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Prémio de Jornalismo de Viagens
HALCON VIAGENS

ENQUADRAMENTO
A Halcon Viagens, em homenagem ao contributo dado ao
sector turístico pelo jornalista Belmiro Santos e em parceria
com o Clube de Jornalistas, institui o Prémio de Jornalismo de
Viagens destinado a premiar os melhores trabalhos, publicados
ou difundidos nos media portugueses, por profissionais da
comunicação social cujo o tema seja o turismo na sua vertente
das viagens e o papel que represententam no desenvolvimento cultural e social das pessoas através das viagens.
REGULAMENTO
OBJECTIVO
O Prémio de Jornalismo de Viagens destina-se a premiar anualmente os autores dos melhores trabalhos jornalísticos sobre
turismo de viagens publicados no ano anterior, em qualquer
meio de comunicação social, independentemente do suporte
utilizado, imprensa escrita, online, rádio ou televisão, realizados por profissionais da comunicação social,contribuindo
simultaneamente para incrementar o nível de informação da
população portuguesa a respeito do tema.
TRABALHOS JORNALÍSTICOS ADMITIDOS A CONCURSO
Serão admitidos a concurso todos os trabalhos jornalísticos
sobre o tema Jornalismo de Viagens, escritos em língua portuguesa e publicados ou difundidos em meios de comunicação
social portugueses ao longo do ano, destinados ao grande
público.
Os autores dos trabalhos deverão ser de nacionalidade portuguesa ou residentes em Portugal e devem fazer-se acompanhar da sua carteira profissional. A ausência de carteira profissional dita a exclusão do concurso.
Os trabalhos podem ser desenvolvidos individualmente ou
colectivamente e poderão assumir o formato de imprensa escrita, online, rádio e televisão.
CANDIDATURAS
As candidaturas ao prémio podem ser formalizadas através da
entrega dos seguintes documentos que integrarão o processo
de candidatura:
a) Três cópias da peça jornalística a submeter a concurso (papel,
vídeo, pen drive, dvd, cd-rom, ou qualquer outro suporte de
uso corrente e com qualidade de leitura e/ou visionamento).
b) Declaração de identificação do Autor (nome completo do (s)
autor (es), cópia do bilhete de identidade, indicação da morada, telefone, fax e e-mail de contacto, cópia da (s) carteira (s)
profissional. As peças que se apresentem sem a devida identificação do autor serão alvo de exclusão do concurso.
c) Declaração de identificação da peça jornalística (título da peça,
identificação do órgão de comunicação social, data de publicação
ou difusão, declaração a autorizar o Clube de Jornalistas a utilizar os conteúdos das peças jornalísticas para fins documentais
e de divulgação da cerimónia de entrega do prémio). O Clube de
Jornalistas confirmará junto do órgão de comunicação social e
do (s) respectivo(s) autor(es) a data concreta de publicação ou
difusão, e solicitará o nome completo do autor(es), a morada,
telefone, fax e e-mail de contacto, a cópia da carteira profission-

al e a autorização para a utilização dos artigos
d) As candidaturas podem ser entregues pessoalmente ou
enviadas pelo correio, registadas e com aviso de recepção, com
carimbo dos CTT não ultrapassando a data limite
e) Os documentos do Processo de Candidatura deverão ser
inseridos num envelope fechado com as seguintes indicações:
- Como endereço: Clube de Jornalistas, Rua das Trinas, 127,R/c,
Lisboa
- Como remetente: Titulo da Peça Jornalística / Nome do(s)
autor(es) / Morada
f) Caso o Concorrente venha a submeter a concurso mais do
que uma candidatura, deverá apresentá-las em processos separados e autónomos.
g) Os documentos que integram o Processo de Candidatura
não serão devolvidos.
PERIODICIDADE
Os Processos de Candidatura deverão dar entrada, através do
correio até 31 de Dezembro de cada ano. Os trabalhos
entregues após esta data não serão considerados.
A decisão da Comissão de Avaliação decorrerá entre os meses
de Fevereiro e Março do ano posterior aquele a que se refere o
Prémio.
A entrega dos Prémios terá lugar no Clube de Jornalistas no
mês de Abril .
PRÉMIOS
Serão atribuídos um 1º Prémio e uma Menção Honrosa
O valor do 1º Prémio é de 3.500 € (três mil e quinhentos euros)
a utilizar na Halcon Viagens , duma só vez , numa viagem à
escolha.
O valor da Menção Honrosa é de 1.500 € (mil e quinhentos
euros) a utilizar na Halcon Viagens , duma só vez , numa
viagem à escolha.
JÚRI
O Júri será a única entidade responsável pela avaliação dos trabalhos a concurso. Caberá ao Júri deliberar sobre os casos omissos, avaliar os trabalhos inscritos.
O Júri será composta por 3 Membros:
a) Dois jornalistas seniores indicados pelo Clube de Jornalistas
b) Um representante da Halcon Viagens ;
c) Um representante da Associação Portuguesa de Jornalistas
de Turismo
As decisões do Júri são soberanas, respeitando o regulamento e
isentas de qualquer interferência por parte da entidade promotora do Prémio, e não são passíveis de contestação.
COMUNICAÇÃO DOS VENCEDORES
Os nomeados serão contactados, por escrito e via telefone,
durante os meses que se seguem à entrega das peças a concurso, e que antecedem o anúncio dos vencedores.
Os vencedores do Prémio de Jornalismo de Viagens serão
divulgados no mês de Abril do ano posterior aquele a que se
refere o Prémio, em cerimónia pública para atribuição do
prémio que decorrerá no Clube de Jornalistas
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TEMA

A imprensa sob revisão
O português na nossa imprensa vive tempos difíceis, talvez por os
revisores, que já ascenderam às dezenas por órgão, serem cada vez
mais raros. Maioritariamente anónimos, quase invisíveis, sentem que,
apesar do papel essencial que desempenham na qualidade dos
jornais e revistas, só dão por eles quando um erro lhes escapa.
Textos: Helena de Sousa Freitas Fotos: Luís Humberto Teixeira
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A

s gralhas e erros nos títulos nem sempre
serão os piores exemplos de mau português
que encontramos na imprensa, mas são,
indubitavelmente, os que mais saltam à
vista... e mais arreliam. Às letras (quando
não palavras) desaparecidas na hora da impressão
somam-se as falhas a nível da sintaxe, da pontuação e um
sem-número de outros lapsos.
Numa mera pesquisa de leitor, isto é, não orientada e sem
preocupações de exaustividade, a JJ encontrou de tudo,
incluindo fotos trocadas entre artigos, a mesma informação
escrita em duas breves distintas publicadas na mesma página ou uma entrada que caiu de pára-quedas na notícia
alheia. Como é isto possível? É a pressa a minar a perfeição?
Os jornalistas são descuidados? Não há revisores?
Guilherme Ayala Monteiro, decano desse grupo que
dizem ter os dias contados, lamentou que os jornais tenham reduzido substancialmente as equipas de revisores,
“isto nos casos em que ainda os têm”, por ser impossível
“dois fazerem o trabalho de seis quando a revisão, muito
exigente em termos de concentração, requer uma paragem ao fim de duas ou três horas”.
Para Ayala Monteiro, que começou como revisor em
1957, no Diário Ilustrado, mudando-se dois anos depois
para o Diário de Notícias, onde permaneceu até 2000, “a
detecção de gralhas está actualmente a cargo dos correctores ortográficos, mas há muitas falhas que estes não
assinalam: palavras em falta, pontuação deficiente,
erros de concordância” e que solicitam um olhar
humano clínico e crítico.

VER QUANDO “O TEXTO ESTÁ TORTO”

Retirado da imprensa mas a trabalhar para a editora Casa
das Letras, do grupo Leya, o ex-chefe da revisão do DN
fez o antigo 7º ano do liceu na área de Ciências – “o que
foi um erro, porque do que gosto mesmo é de Letras” –,

complementando a pouca escolaridade “com a leitura dos
clássicos e de obras de filólogos”.
“Podia ter sido jornalista, mas escrever para ver os textos cortados, prática comum à época, não era para mim,
pelo que fui para revisor”, revelou, assinalando que
aprendeu muito com colegas mais velhos, “além de ter
sido amigo de escritores como Vitorino Nemésio, Vergílio
Ferreira, Fernando Namora ou Augusto Abelaira”.
Mas, mais do que isso, “talvez tenha uma intuição para
ver quando o texto está torto”, contou à JJ, assegurando
que, embora prefira a revisão a qualquer outro ofício, o
trabalho tem pouca ou nenhuma visibilidade e chega a ser
ingrato: “Podemos descobrir 98 gralhas em 100 que hãode vir apontar-nos as duas que deixámos passar”.
E ninguém gosta de raspanetes, reconheceu Ayala Monteiro,
sublinhando, a propósito, que, das quatro décadas no DN, lhe
ficou a ideia de que “os jornalistas são pouco receptivos a chamadas de atenção sobre o português que escrevem e parece que preferem insistir nos erros”.
MUITO MAIS DO QUE MATAR GRALHAS

Aprender com os mais velhos, como indicou Ayala
Monteiro, será ainda uma das grandes escolas do ofício.
Helena Ramos, do jornal i, sente-se discípula de “um revisor da Imprensa Nacional, que trabalhou até morrer”.
Na altura, “queria aprender português, não pensava
vir a ser revisora”. Mas aconteceu e, após substituições de
curta duração nas revistas Lux e Lux Woman, seguiu-se a
Grande Reportagem e, por fim, o i, onde está há dois anos.
“Aqui somos três revisores, mas nunca trabalhamos
todos ao mesmo tempo. A maior parte dos dias, somos dois
e, muitas vezes, apenas um. Precisávamos de mais um ou
dois, para que todos os artigos fossem revistos, mas os jornais, hoje, têm de ser feitos com poucos meios...”, afirmou.
Para Helena Ramos, “a tarefa dos revisores tem hoje
mais a ver com a forma, embora haja alguma intervenção
no conteúdo, procurando filtrar erros de todos os tipos.
Quando o tempo permite, há inclusivamente preocupação com a elegância, evitando-se que as frases tenham
repetições, sejam foneticamente desagradáveis”.
Ou seja, todo um trabalho que os correctores ortográficos instalados nos computadores das redacções estão
longe de assegurar, ainda que sejam “muito úteis para
detectar grande parte dos erros que os leitores também
apanham e consideram graves”, ainda que muitas vezes
sejam sobretudo evidentes.
PORTUGUÊS CONTAMINADO PELA LÍNGUA INGLESA

“Os jornalistas são pouco receptivos
a chamadas de atenção sobre o português
que escrevem.”
Guilherme Ayala Monteiro

Embora sinta que só se lembram dos revisores “quando
escapa um grande disparate”, a revisora do i anima-se
com situações pontuais, como quando um colega lhe disse
já ter “acordado a meio da noite num sobressalto por se
lembrar de um erro que escrevera num editorial, verificando, ao pegar no jornal no dia seguinte, que o erro já lá
não estava”.
JJ|Abr/Jun 2011|7
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TEMA

