares” "não notícias" (sangue e fofoca). 

 É importante colocar em perspectiva que apesar de muitas empresas que trabalham 

com mídia (comunicação, no geral) estarem, de fato, dando prejuízo (mais em outros países 

do que no Brasil), outras estão aumento os lucros ao se livrar do “custoso departamento de 

jornalismo de qualidade”. A Folha de São Paulo, que demitiu cerca de 6% de sua redação este 

ano, e é a dona de metade do Valor Econômico¹ (responsável por outra situação deprimente), 

registrou mais de R$ 600 milhões de lucro líquido no último ano e triplicou o faturamento nos 

últimos 10 anos². Suzana Singer³, a ombudsman do jornal, demonstrou sua indignação. 

 Na era da informação "pré-1993″, o jornal era, de verdade, um negócio incrível. Em 

um jornal havia, ou há, jogos (palavras cruzadas, sudoku, por exemplo), humor (tirinhas, 

charges), opinião, serviços (programação dos cinemas, o que abre, o que fecha), críticas de 

arte, placares da rodada e classificados. Antes do advento da internet, era só abrindo um jornal 

(ou revista) que você conseguia ter acesso a todas essas coisas. 

 Mas cada vez mais não utilizamos esse “destino único” que é o de buscar esse tipo de 

material para ter acesso à informação. O ponto de partida, quando estamos na rede, mídias 

sociais e Google, estão fora do controle da mídia tradicional. Nós, por exemplo, lemos 

tirinhas nos sites dos cartunistas, jogo pela rede e leio opiniões em blogs. E melhor: o que 

você nem sabia que gostaria de ler pode aparecer por meio de indicações dos curadores que 

conhecem melhor “suas necessidades” que qualquer editor de jornal, ou seja, aqueles que 

você acompanha pelas redes sociais. 

 Com a internet, ficou claro que a publicidade não bancava a imprensa por opção, mas 

porque não havia outra. Ela nunca quis ser a mecenas da informação para a população. Mas 

como a mídia detinha o monopólio da nossa atenção e poderia cobrar um preço inflacionado 

para intercalar suas páginas de jornalismo com a anúncios, as empresas aceitavam o valor. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed749_pressao_de_acionistas_provoca_50_demissoes
http://www1.folha.uol.com.br/folha90anos/877734-grupo-folha-triplica-faturamento-em-dez-anos-e-consolida-lideranca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha90anos/877734-grupo-folha-triplica-faturamento-em-dez-anos-e-consolida-lideranca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ombudsman/113120-desequilibrio.shtml
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 Na internet, o público e os anunciantes têm milhares de outras alternativas. Mais 

oferta, demanda relativamente igual a de anunciantes leva a um preço menor. Como 

disse Nizan Guanaes¹, a publicidade está tão perdida quanto as empresas de mídia. 

 Nos Estados Unidos, para cada US$ 10 perdidos em publicidade da imprensa de papel, 

apenas US$ 1 é ganho com publicidade online. Aqui no Brasil, a conta é mais ou menos de 

R$ 15 para R$ 1. Hoje, no sistema do Google AdSense, uma reportagem investigativa 

concorre por dinheiro de publicidade com um vídeo do Porta dos Fundos - e perde feio, e vai 

perder sempre. 

 Além da publicidade, a exploração comercial do monopólio da atenção rendia muitos 

produtos secundários rentáveis que agora desapareceram. Por, por exemplo, nos classificados: 

se alguém quisesse vender um produto em um esquema peer-to-peer (p2p) precisava pagar 

anúncios no jornal. A demanda era tão grande e era algo tão rentável!  

 O que acontece com esse comércio? Não tenho informações sobre o Brasil, mas 

sabemos que, em 2000, os jornais-diário dos Estados Unidos receberam US$ 20 bilhões 

vendendo anúncios nas seções de classificados. Em 2011, o número era US$ 5 bilhões, e ele 

tende a zero em tempos de Craiglist, eBay e Mercado Livre. 

 Como nós mostramos aqui quase que involuntariamente,  a discussão sobre o futuro do 

jornalismo online se confunde demais com uma conversa sobre o futuro da publicidade. Ao 

passar para os anúncios online, cheios de metas, medidas, métricas e preços, as marcas têm 

um ideia cada vez mais clara da grana que desperdiçavam no papel, televisão ou rádio. 

