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HISTORIADOR    x    JORNALISTA

Geralmente “fala” sobre o passado

Com método científico

Geralmente “fala” sobre o cotidiano

Sem método científico

TEORIA DA COMUNICAÇÃO

Tipos de Comunicação Social: Cinema, Jornalismo, Publicidade/Propaganda, 
Relações Públicas

O canal de comunicação dá enunciado à mensagem que se quer transmitir

Mensagem atinge a todos da mesma forma?
Cada um recebe de diferentes formas?

A conclusão é a mesma?

Em tese, no jornalismo busca-se a verdade.

Mas quem define a verdade?

O dono do meio de comunicação? O jornalista?

TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE JORNALISMO

 Agenda Setting;

Como a imprensa agenda o cotidiano

Você viu o que saiu no Fantástico ontem?
Imparcialidade parcial

Partes mais 
lidas de um 

veículo 
impresso

12

34

56

78
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TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE JORNALISMO (Continuação)

 Espiral do Silêncio;

Às vezes não falar é tão importante quanto falar.

 Gate Keeper;

Seleção do que vai entrar ou não no noticiário.

Modelos de Jornalismo

 Jornalismo Autoritário: geralmente aplicado em regimes fechados;

 Jornalismo Descompromissado/Utópico: Assiste realidade factual e 

transforma em pautas, com objetividade, isenção e imparcialidade;

 Jornalismo Engajado/Investigativo: questiona a realidade, assume sua 

opinião;

 Jornalismo de mercado: visa lucro.

CATEGORIAS TRADICIONAIS DE JORNALISMO

 Jornalismo Opinativo;

 Jornalismo Informativo;

 Jornalismo Interpretativo.

CATEGORIAS CONTEMPORÂNEAS

 Jornalismo 360º - texto+ vídeo + áudio + fotografia;

 Jornalismo Literário – olhar de dentro, romance de não ficção
informativo + opinativo + interpretativo; ( Euclides da Cunha / Os Sertões)

 Jornalismo Gonzo- jornalista vive na pele, é uma espécie de jornalismo 
literário, mas mais “hardcore”.

https://globoplay.globo.com/v/5834761/ (*)
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ALGUNS TIPOS DE PEÇAS JORNALÍSTICAS

JORNALISMO INFORMATIVO

 Nota - ainda não aconteceu;

 Notícia - está acontecendo ou aconteceu;

 Reportagem – Vai além da notícia;

 Entrevista – Transforma a fonte em personagem;

 Suíte: informação nova de notícia anterior;

JORNALISMO OPINATIVO

 Editorial - não é assinado pois tem que refletir a opinião do veículo;

 Artigo – deve ser assinado e pode ser feito por não-jornalistas;

 Crítica – p.ex., a filmes;

JORNALISMO INTERPRETATIVO

 Resenha – conta sobre o filme, peça;

 Análise/comentário;

 Perfil (entra no universo alheio).

O QUE DÁ VALOR DE NOTÍCIA  A ALGO?

 Algo inusitado, imprevisível;

 É próximo do leitor/espectador;

 É universal, ou seja, atinge a todos;

 É inédito;

 A Busca da “Verdade”.

A verdade factual , expressa pelo jornalismo, é uma forma de afirmar algo após ouvir 

várias categorias de fontes.
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TIPOS DE FONTES NO JORNALISMO (CIENTÍFICO)

 Fonte da Informação: por onde a matéria começa (p.ex. pesquisa de um 

cientista estrangeiro);

 Contraponto: alguém que negue ou argumente contra, ou ainda que seja 

inimigo da fonte de informação (raro no jornalismo científico);

 Fonte de apoio: testemunha, lei;

 Referência: especialista (p.ex. cientista brasileiro).

Disso tudo sai uma versão convincente, tendo o jornalista como um mediador 

que busca colocar o leitor no centro do conflito.

Jornalista não necessariamente escreve o que quer: veículo tem ideologia 

própria!!

FAZENDO UMA PEÇA JORNALÍTICA- REPORTAGEM

Pauta dada: qual é o tema?  Amazônia

Qual é o gancho? Eleições 2022

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/noticia/2022/10/21/veja-as-propostas-de-lula-e-

bolsonaro-para-o-meio-ambiente.ghtml

Problematização

A gestão do desmatamento ilegal na Amazônia nos dois governos anos

 Recorte 

O problema tem vários aspectos, vou abordar só um: fiscalização;

 Angulação  - por qual ângulo eu vou contar? 13 ou 22?

 Opinião de cientistas / Indígenas / Ruralistas / Mineradores?

Quem é meu público? O que ele pensa sobre isso?
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FAZENDO UMA PEÇA JORNALÍSTICA - REPORTAGEM (continuação)

Comunicação de Massa : o que importa é a audiência!!

Mas a audiência tem que ser interessante para o veículo/anunciante.