A imprensa sob revisão

Na opinião de Helena Ramos, os sinais de uma leitura
atenta são mais óbvios quando um revisor sabe mesmo
muito bem português, sabe usar preposições e pontuar –
“as pessoas podem não se aperceber de que uma pessoa
assim passou por ali os olhos, mas o texto fica completamente diferente”.
O mau uso das preposições e da pontuação constitui,
precisamente, uma das suas maiores dores de cabeça,
embora também sejam cada vez mais recorrentes “os problemas com quantificadores” e haja “uma ignorância tremenda de conceitos aritméticos elementares, do significado das unidades”.
Ainda assim, neste momento, “o mais desagradável é a
contaminação da língua portuguesa pelas construções do
inglês, que é subtil, constante e feia”.
“Quando usamos ‘eventualmente’ no sentido de ‘por
fim’, como em inglês, perdemos o nosso ‘eventualmente’
original, que faz falta. E o ‘antecipar’ em vez de ‘prever’ é
outra praga recente”, exemplificou, apontando ainda o
caso da grafia “S. Petersburgo”, que tem vindo a substituír “Sampetersburgo”. Helena Ramos diz ter aqui um dos
seus cavalos de batalha, “pois não há nenhum santo chamado ‘Petersburgo’, por muito que se ouça realmente pronunciar ‘São Petersburgo’ na rádio e na televisão!”
A DERRADEIRA LINHA DE DEFESA

Merrill Perlman, chefe dos copydesks do The New York
Times, jornal que tem uma equipa de 150 profissionais
para reler os textos já depois de terem passado pelos edi-
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“Quando usamos ‘eventualmente’ no
sentido de ‘por fim’, como em inglês,
perdemos o nosso ‘eventualmente’ original,
que faz falta. E o ‘antecipar’ em vez de
‘prever’ é outra praga recente.”
Helena Ramos
tores, encara o cargo como “a derradeira linha de defesa
antes de as notícias chegarem aos leitores”.
A definição é tomada de empréstimo por Daniel
Ricardo, o último dos elementos do gabinete editorial que
nasceu com a Visão, em 1993, incluindo, à data, outros três
jornalistas seniores: José Carlos de Vasconcelos, Luís
Almeida Martins e Afonso Praça.
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Segundo Daniel Ricardo, “cabia ao grupo controlar a
qualidade jornalística dos textos da Visão, bem como
garantir o cumprimento das normas do livro de estilo”, de
que é autor.
Embora ainda hoje não esteja propriamente preocupado com a ortografia – “que fica a cargo dos três revisores
da Visão, responsáveis por detectar gralhas e erros ortográficos” –, mas incumbido de verificar aspectos como a
capacidade de sedução dos textos, os ângulos de abordagem ou a hierarquização e coerência da informação,
acaba, inevitavelmente, por avaliar a qualidade do português.
“A maior parte dos textos chega-me em condições, mas
noto, sobretudo nos jornalistas mais jovens, uma grande
pobreza vocabular”, contou o director executivo da Visão
à JJ, recordando que, quando se iniciou na profissão, “a
larga maioria dos jovens jornalistas lia muito e publicava
textos nos suplementos juvenis do República e do Diário
de Lisboa, o que fazia diferença”.
SENIORES COMPENSAM ESCASSAS LEITURAS
DOS JOVENS

Outro aspecto distintivo diz respeito à ligação do redactor
com aquilo que produz. “Sinto, nos jornalistas mais
novos, um grande desprendimento face aos textos que
escrevem. Ficam claramente à espera que alguém, que
não eles, os releia”, criticou.
Talvez por isso o também autor dos livros de estilo de
O Jornal e O Diário já se tenha deparado com frases como

“A maior parte dos textos chega-me em
condições, mas noto, sobretudo nos
jornalistas mais jovens, uma grande
pobreza vocabular.”
Daniel Ricardo
“foram detidas quinze pessoas e dois suecos” ou “há pessoas que morrem todos os dias”, quando o jornalista queria dizer que todos os dias morrem pessoas.
Daniel Ricardo considera que os recém-chegados à
profissão fazem um bom trabalho no terreno mas revelam
muitas dificuldades a nível da escrita: “Chegam à redacção com uma história interessantíssima, mas não conseguem passar para o papel a sua intensidade e colorido”.

JJ|Abr/Jun 2011|9
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TEMA

A imprensa sob revisão

A escassez de leituras é igualmente apontada pelo
director executivo da Visão como responsável pelo défice
de conhecimento dos novos jornalistas no que se refere à
História.
“Vale a redacção ser bastante equilibrada, com jornalistas mais velhos e mais novos, o que contribui para suprimir muitos dos erros dados, por exemplo, nos títulos das
funções ou mesmo nos nomes de políticos do tempo da
Revolução”, afirmou, recordando: “Quando entrei para o
jornalismo, ai de mim se não soubesse os grandes nomes
da República, que distava muito mais dessa altura do que
o 25 de Abril da actualidade”.
FALHAS RECONHECIDAS MAS NÃO CORRIGIDAS

Mas se os jornalistas são, regra geral, os primeiros responsáveis pelos erros de vária ordem na imprensa portuguesa, não deixa de ser curioso que, de acordo com o relatório “Desafios do Jornalismo 2010”, elaborado pelo
Observatório da Comunicação e pelo Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE – Instituto
Universitário de Lisboa, 71,5% diga que “as notícias estão
cada vez mais cheias de erros factuais e imprecisões”.
O relatório, com base num inquérito a jornalistas dos
órgãos de maior expressão (grupos RTP, Impresa, Media
Capital, Cofina, Controlinveste, Renascença e jornais
Público e i) no qual foram validadas 212 respostas, mostra
que 53,6% “concorda” e 17,9% “concorda totalmente” com
aquela afirmação.
Só que de reconhecer as falhas a corrigi-las vai uma
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longa distância... que esgota a paciência dos leitores.
Segue-se, frequentemente, o desaguar das queixas em
missivas ao jornal.
Rui Araújo, jornalista e escritor que esteve como provedor do leitor do Público entre Janeiro de 2006 e Novembro
de 2007, recorda que muito do descontentamento dos leitores se prendia com o “elevado número de gralhas”, também para ele “inaceitável”.
Alertando que “os correctores ortográficos, sendo uma
ferramenta útil, não são a solução para tudo e mais alguma
coisa”, o ex-provedor sublinhou que “os jornalistas, primeiros e últimos responsáveis por aquilo que escrevem,
devem dominar a língua, o que nem sempre acontece”.
Para isso contribuirá, além dos factores já enunciados
por Daniel Ricardo, a importância dada ao português nos
cursos de Comunicação Social, que Rui Araújo classifica
de “assaz relativa”.
A fragilidade acaba por se reflectir nos jornais, onde,
como agravante, os revisores são uma espécie “em vias de
extinção”, segundo o ex-provedor, que julga ter assistido
“a uma redução do seu número” enquanto esteve no
Público.
Talvez assim se expliquem ironias como a que a JJ
encontrou na edição de 8 de Janeiro de 2007. Com o antetítulo “A correcção”, uma notícia que rectificava a data de
ingresso de Fernando Correia na TSF, e na qual o então
director da estação, José Fragoso, desmentia declarações
do jornalista desportivo, foi maculada pelo próprio título:
“Director da TSF demente Fernando Correia”. JJ

06_TEMA:06_TEMA.qxd 17-05-2011 15:47 Page 11

A influência dos media no português
O erro de hoje pode ser a norma de amanhã
Os erros de português que os órgãos de comunicação vão publicando, reproduzindo, reiterando,
podem ser, posteriormente, adoptados e dicionarizados. Mas, apesar de ser reconhecida a acção
dos media na evolução da língua, importa perceber até onde vai essa influência.

A

"

o dizermos que o que hoje é erro (desvio à
norma), amanhã pode ser norma, podemos
estar a referir-nos à mudança linguística ou à
ortográfica, que são tipos diferentes de mudança", explicou Rita Veloso, investigadora do Centro de Linguística da
Universidade de Lisboa (CLUL), ressalvando que alguns
erros, embora persistentes, dificilmente serão integrados,
"ao contrário dos desvios linguísticos sistemáticos".
De acordo com Rita Veloso, os media podem contribuir
para integrar na norma inovações linguísticas, mas não
erros ortográficos ou relacionados, "como a omissão de
algumas preposições que vemos passar em rodapé nos
noticiários televisivos".
Diferente é a situação de "impacto" e "impacte", por
exemplo. Ambas as palavras estão dicionarizadas, "em
grande parte por terem começado a ser usadas equitativamente na comunicação social, já que a elevada frequência
de uso nos media incentiva fortemente a dicionarização",
esclareceu a investigadora, há 16 anos membro do grupo
de Linguística de Corpus do CLUL, que inclui os textos
jornalísticos na sua base de trabalho.
"Quando se tenta normalizar palavras com base no
uso, a imprensa é, de facto, uma fonte muito significativa,
tendo a vantagem de estar facilmente acessível, sobretudo
agora, com a Internet", afirmou Rita Veloso, licenciada em
Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, segundo quem os media agem, antes de mais,
sobre o discurso de leitores e ouvintes. Ao reproduzirem
um termo novo como 'empregabilidade', os órgãos de
comunicação levam a que este "entre no vocabulário activo dos falantes, para o qual o discurso mediático contribui
vivamente", assinalou à JJ.
Deste modo, o facto de "aparcamento" - palavra de

influência hispânica que ainda causa estranheza, apesar
de figurar no Dicionário da Academia de Ciências de
Lisboa - ser empregue por alguns jornais "poderá contribuir mais para a sua adopção pelo público do que o
facto de estar dicionarizada", afirmou Rita Veloso.
QUANDO O JORNALISMO PECA POR EXCESSO

Mas existem outros aspectos interessantes na relação dos
órgãos de comunicação com a língua. "Decerto com a melhor intenção, os media incorrem, amiúde, num excesso
de zelo, difundindo uma hipercorrecção. É o caso da utilização, quase em regime de exclusividade, de 'melhor',
em detrimento de 'mais bem'. Tal deixa implícito que 'mais
bem' está sempre errado, quando o seu emprego é válido
em determinadas situações. Por exemplo, é tão correcto
perguntar 'Passava-me melhor o bife?' como indicar
'Quero o meu bife mais bem passado'", clarificou.
Para a investigadora, que um dia pensou ser jornalista,
os media são sensíveis à questão da língua e absorvem
algumas críticas, como comprovam os plurais "líderes" ou
"cadáveres". "Estas palavras eram, geralmente, pronunciadas como 'lídères' e 'cadávères', mas alguém mais conservador terá protestado e, de repente, nos media, começou
a dizer-se 'líderes' e 'cadáveres' com 'e' mudo na penúltima
sílaba. Problema: os singulares 'líder' e 'cadáver' passaram
igualmente a ser ditos com 'e' mudo, o que está errado
mas se ouve com frequência na televisão", exemplificou.
Para a também docente na Faculdade de Letras, "isto
mostra que, quando se tenta corrigir um erro muito
enraizado na nossa gramática, temos um efeito de dominó
de hipercorrecção, gerando-se novo erro. E se, no caso
referido, o primeiro estava a caminho de entrar na norma,
o segundo está muito longe disso".HSF JJ
JJ|Abr/Jun 2011|11
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Jornalismo escolar e universitário

Com tento na língua
Se o poeta se faz aos 10 anos, como escreveu Maria Alberta Meneres, também o jornalista
pode nascer muito antes de pisar pela primeira vez uma redacção, com os jornais e revistas
escolares a assumirem aí um papel fundamental.