Empresas de comunicação, já sem a atenção absoluta do consumidor comum, veem que não 

podem concorrer em quantidade, e agora tentam provar que os anunciantes devem parar por 

um selo para estamparem suas páginas, já que seu público é “qualificado”. Mas vamos supor 

que você seja um anunciante, e nós te dizemos que meu site é lido por pessoas de 20 a 32 

anos, em sua maioria homens, classe A e B, interessados em tecnologia. Nós te damos um 

media kit fantástico e um preço para aparecer em algum que será rapidamente ignorado pelo 

nosso público - banners dinâmicos, o plano de fundo, postagem paga, o que você quiser. Pois 

estão: você vai analisar essa opção com outras que têm o potencial de ser mais atraentes, 

como, por exemplo, a possibilidade de aparecer para exatamente esse público, com ainda mais 

exatidão, por uma fração do preço no Facebook, ou no Google, em um momento mais 

interessante, quando o cliente está se preparando para comprar, por exemplo. Mas perceba: a 

impressão que nós temos é que fora os leitores da Vogue, quanto mais qualificado é o público, 

menos ele costuma prestar atenção na publicidade (no online, ele não só deixa de prestar 

atenção, como a bloqueia totalmente). 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/nizanguanaes/2013/06/1293028-e-a-propaganda-estupido.shtml
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 Nós não somos publicitários, mas nos perguntamos: fora a bonificação por volume, 

porque você vai deixar o seu cliente anunciar conosco? Por que, em um site com cobertura 

independente de tecnologia, por exemplo, você vai arriscar colocar seu anúncio no meio de 

notícias que podem falar mal de sua marca? 

 De novo: outra consequência da cada vez maior dificuldade de conseguir altos valores 

financeiros em publicidade online é que a separação entre comercial e editorial tende a ser 

cada vez menos pronunciada. Se já existem poucos anunciantes, você se arriscaria a perder 

justamente esse falando mal de uma marca? Se até grandes jornais estão tendo “matérias 

patrocinadas”, fica difícil saber se existe um limite. Se o anunciante concordar com isso, que é 

longe do ideal, o leitor tem um site mais feio e o editorial sofre pressões contra a sua 

independência. Se o anunciante não pagar, o editorial não tem dinheiro e o público não tem 

site para ler. É uma situação na qual não há como saírem todos vitoriosos. Antes que um 

publicitário ou “editor de social media” levante a voz, nós vamos nos concentrar aqui na meia 

dúzia de jornais que tem sofrido menos com a crise, com a “exceção que confirma a regra”. 

Mesmo quem sofre menos, como o New York Times, Financial Times ou Globo, não está 

passando lá muito bem. 

 A crise não chegou a todo mundo. Ainda existe dinheiro a ser ganho em alguns 

lugares. Anunciantes não vão desaparecer do nada do jornalismo. Há pesquisas gente bem 

mais entendida sobre o assunto que dará diagnóstico e tratamento mais interessante. Mas o 

fato de toda conversa sobre reforma do jornalismo, especialmente online, ficar travada no “de 

que maneira vamos atrair mais anunciantes?” mostra que há algo muito errado. 

 Esta é uma guerra perdida. Quanto mais tempo gastarmos nela, atrasando o fim 

inevitável, menos capazes seremos de enfrentar o que virá. 

 Com este trabalho, nós pudemos perceber que quanto mais rede, mais jornalismo é 

necessário para desvendar esse universo. Para  tanto, é preciso um profissional treinado. 

Somente com essa qualificação é possível desvendar fatos cada vez mais complexos. E a 

internet potencializa a investigação e própria se torna objeto de estudo. Isso não vale somente 

para grandes jornais, mas para jornais de cidade do interior, como Santa Maria, afinal, onde 

há democracia o jornalismo é necessário. A única diferença está na escala: maior ou menor. A 

exigência de um profissionalismo que nos dá informação de qualidade é a mesma. O 

fundamental é que jornais, e também revistas, respondam ao desafio que enfrentam casando 

novas mídias com conteúdo tradicional sem comprometerem padrões editoriais ou de 

qualidade. 

 

http://www.ifd.com.br/blog/publicidade-e-propaganda/curiosidade-o-que-e-bv/
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8. ANEXOS 

Figura 1 - Matéria exemplo de apuração equivocada 

 

Fonte: http://esportes.terra.com.br/futebol/copa-2014/ce-reporter-fujao-admite-que-nao-checou-

informacao,516f3c02c6b65410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html 

 

Figura 2 - Exemplo de apuração equivocada 

 

Fonte: astropt.org 



77 
 

Figura 3 - A "incrível" mídia brasileira 

 

Fonte: facebook.com 

 

Figura 4 

 

Caso de plágio por parte do Jornal A Razão 
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