 Segmentação de 1ª. Ordem;

Critérios sociológicos para distinguir grupos e amarrar público alvo

Imagine que existam esses dois jornais:

 Segmentação de 2ª. Ordem – Jornalismo Contemporâneo;

Por preferência, fala o que o público quer ouvir

TV Justiça, Fish TV, Sportv, CNN, Fox, Jovem Pan News, Globo News

Aspecto Jornal 1 Jornal 2

Idade média do leitor (anos) 20-35 40-55

% de leitores homens / mulheres 45 / 55 25 / 75

Renda (R$ 1.000) 4-6 + 20

Formação 3º grau + pós 3º grau

Profissional típico Liberal Empresário

FAZENDO UMA PEÇA JORNALÍSTICA - REPORTAGEM (continuação)

Máxima do Jornalismo:

SE TEM VÍTIMA, A VÍTIMA ABRE A MATÉRIA!

Numa linha menos “mórbida”, histórias no meio de uma peça de jornalismo 

(científico ou não) ajudam bastante.

Palestra do cineasta Fernando Meirelles no VIII Congresso Brasileiro de Unidades de 
Conservação, em Curitiba-PR, de 21 a 25 de Setembro de 2015
https://www.youtube.com/watch?v=UX3ySjr5egM&feature=share

https://walkwest.com/the-real-reason-if-it-bleeds-it-leads-always-tops-your-news-feed/

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/10/14/beneficiarios-do-auxilio-brasil-
enfrentaram-dia-de-filas-para-atualizar-o-cadastro-unico.ghtml
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FAZENDO UMA PEÇA JORNALÍSTICA - REPORTAGEM (continuação)

ESTRUTURA

Pirâmide Invertida

Muito difundida em jornalismo diário

https://fabyuchoa.w
ordpress.com

/author/fabyuchoa/

Lead (ou lide) pode ter “nariz de cera” (contextualização, desde que não exagerada);

Exemplo de lide com nariz de cera - https://midiaemais.wordpress.com/2009/04/01/o-nariz-de-cera-nosso-de-cada-dia/

FAZENDO UMA PEÇA JORNALÍSTICA - REPORTAGEM (continuação)

 Título preferencialmente deve fazer referência ao primeiro parágrafo;

 Linha fina (subtítulo): contextualiza o  título;

 Lide não é cronológica e é, muitas vezes, a única parte lida;

 Corpo: é cronológico: conta a história e, a medida que o texto vai sendo 

lido, vai perdendo a importância (se precisar cortar, é de baixo para cima);

 No texto tem que ter “usar” as fontes;

 Retrancas (desdobramento da matéria): Exemplo: avião caiu; retranca: 

história de passageiro que perdeu o voo – retranca tb deve ter lide e corpo;

 Se vai ter opinião: box. Especialista em aviação avalia acidente

 Em revista a pirâmide invertida não funciona, pois periodicidade é 

semanal ou mensal, muitas vezes a notícia é conhecida e o leitor espera 

algo diferente, mais investigativo e interpretativo. Geralmente: título 

conceitual, linha fina factual; lide é colocada ao longo do texto.

 Olho: frase de destaque, repetida no meio da matéria, em letras maiores.
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Linha fina: contextualiza título;

Título pode ser conceitual

Linha fina: tem que ser factual

Revista Veja

Edição 2762, 03.11.2021.
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Aspectos importantes do jornalismo

 Teoria básica da comunicação: Emissor – mensagem – receptor;
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/teoria-da-comunicacao-emissor-mensagem-e-receptor.htm

 Análise do Discurso: a repercussão da mensagem pelo receptor depende  

muito da forma como é notícia é dita ou mostrada;

 Embargo: deixar a matéria pronta para sair numa data combinada;

 Exclusividade: prerrogativa da fonte, pode ser solicitada pelo jornalista;

 Ética – depende muito do jornalista como ele conseguiu a notícia;

 Declarações “em off”;

 Sigilo da fonte: prerrogativa legal;

Sugestões de filmes: Faces da Verdade (https://www.youtube.com/watch?v=NAjwkUAOZ7I)

Os Homens que não Amavam as Mulheres)

(https://www.youtube.com/watch?v=u2bH1c-R7Fg)

Problemas comuns no jornalismo científico

 Jornalista não manda o texto final para leitura prévia do cientista;

 Cientista não concorda com o texto final;

 Duelo: tem jornalista que acha que sabe tudo e tem cientista que acha que 

o jornalista não sabe nada;

 Medo de revelar segredos da pesquisa;

 Cientista tem que se preparar para a repercussão negativa;

 Cientista tem dificuldade em se desvencilhar de terminologias;

 “É mais fácil falar com pesquisador de Harvard do que da USP”;

 Para o jornalista é mais uma matéria, geralmente não é nada bombástico;

 Para o cientista é o fruto de uma pesquisa demorada e a divulgação 

científica não é o mais importante a ser feito em termos de carreira, é 

apenas uma “propaganda” que pode trazer notoriedade ou não;

 SOLUÇÃO ? Cientista tentar fazer o papel de jornalista?