C

onsciente disso, Eduardo Jorge Madureira, director do projecto Público na Escola e coordenador
do Concurso Nacional de Jornais Escolares,
declarou no 1º Congresso Nacional "Literacia, Media e
Cidadania", realizado a 25 e 26 de Março na Universidade
do Minho, que "os jornais com erros de palmatória na
primeira página, isto é, erros gramaticais, erros de concordância, aqueles que se diferenciam claramente das
gralhas, são excluídos de imediato".
"Num jornal diário, em que por vezes há notícias a
chegar à redacção em cima do fecho, os erros podem justificar-se, ser tolerados, mas num jornal escolar, que é feito
com tempo, não - é forçoso que dois ou três professores
assegurem a revisão", sublinhou.
Para Eduardo Jorge Madureira, "mesmo tratando-se de
um jornal escolar - ou sobretudo por isso - é fundamental
que os textos estejam escritos num português correcto,
pois um erro reproduz-se facilmente". E se tal já é grave
entre a comunidade estudantil, "pior se torna em certas
regiões - que as há - onde o jornal da escola é o único
media impresso de cariz local a que a população tem acesso", afirmou num workshop de jornalismo escolar que
dinamizou durante o congresso em Braga.
TOLERÂNCIA ZERO ÀS GRALHAS

A noção de que o cuidado com o português deve acompanhar quem faz um jornal ou revista, seja para uma
audiência aparentemente limitada ou para o público em
geral, foi igualmente manifestada por João Figueira, coordenador da Cadernos de Jornalismo.
A revista, nascida em Abril de 2007 para divulgar os

Eduardo Jorge Madureira: "Os jornais com erros de palmatória na
primeira página, isto é, erros gramaticais, erros de concordância,
aqueles que se diferenciam claramente das gralhas, são excluídos
de imediato."
12 |Abr/Jun 2011|JJ

João Figueira: "A língua é um bem de primeira linha e uma das
matérias-primas do trabalho jornalístico. Descurá-la revela um
enorme desrespeito por quem nos lê."

melhores trabalhos elaborados por alunos da cadeira de
Jornalismo Escrito, leccionada pelo ex-jornalista do Diário
de Notícias na Universidade de Coimbra, quis destacar a
importância da língua de uma forma original. Assim, a
primeira edição incluiu um convite singular: o leitor que
detectasse mais gralhas e incorrecções conquistava o
cargo de revisor de provas da publicação a título vitalício.
"Com a mensagem, tentámos, de forma algo irreverente,
descartar-nos da responsabilidade por eventuais erros que
tivessem passado", contou, divertido, o coordenador da
revista, neste momento a caminho do sétimo número,
reconhecendo, porém, que uma preocupação séria com o
português acompanha cada edição da Cadernos.
"A língua é um bem de primeira linha e uma das
matérias-primas do trabalho jornalístico. É através dela
que levamos os acontecimentos ao público, pelo que descurá-la revela um enorme desrespeito por quem nos lê",
assinalou João Figueira à JJ.
Para o docente da licenciatura e do mestrado em
Comunicação e Jornalismo em Coimbra, "a Cadernos
procura ter 'tolerância zero' em relação às gralhas, mas estas
são escorregadias e metem-se onde não são chamadas,
havendo sempre uma ou outra que escapa à revisão".
Contudo, o objectivo permanece inabalável, fruto da preocupação inerente à formação de bons profissionais e do hábito
adquirido no ofício: "Nos meus tempos de jornalista, os revisores
ainda eram comuns nas redacções. No entanto, eu lia o que
escrevia parágrafo a parágrafo, atentamente. Preocupou-me
sempre muito que a prosa saísse o mais limpa possível, pois
quem a ia rever também era falível e podia deixar passar os erros.
E, afinal, era eu quem assinava o texto". HSF JJ
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"O Balsemão é lelé da cuca"
e outras gafes com história
Das gralhas na imprensa quase se pode perguntar, como das cartas de amor, quem as não
tem? Mas há algumas que, pelo insólito ou picaresco, sobreviveram na memória dos leitores,
havendo na Internet registos que as recuperam.

A

2 de Agosto de 1978, Marcelo Rebelo de Sousa, à
data jornalista do Expresso, colocou no meio de
um texto uma apreciação pouco amável sobre o
proprietário do jornal, Francisco Pinto Balsemão. A frase
"O Balsemão é lelé da cuca" terá entretido a equipa de
revisão durante uns bons minutos. E em seguida divertiu
os leitores, já que não foi apagada.
O episódio - que terá forçado Rebelo de Sousa a pedir
desculpas a Balsemão, quando este o confrontou com a
autoria do comentário - integra uma espécie de anedotário jornalístico, do qual nenhuma publicação sairá
ilesa.
Quatro décadas como revisor no Diário de Notícias
permitiram a Guilherme Ayala Monteiro reunir um bom
naipe de histórias. Uma das mais conhecidas data de 26

de Junho de 1968, quando o Diário de Notícias deixou
passar, entre os pequenos anúncios, um relativo à venda
de "colchões de molas" em que o segundo "c" de "colchões"
não viu a letra de forma...
"Um colega descobriu a palavra errada na fase de
provas e andou a mostrá-la, pondo toda a gente a rir. O
problema é que, com a brincadeira, não a corrigiu", contou Ayala Monteiro, acrescentando que "o caso não foi
único, pois uns certos 'colchões de arame' padeceram do
mesmo mal", para gáudio dos leitores e "satisfação dos
anunciantes", que lucravam com a animação.
Na altura, "os pequenos anúncios eram muitos e, não
obstante o DN tivesse mais de 40 revisores, era difícil não
falhar nada".
Contudo, as asneiras impressas não resultavam exclu-

JJ|Abr/Jun 2011|13
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"Os tipógrafos, por malandrice
ou para nos pregarem partidas,
deixavam passar gralhas ou
criavam-nas, sobretudo em
palavras como "carvalho", em
que bastava tirar o 'v'..."
"Certa vez, o Diário da Manhã
colocou em título que o Cardeal
Cerejeira, então adoentado,
experimentara 'sensíveis
senhoras' em lugar de 'sensíveis
melhoras'. E era o jornal oficial
do regime!"
Guilherme Ayala Monteiro

sivamente da distracção de quem revia. "Os tipógrafos,
por malandrice ou para nos pregarem partidas, deixavam
passar gralhas ou criavam-nas, sobretudo em palavras
como "carvalho", em que bastava tirar o 'v'... Quando se ia
apurar responsabilidades, já os tipógrafos se tinham desfeito das provas",
recordou com bonomia.
Não admira, pois, a lista de episódios que o antigo chefe de revisão do
DN relata de cor, sem precisão de
nomes ou de datas mas com a
memória viva da graça.
Ainda antes do 25 de Abril, um
"ilustre economista" viu-se descrito
como "ilustre comunista" e, já depois
da Revolução, estava o actual presidente da Fundação Calouste
Gulbenkian, Rui Vilar, no Governo,
quando o seu nome saiu no jornal
como "Rei Vilão", contou Ayala
Monteiro.
E como o DN não tinha exclusividade na publicação de disparates,
"certa vez, o Diário da Manhã colocou em título que o
Cardeal Cerejeira, então adoentado, experimentara 'sensíveis senhoras' em lugar de 'sensíveis melhoras'. E era o
jornal oficial do regime!"
O PÚBLICO ERROU

O gesto de reconhecer um erro, de o assumir publicamente, não será fácil, nem mesmo quando se trata "apenas" de uma gralha, mas o Público decidiu encarar a situação com humor e, a 5 de Março de 2009, assinalou o seu
19º aniversário com três páginas do suplemento P2 dedi14 |Abr/Jun 2011|JJ

cadas às "grolhas e dsparates" que havia dado à estampa
ao longo da sua jovem existência.
O artigo do diário inclui não apenas exemplos de gralhas - como quando, a 26 de Outubro de 2000, o corrector
ortográfico substituiu os nomes dos
políticos ucranianos Victor Iuschenko
e Pavel Lazarenko por Vector
Cheinhos e Papel Laçaremos - mas
também de lapsos geográficos ou
matemáticos.
Nos Balcãs, além de retirar a
Tirana o estatuto de capital da
Albânia para o ceder a Pristina, sua
congénere kosovar, o Público
escreveu, na primeira página, que
confrontos no Kosovo haviam causado uma "centena de feridos, entre os
quais pelo menos 20 soldados franceses da Kfor, 63 polícias da UNMIK e
80 manifestantes".
Textos assinados por jornalistas
inexistentes, como Birkenau Aqui e
Agora, legendas que contrariam o
que a foto mostra, manchetes que a realidade desmentiu caso da que, a 3 de Dezembro de 2007, deu a vitória ao
"sim" num referendo venezuelano chumbado por 51% da
população - são outros dos exemplos convocados no
extenso artigo de mea culpa assinado pelo jornalista Luís
Francisco.
Também no caso do Público, ainda que em moldes distintos dos do Expresso, nem o "patrão" está a salvo. Por
uma troca nas habilitações literárias, o suplemento
Economia já converteu o engenheiro químico Belmiro de
Azevedo em engenheiro electrotécnico. HSF JJ
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A presidenta e outros usos do género
Informar-se e reflectir sobre questões linguísticas faz parte do trabalho jornalístico, pois o uso
tanto quanto possível correcto das línguas utilizadas profissionalmente deve ser uma das
nossas preocupações.
Texto: Francisco Belard

G

ramáticas, dicionários, vocabulários, prontuários e manuais de redacção e estilo são os instrumentos mais idóneos e úteis nesta tarefa, embora a pressa e a comodidade (ou a preguiça) levem a que
alguns se limitem a interrogar o camarada mais próximo
ou tido por mais sabedor quando têm uma dúvida, ou
escrevam o que lhes parece remetendo a correcção para
o desk ou para o revisor, quando existam (mesmo um
consumo não exaustivo dos media leva a crer que hoje
quase não existem ou a sua competência é fraca). Os
prontuários, geralmente em papel, os correctores instalados em computadores e os livros de estilo são recursos
frequentes, e, não sendo infalíveis nem explicando tudo,
ajudam a evitar erros grosseiros e a alijar as responsabilidades do locutor ou do escriba. Há prontuários melhores do que outros, mas, embora os use muitas vezes, desconfio deles em geral. Baseiam-se em obras ditas científicas, nunca indiscutíveis, e são autoritários, como pequenas bíblias ou alcorões que nem sequer invocam a caução
divina.
Não gosto do prontuário que me quer obrigar a escrever Liverpul em vez de Liverpool (se querem mesmo
aportuguesar tudo, então escrevam Piscina de Fígado).
Nem do que aceita Yorkshire mas proíbe York, ou do que
consente York mas proíbe Nova York (forma corrente no
Brasil, como o já foi em Portugal, e análoga à espanhola
Nueva York). Não gosto do que me quer convencer da
existência de «ilhas Maurícias», sabendo eu que há uma
ilha Maurício, nem da convicção geral nos prontuários
de que a ilha é Maurícia, sabendo eu que noutras línguas
europeias o nome dela é do género masculino
(Mauritius, Mauricio, Maurice, referindo-se ao holandês
Maurício de Nassau). Os prontuários são úteis, mas usa-

dos «em termos hábeis» ou «com pinças». Servem também para nos divertirmos com os seus lapsos e incongruências. Quanto a correctores informáticos, da primeira vez que consultei um vi que ele ignorava a diferença entre corrector e corretor. Em português europeu
ou africano isto era grave. Entre mim e o corrector ignorante que o jornal instalara, a prova acabou nesse
momento; chumbou e faltou à segunda chamada em
Outubro.

A

pós este intróito, abordo um caso da actualidade
política e mediática. Não tem importância esmagadora, não faz com que ninguém perca o sono,
nem fará (espero) adormecer ninguém. Tal como não
quero estimular o stress, não faço concorrência à cafeína
nem aos ansiolíticos. É todavia actual: que acontece com
certas profissões se procurarmos pô-las no feminino (ou
vice-versa, embora isso seja menos menos frequente)? O
pretexto de actualidade é proporcionado pela nova
Presidente da República Federativa do Brasil, que insiste,
com a suficiente autoridade que o poder de Estado lhe
confere, em ser denominada presidenta. Dilma Rousseff
não está a inovar tanto como julga (ou eu julgo que julga),
pois a palavra já existia em espanhol, língua oficial de
quase todos os países que rodeiam o Brasil e do único país
que rodeia Portugal. O vocábulo presidenta (entre cujas
acepções estão as de «jefa del Estado» e, em termos coloquiais ou familiares, o de «mujer del presidente») é reconhecido pelo Diccionario de la Lengua Española da Real
Academia (22ª edição, 2001; eles não fazem negócios ortográficos), que vincula uma vintena de academias dessa
língua, mantendo presidente como forma comum
(«comum de dois») para os dois géneros. Entre nós, uma

Há prontuários melhores do que outros,
mas, embora os use muitas vezes, desconfio
deles em geral. Baseiam-se em obras ditas
científicas, nunca indiscutíveis, e são
autoritários, como pequenas bíblias ou
alcorões que nem sequer invocam a caução
divina.
JJ|Abr/Jun 2011|15
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grande amiga de Portugal que estimo e admiro, Pilar del
Río, mulher de José Saramago, insistiu em que é presidenta e não presidente da Fundação que tem o nome do marido infelizmente falecido. Pilar é andaluza e está no seu
direito.
Se, no âmbito espanhol, a forma presidenta faz correr
pouca tinta (que eu saiba), em português suscita maiores
divergências. Há no Brasil importantes meios de comunicação que preferem chamar presidente a Dilma, lembrando que a palavra é comum aos géneros masculino e feminino («comum de dois», repito), ou seja, invariável, sem
tentarem impedir Dilma de impor presidenta.

D

iz a Wikipedia (não recomendo a Wikipedia, usoa com cautela...e caldos de galinha) brasileira:
«segundo o dicionário Houaiss, presidenta é a
forma feminina de presidente. O Aurélio, ao explicar o significado de presidente, define que a palavra pode ser
usada no masculino e feminino, e também acata o uso de
presidenta, que por sua vez é definida como “esposa do
presidente” ou mulher que preside» (note-se a semelhança entre a definição do Aurélio, óptimo dicionário, e a do
também notável dicionário hispano-americano da Real
Academia, atrás citado).
No Brasil houve quem tentasse convencer o poder de
que a forma presidente era mais correcta e não masculina (servia para os dois géneros; também não dizemos
regenta, inteligenta, doenta, resistenta). Mas Dilma, sabendo
mais de economia do que de línguas, já tinha aquela
ideia de afirmação do seu triunfo político como mulher.
Ao felicitá-la depois da vitória, a Presidente argentina
Cristina Kirchner ter-lhe-á-dito: «Bienvenida al club, presidenta». Ao ser eleita, Cristina pedira à imprensa e ao
Governo argentino que lhe chamassem assim. No sítio
web da Casa Rosada, palácio presidencial, e nos jornais, a
senhora Kirchner é presidenta. Mas essa adaptação já se
usava em espanhol; lembre-se como exemplo vetusto o
romance de Leopoldo Alas («Clarín») La Regenta (A

Que acontece com certas profissões
se procurarmos pô-las no feminino
(ou vice-versa, embora isso seja
menos frequente)?
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Corregedora na tradução portuguesa). Não vejo grande
inconveniente nas duas formas, incluindo aquela em que
alguns verão exacerbado feminismo verbal. Dilma
Rousseff orgulha-se de ser a primeira Presidente do
Brasil, que só tivera homens no cargo; não lhe bastou
porém ser a primeira mulher a presidir. Vangloriar-se de
ser «a primeira Presidente do Brasil» até talvez valesse
mais, sabendo-se que nunca nenhum homem poderá
gabar-se de ser o primeiro Presidenta do Brasil. Mas o que
importa é que ela fique contente (ou contenta, que também se usa em espanhol).
Embora insistindo na actualidade, um dos valores
mais fortes do jornalismo, não temos de adorá-la de joelhos. Não proponho, claro, que se fale da guerra do
Peloponeso, ou mesmo da Crimeia, como se fosse a guerra na Líbia. Simplesmente acabo de recordar, graças ao
atento e atencioso jornalista José Mário Costa, responsável pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa (www.ciberduvidas.com), que eu próprio já abordara a questão dos géneros em profissões e cargos («O sexo das profissões», na
coluna “Passagem das Horas”, Expresso, 12-11-2005).
Escrevi na entrada dessa crónica: «Será discriminatório
dizer a presidente, passando a ser obrigatório a presidenta? (...)». Nessa altura não havia uma Dilma no cenário,
nem uma Angela Merkel que, sem o imaginar, originou
em Portugal a dúvida de ser chanceler ou chancelerina.
Não tendo poderes de presciência, lembro-o para notar
que é relativo o conceito de actualidade. O assunto não
era então muito actual? Pois é-o agora, ainda mais.
Presidente, residente, regente, agente... servem para os dois
géneros como invariáveis e ninguém tem de ficar ofendido/a. A ideia de que acabar em /a/ converte uma palavra
em feminina não tem sustentação linguística; depende da
palavra, da sua origem, do significado e até do uso social.
Caso contrário, jornalista, linguista, poliglota, idiota, anarquista, budista e nudista ficariam despidos da invariabilidade de género, devendo (se «eles» não fossem mulheres)
terminar em /o/. JJ
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A Lisgráfica imprime mais de 15 milhões de
exemplares por semana de revistas, jornais,
listas telefónicas e boletins.
A Lisgráfica é a maior indústria gráfica da Península Ibérica. Apenas na área de publicações, é responsável pela
impressão de mais de 100 títulos diferentes. O que significa dizer que todos os dias a maioria dos portugueses tem
contacto com os nossos produtos.
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Literacia, Media e Cidadania

Universidade do Minho acolheu especialistas em Educação para os Media

A importância de uma literacia
que forme para a cidadania
“Precisamos de uma educação para os media mais efectiva”. A
afirmação pertence a Felisbela Lopes, pró-reitora para a Comunicação
e Imagem da Universidade do Minho (UM), que falava na abertura
do 1º Congresso Nacional sobre “Literacia, Media e Cidadania”, que
juntou nos dias 25 e 26 do passado mês de Março, cerca de 300
especialistas. Felisbela Lopes afirmou que da trilogia patente na
designação do congresso “pode nascer um espaço público dinâmico”,
com cidadãos “capazes de ver inteligentemente os media”. Por seu
turno, Isabel Almeida, que participou no evento em representação da
ministra da Educação, corroborou a ideia ao defender que “a escola
deve responder ao desafio de educar cidadãos com competências
académicas e sociais”.
Texto: Rita Araújo

Felisbela Lopes falando na sessão de abertura
18 |Abr/Jun 2011|JJ
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A

organização do congresso foi coordenada
por Manuel Pinto e Sara Pereira, investigadores do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS) da UM,
a quem a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)
encomendou um estudo sobre o panorama
da educação para os média em Portugal que
foi apresentado no primeiro dia do encontro.
Na sessão de abertura, Manuel Pinto
descreveu a educação para os média como
uma “área de grande dinamismo”, tendo
considerado o orador José Ignacio Aguaded
(responsável pela conferência inaugural)
como “um dos focos desse dinamismo”.
Aguaded, investigador da Universidade de
Huelva (Espanha), descreveu a realidade
em que vivemos como “mediatizada”, uma “sociedade de
ecrãs” que constroem a realidade. “É preciso interpretar,
conhecer, criticar, saber consumir os media de forma inteligente”, referiu este especialista. Defendendo que “a educação e a comunicação são duas caras da mesma moeda”,
José Ignacio Aguaded referiu-se a um “educomunicador”,
mais do que a um educador ou comunicador. O professor
espanhol defendeu também a união de esforços de diferentes sectores da sociedade, para que seja possível desenvolver competências críticas e atitudes inteligentes relativamente aos media. “A preocupação não deve ser só dos
professores, mas sim um esforço conjunto destes com os
pais, os políticos, e os media”, concluiu.

O congresso ficou também marcado pela insistência
naqueles que são considerados por Sara Pereira como dois
dos vectores estruturantes da educação para os media: a
investigação e a formação. A este propósito, a investigadora da UM lamentou que esta área tenha
“pouco espaço” na formação de professores e
educadores e alertou para a necessidade de
integrar a educação para os media nos curricula escolares e envolver igualmente a comunicação social na promoção desta temática.
Vítor Reia-Baptista, investigador na
Universidade do Algarve, também apontou a formação como o caminho a seguir
pelos media. Segundo este professor, os
meios de comunicação “já têm demonstrado que sabem entender ” a sua função no
contexto da educação para os media. Em
relação ao congresso, Reia-Baptista realçou
a sua importância no “contexto nacional, educativo e
mediático”.
PAQUETE DE OLIVEIRA: “MEDIA NÃO TÊM DE SER EDUCADORES DO POVO”

O provedor do telespectador da RTP, Paquete de Oliveira,
foi outro dos intervenientes nos debates do congresso,
tendo falado sobre o papel dos media e assegurando não
partilhar da “tese clássica” de que “a televisão, ou os
outros media, têm de ser os grandes educadores do
povo”. “Podem é beneficiar de todo um trabalho conjunto
para promover a literacia dos media”, contrapôs. O professor destacou, por outro lado, o estudo apresentado
JJ|Abr/Jun 2011|19
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Vítor Reia-Baptista realçou a importância do congresso no “contexto nacional, educativo e mediático”

sobre a situação da educação para os media em Portugal,
afirmando que este faz “um levantamento muito interessante sobre as milhentas coisas que se fazem por esse país
fora” em diversos contextos.
Há cinco anos a desempenhar funções de provedor,
Paquete de Oliveira, que agora está de saída do cargo,
reconheceu que “quanto mais os espectadores têm uma
capacidade crítica e quanto mais reflectem a literacia
mediática, mais podem ser cidadãos contributivos para
que os media efectivamente possam qualificar-se”. O professor destacou ainda a interacção dos media com todas as
outras instituições como o contributo mais importante
“para que a literacia mediática seja uma realidade” que
contribua para o exercício da cidadania.
Os dois dias de trabalhos contaram ainda com a participação de quem trabalha diariamente com a educação
para os media num contexto mais prático, como é o caso
de Eduardo Jorge Madureira, coordenador do projecto
“Público na Escola”, ou de Tito de Morais, impulsionador
da iniciativa “Miúdos Seguros na Net”. Eduardo Jorge
Madureira sublinhou a importância atribuída aos jornais
escolares porque, defendeu, é elaborando um jornal que
se percebe que tipo de problemas levanta a sua produção
e como funciona um meio de comunicação. “Um jornal
escolar é um importante instrumento de participação e de
educação cívica”, destacou.
ERC PREOCUPADA COM LITERACIA MEDIÁTICA

O presidente do Conselho Regulador da ERC, Azeredo
Lopes, sublinhou a preocupação da entidade reguladora
com “a questão da literacia para os media”, demonstrada,
desde logo, através do estudo sobre a situação do sector
20 |Abr/Jun 2011|JJ

encomendado ao CECS. A propósito dessa investigação,
bem como da realização de um primeiro Congresso
Nacional sobre o tema, Azeredo Lopes notou que esta é a
primeira vez que uma “federação de entidades públicas e
privadas de altíssima competência” se juntam no estudo e
debate desta temática. Para além da Universidade do
Minho (através do CECS), participaram na organização
do congresso o Ministério da Educação, a Comissão
Nacional da UNESCO, o Conselho Nacional da Educação,
o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, a UMIC
- Agência para a Sociedade do Conhecimento e a ERC.
Em jeito de balanço, Sara Pereira considerou que o congresso “correspondeu a todas as expectativas” e foi “muito
participado”. “Foi uma grande satisfação ver a participação, por um lado, de muitos inscritos, mas também ver a
participação activa de pessoas a colocar questões e a dar
um testemunho”, afirmou uma das impulsionadoras
desta iniciativa. Em relação ao estudo agora publicado,
Sara Pereira acredita que, com este trabalho, “se começou
a escrever a história” da educação para os media. “Penso
que este retrato de 10 anos é fundamental para se olhar
para aquilo que está feito e para traçar novo caminho”,
destacou Sara Pereira.
O encerramento dos trabalhos contou com a presença
do Reitor da Universidade do Minho, António Cunha, e
do ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão.
António Cunha congratulou-se com a realização da iniciativa na escola a que preside. O ministro, pelo seu lado,
admitiu que “a promoção da literacia para os media ocupa
cada vez mais os responsáveis pelas políticas públicas” e,
nesse sentido, destacou o “esforço de investimento” do
Governo nas áreas do conhecimento e da tecnologia. JJ
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José Ignacio Aguaded sobre Educação para os Media

“Portugal pode ser referência mundial”
José Ignacio Aguaded, referência académica no domínio da educação para os media,
refere-se a este tema como um “campo de preocupação internacional
que está praticamente por fazer”.

O

especialista da Universidade de Huelva
(Espanha) afirma que vivemos numa “sociedade
complexa” dominada pelo “relativismo de valores”. O mundo linear desapareceu para dar lugar a um
mundo de links, de mosaicos. E são esses mosaicos que,
afirma, constroem actualmente a realidade: “Os media etiquetam e simplificam a realidade, constroem-na”.
Segundo o investigador – que proferiu a conferência de
abertura do Congresso –, os media são hoje parte da pessoa que somos, pelo que é preciso “desenvolver competências para enfrentá-los de forma crítica e inteligente”.
“Os media constroem a realidade de forma sui generis, e
muitas vezes não somos capazes de a interpretar porque
não pensamos sobre ela”, critica Aguaded. A verdadeira
questão, defende, prende-se com a selecção e o desenvolvimento de um olhar crítico relativamente aos meios de
comunicação. O desenvolvimento destas competências
tem de ser feito de forma colectiva, formando pais, educadores e professores e juntando diversas entidades numa
reflexão sobre os media. “É preciso começar por formar os
adultos para depois formar as crianças”, afirma.
Aguaded destaca também a convergência, conseguida
neste congresso, de “três campos fundamentais: a literacia, os media e a cidadania”. “Portugal tem muitas experiências em universidades, em escolas, em meios de
comunicação. Concentrar todos esses sectores num congresso e começar a fazer coisas de forma colectiva é uma
chave fundamental para o futuro, porque o futuro constrói-se de forma colectiva e com convergência”, afirma o
investigador. E remata: “Se saírem boas conclusões deste
congresso, começaremos a ter um Portugal que será referência a nível mundial”.

interpretar uma realidade cada vez mais económica”,
sendo que “os media tiveram sucesso sempre que se souberam conectar com as emoções das pessoas”.
O investigador apresenta soluções para que os meios
de comunicação cumpram o seu objectivo de informar e,
ao mesmo tempo, ajudem na formação de públicos. “Há
que renovar o tipo de conteúdo dos media, de maneira a
que façamos conteúdos educativos, formativos, e que
entretenham ao mesmo tempo”, sugere. Na opinião de
José Ignacio Aguaded considera que “é possível combinar
espectáculo e emoções com educação”, referindo ser esta
“a chave de sucesso para o futuro”. E sublinha ainda a
importância da “reflexão entre comunicadores, educadores, políticos e famílias” como forma de dinamização do
campo da educação para os media. R.A. JJ

MEDIA DEVEM ASSUMIR PAPEL FORMATIVO

Em relação ao papel dos media neste contexto, o investigador espanhol tem ideias concretas: “Penso que é muito
importante que os media progressivamente vão assumindo um papel formativo, porque hoje em dia a sociedade
exige que os meios de comunicação participem activamente na formação da cidadania, contribuindo para uma
cidadania muito mais responsável, democrática, e participativa”. Numa “sociedade de ecrãs”, continua, é preciso
pensar a “relação das pessoas com os media”. Segundo
Aguaded, “o factor emocional é uma das chaves para
JJ|Abr/Jun 2011|21
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Publicação de estudo encomendado pela ERC

Como vai a educação
para os media em Portugal?
A apresentação do estudo “Educação para os Media em Portugal: experiências, actores e
contextos”, investigação que traça um retrato desta área de estudos nos últimos dez anos em
Portugal, marcou o primeiro dia de trabalhos do Congresso.

O

estudo, encomendado pela Entidade Reguladora
para a Comunicação Social (ERC) e agora publicado em livro, faz um levantamento da situação
no país e propõe algumas orientações relativamente à
área da educação para os media, a partir dos resultados
obtidos. Manuel Pinto, coordenador da equipa da
Universidade do Minho (UM) que realizou esta investigação, refere que ainda “há zonas do país que ficam na
sombra”, em termos de iniciativas neste domínio. Mas
sublinha: “Estamos num ponto decisivo para ver se
Portugal segue o que se está a fazer nesta área a nível
internacional”.
Estrela Serrano, vogal do conselho regulador da
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC),
destaca a importância deste “estudo pioneiro” no contexto da educação para os media, referindo que se trata de
“um levantamento sem o qual seria impossível
prosseguir”. “Vai ser possível apresentá-lo ao poder político para que se posicione de uma vez por todas sobre a
questão da importância deste tema para a cidadania”, afirma Estrela Serrano. O trabalho encomendado pela ERC
foi coordenado pelos investigadores do Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da UM
Manuel Pinto e Sara Pereira, e tem como co-autores Luís
Pereira, Tiago Dias Ferreira e Vítor de Sousa. O objectivo
da investigação era o de mapear todo o campo da educação para os media, conhecendo os seus actores e contex22 |Abr/Jun 2011|JJ

tos, bem como as debilidades e pontos fortes da área, os
quais foram identificados no terreno.
A investigadora Sara Pereira acredita que tanto o estudo como o congresso sobre Literacia, Media e Cidadania
“serão grandes impulsionadores para um trabalho mais
activo nesta área”, constituindo um “ponto de partida”
que servirá para “olhar para o futuro a partir do que está
feito”. Manuel Pinto acentua mesmo que esta investigação marcará “um antes e um depois” no panorama da
literacia mediática no país. O investigador confessa, no
entanto, ter “a consciência de que a realidade é mais rica”
do que revela o estudo levado a cabo, apontando inclusive algumas lacunas na investigação. “Há actividades do
Conselho Nacional de Educação que já vêm dos anos 80
e princípios de 90 e que tiveram continuidade na década
e que não estão muito referenciadas”, afirma. “É preciso
recuperar isso, porque faz parte da memória”, acrescenta
o professor.
Sara Pereira explica ainda que “a educação para os
media não é de todo uma área nova”, sendo que a investigadora do CECS estuda este campo já há cerca de 20
anos. A publicação do estudo significa, segundo a professora, que “se começou a escrever a história” no plano da
educação para os media. “Este é um retrato fundamental,
essencial, para se olhar para aquilo que está feito e para
traçar novo caminho”, conclui. R.A. JJ

Sara Pereira e Manuel Pinto
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"Crianças e Riscos Online"

Jornalismo e segurança
das crianças na internet
O papel dos media na informação sobre a segurança dos mais novos
na internet foi um dos pontos de debate da conferência "Crianças e
Riscos Online". Como se traça o limite entre alertar e alarmar?
Texto Ana Jorge* Fotos Sofia Correia

O

tema dos riscos em que as crianças se
podem envolver quando navegam online
tem despertado muito interesse, sobretudo com a entrada massiva e repentina da
internet nas casas portuguesas através dos
programas governamentais E-Escolas. Que papel têm os
media na informação sobre segurança das crianças e
jovens na internet? A conferência "Crianças e Riscos
Online", que aconteceu no dia 4 de Fevereiro, na
Universidade Nova de Lisboa, e se destinou a apresentar
os resultados do inquérito a 25000 crianças europeias
entre os 9 e os 16 anos, e um dos seus pais, sobre riscos na
internet, debateu também este papel dos media.
O evento, realizado dias antes do Dia da Internet
Segura, efeméride com que todos os anos a Comissão
Europeia tenta colocar o assunto na agenda pública, revelou que as crianças portuguesas estão entre as que
menos se expõem a riscos nas suas utilizações da internet:
para uma media europeia de 12%, foram 7% das crianças
portuguesas que declararam já ter visto ou enviado mensagens ou imagens sexuais, ter-se envolvido em bullying
online, ter encontrado estranhos conhecidos online ou
visto conteúdos nocivos.

24 |Abr/Jun 2011|JJ

Este resultado contraria a ideia que os media transmitem: tanto Tito de Morais, autor do site
"MiúdosSegurosna.net", como as técnicas do Instituto de
Apoio à Criança Alexandra Simões e Maria João Malho
julgam que têm sido os casos individuais a motivar
grande parte da visibilidade deste tema. "Os casos que
chegam às notícias são geralmente os de maior dramatismo, nomeadamente no domínio do desaparecimento
de jovens em resultado de contactos através da Internet
ou do abuso sexual de menores", o que não espelha a realidade e gera um "clima de pânico" que consegue audiências às expensas de um debate mais esclarecido, defende o
activista Tito de Morais. Para o IAC, os media desrespeitam ocasionalmente códigos e leis no tratamento noticioso destes casos, como noutros temas relacionados com
os jovens, o que levou a que interviesse junto dos jornalistas em casos de crianças cuja vida estava a ser "devassada em público".
No entanto, Gabriela Chagas, jornalista da Lusa, considera que "o tratamento noticioso desta matéria tem hoje
muito mais de informativo e preventivo do que sensacionalista". O tema tem vindo a conquistar espaço, quer
através de fontes diversas - entre governo, polícia, academia, ONGs ou empresas -, quer com casos concretos, que
"têm um efeito de alerta que me parece importante para a
nossa sociedade que ainda regista baixos níveis de qualificação", nota.
O próprio projecto EU Kids Online "tem tido a preocupação de preparar a divulgação aos jornalistas de cada vez
que existem novos resultados", refere Cristina Ponte, coordenadora nacional do estudo europeu: "através da agência de notícias, com um tratamento exaustivo, temos
chegado aos jornais gratuitos, aos regionais", a par de outros contactos com jornalistas da imprensa, rádio e televisão.
Os media estão, segundo o estudo, entre as principais
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Gabriela Chagas: "O
tratamento noticioso
desta matéria tem hoje
muito mais de informativo e preventivo do que
sensacionalista"

Daniel Sampaio, Cristina Ponte e Manuel Pinto

fontes de aconselhamento sobre segurança na internet,
como revelou José Alberto Simões, sociólogo e investigador do projecto. A par da escola, família e amigos, os
media têm um papel fundamental na informação às
famílias, que constituem uma base essencial de apoio às
crianças e jovens. Na verdade, os próprios jovens procuram pouca informação nos media digitais sobre esta
matéria e recebem-na sobretudo através dos media tradicionais. Gabriela
Chagas reconhece a responsabilidade
que daqui resulta para os jornalistas na
divulgação dos riscos e questões de
segurança online, mas também sublinha a dependência face às iniciativas da
academia e das ONGs e da sua aproximação aos media.

var essa imagem. Gabriela Chagas concorda que "ainda se
dá pouca voz às crianças, nem sempre é fácil mas consegue-se".
Alexandra Simões e Maria João Malho notam ainda
que "são poucas as notícias em que se divulguem trabalhos, prémios, acções em que as crianças e jovens são os
actores e que transmitam as suas ideias, preocupações,
propostas, trabalhos", algo que requer
um trabalho mais activo de comunicação. Do lado dos jornalistas, Gabriela
Chagas aponta o passo seguinte para
este objectivo: um verdadeiro "compromisso de honra que faça dos jornalistas
partes activas", com voz nos conselhos e
plataformas de instituições que se ocupam do acesso à internet e segurança
na sua utilização.
"UM CAMINHO A FAZER"
Notando um grande interesse por
Há "um caminho a fazer em conjunto,
parte das famílias e escolas nestes
por cidadãos, media, jornalistas, edi- Tito de Morais: "Os casos que
temas, Tito de Morais considera que
tores, técnicos" para que se informe a chegam às notícias são geralmente os existe espaço nos media para incluir
população e se respeitem os envolvidos de maior dramatismo, nomeadamente
mais perspectivas e explorar o tema,
nas notícias, traçam as técnicas do IAC. no domínio do desaparecimento de
por exemplo, em programas televisivos
"Se conseguirmos contribuir para notí- jovens em resultado de contactos
durante o dia, para chegar a um públicias nem sensacionalistas nem só com através da Internet ou do abuso sexuco que não usa a Internet, ou em pronúmeros, com uma mensagem cuidada, al de menores"
gramas infantis, para chegar ao público
podemos alimentar as discussões entre
infantil. A ideia de uma "educação pelo
familiares e crianças, dar voz aos mais
entretenimento", que alimente as
jovens", sugere Cristina Ponte. Os constrangimentos de mudanças de comportamentos, como refere Cristina
tempo dos jornalistas e a sua falta de preparação em ouvir Ponte, tem sido trabalhada pelo IAC junto dos argumenas crianças dificultam um "trabalho jornalístico menos tistas de telenovelas, no sentido de chegar a "vários
imediato" de incluir as crianças como fontes, refere a coor- estratos sociais da sociedade e despertar consciências". JJ
denadora do estudo, mas a imprensa pode dar mais voz à
criança sem expor a sua imagem, enquanto a televisão
poderia explorar a visualidade dos desenhos para preser- *Também membro da equipa de investigação do projecto EU Kids Online
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O uso do Twitter na imprensa regional

Proximidade(s) no jornalismo
Da Internet à agenda dos media, foi rápida a expansão do Twitter. Tal
como há 15 anos, quando o jornalismo ganhou um novo meio para a
prática e a difusão de notícias, as rotinas dos jornalistas passaram a
incluir esta plataforma de microblogging. Uma ferramenta usada por
profissionais e amadores, do local para o global.
Texto: Pedro Jerónimo* Ilustração: José Alves

N

a cauda dos principais títulos de imprensa em Portugal. É assim que tem (re)agido
a imprensa regional, sobretudo quando
falamos em ciberjornalismo. A mera
transposição de conteúdos do papel para
a Internet (shovelware), que o pioneiro Jornal de Notícias
começou a fazer há 15 anos (Bastos, 2010), mantém-se na
generalidade dos títulos de imprensa regional. Há,
porém, excepções, sobretudo ao nível dos semanários.
Apesar de os indicadores apontarem que a tradição ainda
se mantém - um fecho por semana -, a actualização diária
de conteúdos passou a constar das rotinas dos jornais
regionais. Há mais atenção ao online, se olharmos para os
principais títulos (Jerónimo, 2010a), porém, há excepções
(Couto, 2010).
A utilização do Twitter, mas também o Facebook, nas
redacções e pelos jornalistas, é inevitável. São as plataformas privilegiadas para as notícias de última hora. O estudo recente (Jerónimo e Duarte, 2010) deixou indicadores
nesse sentido. A proximidade com os cidadãos, através do
serviço de microblogging, permite não só disseminar
informação como também recolhe-la. A expansão e o
desenvolvimento das potencialidades das plataformas
móveis, como o telemóvel, permitem-no. É o consumo e
produção de informação em/de qualquer lugar (Jerónimo,
2010b).
Mas, até que ponto o Twitter pode servir enquanto
serviço colaborativo de produção e circulação de informação? Twitter e jornalismo combinam? Há adequação do
meio ao formato?
A amaragem de um avião no Rio Hudson, EUA, a 15 de
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Janeiro de 2009, bem como as cheias na Madeira, Portugal, firmação…" (Idem). Uma prática para qual os jornalistas
a 20 de Fevereiro de 2010, são dois exemplos de aconteci- da imprensa regional portuguesa talvez ainda não estão
mentos locais ou regionais, que passaram a globais. Em muito familiarizados, sobretudo quando falamos de ferraambos os casos, dois nomes comuns: o serviço de mentas como o Twitter, visto como uma plataforma privimicroblogging e Alexandre Gamela, um jorlegiada para as breakingnalista freelancer que fez uso das actualiza- Até que ponto o Twitter
news. O estudo de Jerónimo
ções em 140 caracteres - e respectiva rede de pode servir enquanto
e Duarte (2010) deixa indicontactos - para disseminar a informação. A serviço colaborativo de
cadores nesse sentido: apeparticipação do cidadão ganha uma nova produção e circulação de
nas 25% da amostra - dos
dimensão, tal como a proximidade aos aconprincipais jornais regionais
informação? Twitter e
tecimentos. O que esperar dos 'profissionais
em Portugal - tem uma conda proximidade', neste novo paradigma jornalismo combinam? Há
sciência digital. "São, porém,
adequação
do
meio
ao
comunicacional?
esses títulos que têm retirado
partido das principais potenformato?
PRÁTICAS NAS REDACÇÕES REGIONAIS
cialidades da plataforma,
O Twitter tem integrado, cada vez mais, as
como uma maior proximiA participação do cidadão
rotinas dos jornalistas. Mas, até que ponto é
dade, interactividade e parganha
uma
nova
dimensão,
uma ferramenta para um melhor jornalismo?
ticipação com os utilizaO recente contributo de Mendes (2010) tal como a proximidade aos
dores, independentemente
alerta para uma importante rotina dos jorna- acontecimentos. O que
de serem leitores da edição
listas, que no âmbito regional, se deparam esperar dos 'profissionais da em papel. Há ainda a considcom uma novidade. "Antigamente nos jornais proximidade', neste novo
erar o acesso a fontes e as
regionais e locais, por exemplo, muitas fontes
paradigma comunicacional? informações de última hora.
eram o barbeiro... Por causa do acesso das pesPor outro lado, não estar no
soas à Web, em vez de termos um barbeiro
Twitter não é sinal de que
temos 50 mil barbeiros, e portanto é mais difícil ainda não se está atento à realidade digital e aos novos paradigfazer a filtragem dessa informação. Mas eu acho que, se a mas da comunicação. Prova - inesperada - disso foi o facto
pergunta é se pode ser fonte de informação? Pode. Agora, de alguns dos títulos terem manifestado que privilegiam o
tem que passar por todos os crivos e todos os passos de Facebook. Porém, também há quem, pura e simplesmente,
confirmação que sempre se fez com qualquer fonte, quer não queira saber. E mesmo os que querem privilegiam na
dizer, tal como um político também temos que fazer a con- sua maioria o 'shovelware a 140 caracteres' ou o dumping
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de conteúdos, dos respectivos websites para a conta o eu-media, que é o utilizador, em detrimento dos media
Twitter. Se o objectivo destes é a promoção, há, contudo, de massas. A proximidade também se dá ao nível digital.
quem vá tentando dar uso aos recursos que tem, experi- Estamos na era da instantaneidade e da interactividade em
mentando o ciberjornalismo de proximidade.
mobilidade. O próximo passo é rumo às plataformas
É evidente que as ferramóveis. Foco o telemóvel, uma extensão do
mentas que a Internet coloca "Antigamente nos jornais
homem moderno. Uma realidade que potencia
à disposição do cidadão regionais e locais, por
a possibilidade de, entre milhões de eu-media,
comum e, igualmente, do jor- exemplo, muitas fontes
algum entrar em linha com uma estória. É da
nalista, esbatem, cada vez eram o barbeiro... Por causa
relação dos jornalistas e dos medias regionais
mais, a linha que separa o
com estas transformações que dependerá o
do acesso das pessoas à
produtor do consumidor,
sector. Ignorá-las será afastar o que se pretende
Web,
em
vez
de
termos
um
provocando efeitos no campo
próximo. JJ
barbeiro
temos
50
mil
jornalístico. Será o usuário do
Twitter um "parceiro" do jor- barbeiros, e portanto é mais
Referências
nalista? Ou será uma ameaça difícil ainda fazer a
l BASTOS, Helder (2010). As Origens e
do profissional de comunifiltragem dessa
evolução do Ciberjornalismo em Portugal: Os
cação? O que é e será o jornainformação…
primeiros quinze anos (1995-2010). Porto:
lismo de proximidade?
Edições Afrontamento.
À velocidade que a
l COUTO, Patrícia (2010). Ciberjornalismo
Internet apresenta novos A possibilidade de contacto
Regional: Aproveitamento das potencialidesafios aos media e ao jor- (rápida e a baixo custo), a
dades da WEB dos nove jornais regionais
nalismo, importa estarmos recolha de opiniões e de
com maior audiência do Distrito do Porto.
atentos, imprensa regional
informações para
Tese de mestrado defendida na Universidade
incluída. Futuros estudos poreportagens, são das rotinas do Porto.
derão tentar justificar ou reful JERÓNIMO, Pedro (2010a). Da Imprensa
tar os resultados apresenta- de produção mais
valorizadas
pelos
media
aos Media Locais Digitais: O caso do distrito
dos, nomeadamente, procude Leiria. Estudos em Comunicação, 7,
rando do 'lado de lá', nas regionais
Volume 1, 97-123. Covilhã: LabCom.
redacções, a resposta à quesl JERÓNIMO, Pedro (2010b). MEWS: As notítão inicialmente formulada.
Aliás, esta poderá expandir-se a outros media: Por que é que cias e o telemóvel numa cultura de convergência.
as notícias - da era digital, móveis - são como são? O que as Prisma.com, 11. CETAC.Media: Universidade do Porto.
determina: Tecnologia? Stakeholders (jornalistas e/ou uti- l JERÓNIMO, Pedro e DUARTE, Ângela (2010). Twitter e
jornalismo de proximidade: Estudo de rotinas de prolizadores)? Shareholders?" (Jerónimo e Duarte, 2010).
dução nos principais títulos de imprensa regional em
PROXIMIDADE(S)
Portugal. Prisma.com, 12. CETAC.Media: Universidade
No momento em que se escreve este artigo, decorre um do Porto.
estudo internacional - Espanha, Portugal, Argentina, l MENDES, Marina Chiari (2010). A pluralização das
Colômbia, México, Peru e Venezuela - que procura obser- fontes de informação no ciberjornalismo Português: convar que oportunidades se apresentam aos media regio- tribuição para a definição de parâmetros específicos de
nais, nas redes sociais (Twitter e Facebook). Relati- qualidade. Tese de mestrado defendida na Universidade
vamente à amostra portuguesa, registam-se, para já, indi- do Porto.
cadores de uma busca pela proximidade aos leitores/utilizadores. A possibilidade de contacto (rápida e a baixo *Jornalista na imprensa regional, frequenta o doutoracusto), a recolha de opiniões e de informações para mento em Informação e Comunicação em Plataformas
reportagens, são das rotinas de produção mais val- Digitais, das Universidades do Porto e de Aveiro, onde
desenvolve a tese "Ciberjornalismo de proximidade: Estuorizadas pelos media regionais.
Para onde uns olham com desinteresse, outros vêem do de rotinas de produção na imprensa regional". É licenoportunidades. As plataformas digitais estão aí e não há ciado em Comunicação Social e Educação Multimedia,
como os media regionais ignorarem tal facto. As ruas, feitas pelo Instituto Politécnico de Leiria, investigador do
de asfalto ou de calçada portuguesa, são, agora, também Observatório de Ciberjornalismo e responsável pelo proconstituídas por pixeis, onde rapidamente os transeuntes jecto Local Media PT, de observação e investigação dos
mudam de passeio. Com as novas redes sociais acentua-se media e do jornalismo de proximidade.
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Novas regras para
a prática jornalística?
Texto: Catarina Rodrigues*

A

s novas formas de relacionamento com as fontes, os
diferentes modos de distribuição de conteúdos, as
tentativas de captação/fidelização de leitores, a velocidade
informativa e as dificuldades económicas são alguns
elementos que podem caracterizar a actividade dos media
no actual modelo comunicacional em rede. A relação entre emissores
e receptores tem vindo a ser alterada e para isso tem contribuído a
utilização das redes sociais. Os media traçam novos caminhos para ir
ao encontro do público e os jornalistas ganham uma nova exposição
onde o domínio profissional, por vezes, se dilui com o pessoal. Este
trabalho procura fazer uma análise comparativa entre as regras de
conduta para a utilização das redes sociais já avançadas por vários
meios de comunicação, na tentativa de perceber quais as principais
preocupações enunciadas e se as mesmas interferem ou não com a
liberdade do jornalista.
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1.
Introdução

O

actual ecossistema mediático? Que contributo podem as
redes sociais dar ao ciberjornalismo e qual a actuação mais
adequada neste domínio? A resposta a estas questões
deve ser pensada à luz das normas e regras deontológicas
que norteiam a profissão, que por sua vez tem vindo a
enfrentar algum descrédito, não só pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais, mas também pela importância
que outros actores têm ganho no processo noticioso,
incrementando a fragmentação do espaço público. Para
além disso, no contexto dos 140 caracteres que caracterizam o Twitter, e considerando a importância da sua utilização, é pertinente repensar a profundidade dos temas e
o esforço que implica contar uma boa história.
Conjuntamente com a bibliografia, este trabalho terá em
conta a análise de exemplos concretos de boas e más práticas, bem como as regras orientadoras de utilização das
redes sociais que têm vindo a ser promovidas nos media.

Twitter “é uma fonte muito rica para informação
em tempo real. A nossa ideia é que essa informação chegue a todos a quem possa interessar; é
nisso que estamos a focar-nos”1. As palavras são de Bizz
Stone, co-fundador desta rede. O responsável não considera o Twitter uma rede social, mas sim uma rede de informação. Esta ideia reporta-nos para o uso deste tipo de
ferramentas na actividade jornalística. O número de utilizadores de redes como o Twitter e o Facebook permite equacionar questões fundamentais no jornalismo como o relacionamento com as fontes, a ampliação, valorização e distribuição de conteúdos, a fidelização dos leitores e a velocidade informativa. São colocados novos desafios à actividade jornalística, nomeadamente no que diz respeito à
monitorização da informação. Podemos ainda lembrar
aqui o conceito mass self communication de Manuel Castells
(2009) para explicar uma comunicação que pode ser cenideia de mass self communication introduzida por
trada numa só pessoa, mas que também é de massas.
Castells explica uma comunicação que pode ser
Considerando que os jornalistas representam emprecentrada numa só pessoa, mas que também é de
sas, foram já várias as organizações dos media que elaboraram recomendações a seguir no que diz respeito à utili- massas, pois pode chegar a uma audiência global, “está
zação da ‘mediasfera’ (redes sociais, blogs, etc.). presente na internet e também no desenvolvimento dos
Referências no jornalismo a nível internacional como The telemóveis” (Castells, 2006). O autor dá o exemplo da coloNew York Times, The Washington Post e BBC, são alguns des- cação de um vídeo no Youtube ou da publicação num blog.
ses exemplos. Em Portugal é de referir o caso da RTP, cujo Castells lembra que “esta forma de comunicação surgiu
director de informação elaborou um conjunto de regras com o desenvolvimento das chamadas Web 2.0 e Web 3.0,
ou o grupo de tecnologias, disconstituídas por nove elementos que fez cheFace
à
valorização
positivos e aplicações que susgar aos jornalistas da redacção. Estas decisões
tentam a proliferação de espaganham especial relevância se pensarmos em crescente da
ços sociais na Internet”
problemas concretos como o caso recente de instantaneidade da
(Castells, 2009: 101). “A mass self
uma jornalista da CNN que foi despedida
informação e à
communication constitui certadevido a uma opinião difundida no Twitter.
pluralidade
de
opiniões
e
mente uma nova forma de
Como interpretar os direitos individuais e a
comunicação em massa –
liberdade de expressão dos jornalistas no informações, a mediação,

2.

Comunicar em rede

A

fundamental ao exercício
do jornalismo, é colocada
em causa, e os jornalistas,
tradicionais mediadores
na produção de
conteúdos, têm visto o seu
papel delido pela
facilidade de qualquer
pessoa publicar e difundir
informação.
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porém, produzida, recebida e experienciada individualmente” (Castells, 2006). Scolari2 discorda da utilização do
conceito “mass self communication ” neste contexto, pois
identifica esta ideia com a comunicação de um indivíduo
consigo próprio, “uma reflexão silenciosa que fazemos
internamente, dentro de nossa mente”. Uma ideia que
efectivamente parece contrariar os fundamentos da
comunicação de massas, merecendo por isso ser repensada considerando a ausência de intermediários que caracteriza muita da informação que é publicada na web, e a
consequente fragmentação do espaço público (Rodrigues,
2006). Gustavo Cardoso (2009) defende que passámos do
modelo de comunicação de massa, para o modelo de
comunicação em rede. “O modelo comunicacional da
nossa sociedade é moldado pela capacidade dos processos
de globalização comunicacional mundiais, juntamente
com a articulação em rede massificada e a difusão de
media pessoais, e, em consequência, o aparecimento da
mediação em rede. A organização de usos e ligação em
rede dos media dentro deste modelo comunicacional
parece estar directamente ligado aos diferentes graus de
uso de interactividade que os nossos media actuais permitem” (Cardoso, 2009:56). Desenvolvem-se novos paradigmas da comunicação que vão muito além do jornalismo,
mas que o atravessam e obrigam a actividade a repensarse e reencontrar o seu caminho. “Nas sociedades informacionais, onde a rede é a característica organizacional central, um novo modelo comunicacional tem vindo a tomar
forma. Um modelo comunicacional caracterizado pela
fusão da comunicação interpessoal e em massa, ligando
audiências, emissores e editores sob uma matriz de media
em rede, que vai do jornal aos jogos de vídeo, oferecendo
aos seus utilizadores novas mediações e novos papéis”
(Cardoso, 2009:56).
Face à valorização crescente da instantaneidade da
informação e à pluralidade de opiniões e informações, a
mediação, fundamental ao exercício do jornalismo, é colocada em causa, e os jornalistas, tradicionais mediadores na
produção de conteúdos, têm visto o seu papel delido pela
facilidade de qualquer pessoa publicar e difundir informação. “A actividade de informação sobre a actualidade,
no âmbito da esfera pública, já não é uma actividade
exclusiva dos jornalistas e das empresas mediáticas nas
quais a maior parte deles trabalha” (Fidalgo, 2008:2).
Gatewatching foi um conceito cunhado por Axel Bruns
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(2005) para se referir à participação do público na produção de informação e à consequente necessidade de redefinir o conceito de gatekeeping, enfatizando também a
ideia de prosumer (consumidor-produtor). Por considerar
que o conceito de gatekeeping deixou de fazer sentido
perante a facilidade de publicação na Web e o contexto
em que esta se desenvolve, Bruns (2005) introduz o conceito de gatewatching que associa ao jornalismo participativo e à possibilidade de qualquer cidadão poder colaborar no processo noticioso. “Na Web, as práticas de gatewatching são omnipresentes, assim como são comuns as
práticas de gatekeeping noutros meios” (Bruns, 2005: 11).
O autor aborda a ideia de colaboração nas notícias tendo
em especial atenção alguns exemplos concretos como os
sites Indymedia, o Slashdot, a própria Wikipédia, os blogues, entre outros. Neste sentido, muitos dos elementos
que caracterizavam as funções inerentes ao gatekeeping
deixaram de fazer sentido. Por um lado, a selecção imposta pelo simples limite de espaço nos jornais, ou de tempo,
na televisão e na rádio, e, por outro lado, a própria enumeração de critérios de noticiabilidade parece ser alargada porque, hipoteticamente, tudo pode ser publicado.
Bruns considera o modelo de gatekeeper utilizado pelos
media tradicionais ultrapassado pela abertura à colaboração e pela ausência de mediação e intervenção editorial.
O tradicional guardião de portões ou o porteiro passa
assim também a ser vigiado. Gatewatching é a “observação
dos portões de saída da informação noticiosa e outras
fontes, no sentido de identificar material importante
assim que ele esteja disponível” (Bruns, 2005:17). O autor
vê assim a necessidade de algumas alterações no próprio
papel do webjornalista a quem passará a caber a função
de direccionar os leitores para as informações do seu interesse. Bruns compara estas funções às de um bibliotecário, alguém que “observa o material disponível e interessante e identifica informação relevante, com vista a canalizar este material em notícias estruturadas e actualizadas
que podem incluir guias para conteúdo relevante e excertos de material seleccionado” (Bruns, 2005:18). “O gatewatcher combinaria funções de bibliotecário e repórter ”
(Primo e Trasel, 2006: 8).
Ao utilizar a metáfora do bibliotecário, Bruns adianta
ainda que os “bibliotecários” on-line, ao contrário dos tradicionais, estão necessariamente envolvidos na publicação. Em muitas circunstâncias, qualquer utilizador tem
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possibilidade de aceder directamente a documentos e fon- pios editoriais e redactoriais (Salaverría, 2010:246). Em
tes de informação, acrescentando ainda os seus próprios muitos casos apenas são publicados princípios genéricos.
comentários, “a própria estrutura hipertextual favorece a “Os livros de estilo existentes servem apenas para deterreferência às fontes primárias da notícia, de modo a que o minar os princípios editoriais e deontológicos básicos,
repórter fique livre da necessidade de condensar todos os assim como as normas lexicográficas. Contudo, existe um
dados no seu texto” (Primo e Trasel, 2006: 8).
vasto campo de normas de comportamento profissional,
Elementos que, por algum motivo não são publicados que são especificas da Internet, assim como um amplo
num jornal, podem ser dados a conhecer num qualquer reportório de princípios estilísticos, que deveriam deteroutro espaço da Web. Aqui voltamos a uma questão base minar questões como os géneros multimédia utilizados, as
que consiste em constatar que, se por um lado, tudo pode normas específicas de titulação, formas de inserção dos
ser publicado, a verdade é que nem tudo pode ser lido. links, etc.” (Salaverría, 2010:247). Relacionada com esta
Bruns fala de um outro conceito, publicizing, que contra- ideia está, segundo o autor, a necessidade de “estabelecer
põe a publishing, no sentido de evidenciar a necessidade normas de comportamento profissional específicas para o
de dar relevo a determinado tipo de informações para que exercício do jornalismo na Internet” (Salaverría, 2010:247).
elas se destaquem, através de links, (Bruns, 2005: 19), etc. Nesta ideia inserem-se vários elementos que resultam das
Na sua argumentação, Bruns define a relação entre pro- características próprias do meio em questão, entre os
dutores e consumidores numa nova realidade em que quais regras de actuação em relação às redes sociais, bem
estes dois pólos se confundem como “produsers” (Bruns, como normas em relação ao uso de conteúdos enviados
2005:23). Os consumidores são simultaneamente produto- pelos utilizadores.
res. O papel actual do jornalismo passa também por
“A bênção e a maldição do mundo digital é a sua variefomentar a participação, sendo que o jornalista não é um dade aparentemente infinita. Oferece notícias, informasimples mediador.
ções e, principalmente, a opinião em milhares de sites,
Talvez seja exagerado falar do fim do gatekeeping, mas blogues e redes sociais” (Downie e Schudson, 2010). Como
efectivamente ele ganhou novos contornos, nomeada- diz Jeff Jarvis, “there is no hot news. All news is hot news”4.
mente pela desintermediação do jornalista que obriga a Concha Edo (2008) considera que a oferta das redes sociais
repensar elementos básicos desta actividade profissional. não é tanto informativa como de entretenimento, mas
Muitos dos exemplos referidos por Bruns tenreconhece a sua importância
Talvez seja exagerado
taram sempre distanciar-se do jornalismo,
nomeadamente no tempo desapesar de serem inevitáveis várias semelhan- falar do fim do
pendido pelos utilizadores nesças. Face à crescente fragmentação do espaço gatekeeping, mas
tes espaços. Segundo Tíscar
público, importa repensar a profundidade efectivamente ele ganhou
Lara (2008) existem cinco aspecdos temas e o esforço que implica contar uma novos contornos,
tos que os meios devem consiboa história. Todas as possibilidades de publiderar para conseguir a consolinomeadamente pela
cação e difusão da informação, bem como a
dação nas redes sociais: ligação
desintermediação do
importância crescente das redes sociais, lan(promover uma relação de proçam desafios ao jornalista e evocam a necessi- jornalista que obriga a
ximidade com a audiência); serrepensar
elementos
dade de algumas cautelas que permitam salviço (ser úteis aos utilizadores);
vaguardar critérios como a imparcialidade e básicos desta actividade
participação aberta e de qualicredibilidade.
dade; orientação e dinamização
profissional.
Ramón Salaverría aponta dez ideias3 para a
(um ponto relacionado com a
regeneração dos profissionais dos meios digiideia de participação); e gestão
Todas
as
possibilidades
tais, entre as quais se encontra a necessidade
do conhecimento.
de criar livros de estilo para os meios on-line de publicação e difusão
Muitos órgãos de comunicaque determinem não só as suas características da informação, bem como
ção social avançaram com a
gráficas e técnicas, mas também os seus princí- a importância crescente
enunciação de algumas regras

das redes sociais, lançam
desafios ao jornalista e
evocam a necessidade de
algumas cautelas que
permitam salvaguardar
critérios como a
imparcialidade e
credibilidade.
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de conduta a serem seguidas pelos seus profissionais relativamente à utilização das redes sociais. Estas medidas
permitem questionar até que ponto não estará em causa a
liberdade dos jornalistas ou se apenas devemos interpretar aqui uma espécie de extensão das regras éticas e deontológicas que regulam a profissão.

3.
Porquê regular?

P

ara melhor compreendermos como se tem desenvolvido esta realidade procedemos a uma análise
comparativa das regras que têm vindo a ser promovidas por alguns meios de comunicação social. Um caso
português é o da RTP. José Alberto Carvalho, Director de
Informação da estação pública [Este texto é anterior às alterações recentemente verificadas no Direcção da Informação da
RTP] justificou a criação de um conjunto de medidas
desta natureza com o facto de terem sido identificadas
situações em que alguns jornalistas utilizavam a mediasfera de uma forma que colidia com o seu desempenho profissional e com os deveres públicos da RTP”5. O responsável reconheceu ter ido buscar inspiração a outros meios de
comunicação que, também em 2009, adoptaram normas
relativamente a estas práticas, como é o caso do The New
York Times6, The Washington Post7, a Agência Reuters8 e a
BBC9, entre outros. Num conjunto de nove regras, estão
elencadas questões relacionadas com a imparcialidade
dos jornalistas e com a credibilidade profissional.
Vejamos:
1) Nada do que fazemos no Twitter, Facebook ou Blogues
(seja em posts originais ou em comentários a posts de outrem)
deve colocar em causa a imparcialidade que nos é devida e reconhecida enquanto jornalista.
2) Os jornalistas da RTP devem abster-se de escrever, “twitar” ou “postar” qualquer elemento - incluindo vídeos, fotos ou
som - que possa ser entendido como demonstrando preconceito
político, racista, sexual, religioso ou outro. Essa percepção pode
diminuir a nossa credibilidade jornalística. Devem igualmente
abster-se de qualquer comportamento que possa ser entendido
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como antiético, não-profissional ou que, por alguma razão,
levante interrogações sobre a credibilidade e seriedade do seu trabalho.
3) Ter em conta que aquilo que cada jornalista escreve, ou os
grupos e “amigos” a que se associa, podem ser utilizados para
beliscar a sua credibilidade profissional. Seguindo a recomendação do “NY Times”, por exemplo, os jornalistas - deverão deixar
em branco a secção de perfil de Facebook ou outros equivalentes,
sobre as preferências políticas dos utilizadores.
4) Uma regra base deve ser “Nunca escrever nada online que
não possa dizer numa peça da RTP”.
5) Ter particular atenção aos “amigos” friends do Facebook e
ponderar que também através deste dado, se pode inferir sobre a
imparcialidade ou não de um jornalista sobre determinadas
áreas.
6) Enunciar, de forma clara, no Facebook e/ou nos blogues
pessoais que as opiniões expressas são de natureza estritamente
pessoal e não representam nem comprometem a RTP.
7) Meditar sobre o facto 140 caracteres de um ‘twit’ poderem
ser entendidos de forma mais deficiente (e geralmente é isso que
acontece!) do que um texto de várias páginas, o que dificulta a
exacta explicação daquilo que cada um pretende verdadeiramente dizer.
8) Não publicar no Twitter ou em qualquer plataforma electrónica documentos ou factos que possam indicar tratamento
preferencial por parte de alguma fonte ou indiciem posição discriminatória sobre alguém ou alguma entidade.
9) Ter presente que todos os dados eventualmente relevantes
para fins jornalísticos devem ser colocados à consideração da
estrutura editorial da RTP, empresa de media para a qual trabalham.
O Sindicato dos Jornalistas lembrou que o poder dos
directores de informação “jamais pode invadir a esfera
privada dos jornalistas ao seu serviço nem questionar a
plena fruição da liberdade de expressão das pessoas
enquanto cidadãos”10. Mas José Alberto Carvalho considera que, pela responsabilidade que tem em sociedade
“um jornalista nunca é um mero cidadão”11. Esta questão
está relacionada com a auto-regulação, mas não só. “O
problema aqui é de cariz tecnológico: é a falsa sensação de
liberdade absoluta que estes novos meios proporcionam.
Pode parecer que não se está tão exposto, mas isso é ilusório, pois quem escreve num blogue está a divulgar a sua
opinião a um público indistinto e que não controla. Tal
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como num jornal. Mas, então, porque não observar as de atenção para as regras éticas que norteiam a NPR e que
mesmas regras de conduta?12”
se estendem à Internet, “os jornalistas têm que confirmar
No âmbito da recente campanha eleitoral que deco- toda a informação encontrada nos meios sociais através
rreu no Brasil, o jornal O Globo divulgou o “Estatuto das dos métodos tradicionais de trabalho” ou seja, insiste-se
Eleições 201013” onde estão patentes regras editoriais e aqui na clássica e fundamental regra de verificação de fonprofissionais a ser seguidas pelos jornalistas. Um dos tes, muitas vezes esquecida.
pontos diz respeito a normas relativas à utilização de bloA agência Reuters15 também fixou algumas regras aos
gues e redes sociais: “Deve-se evitar a publicação de tex- seus jornalistas onde constam aspectos como não dar notítos, fotos ou vídeos que possam ser entendidos como cias em primeira mão através do Twitter, não usar a
favoráveis a determinada campanha ou indiquem posi- Wikipédia como fonte, não revelar filiações políticas nas
cionamentos partidários. As recomendações aplicam-se redes sociais ou nos blogues pessoais, entre outras. A prótanto aos produtos do jornal O Globo quanto a contas pria utilização do Twitter para funções profissionais só
individuais de jornalistas, já que, na prática, qualquer deve existir depois de uma autorização superior.
conteúdo publicado nas redes sociais poderá ser associaAs normas para o uso de redes sociais do jornal The
do à linha editorial do jornal”. No estatuto está presente Washington Post16, um dos pioneiros nesta matéria, mereo caso específico do Twitter no sentido em que “fica veda- ceram a atenção do provedor do leitor Andrew Alexander,
do ao funcionário do GLOBO a prática de reenvio (“ret- pelo facto de terem sido alvo de algumas críticas por parte
weets”) de conteúdos publicados por partidos políticos ou dos leitores. Por exemplo, estão proibidos os tweets assim
candidatos. Também não será permitido usar o serviço como a publicação de fotos ou vídeos onde possam ser
para propagar links para sites (pessoais ou institucionais) observadas tendências políticas, religiosas, racistas, ou
que contenham propaganda político-partidária, ou que outras que de algum modo possam colocar em causa a
sejam tanto ofensivos quanto elogiosos a determinado independência e a credibilidade jornalística. A propósito
candidato”. Regras básicas do jornalismo como incluir do Twitter foi ainda recomendado que os jornalistas não
todas as partes parecem assim alargar-se às redes sociais: devem responder a críticas17.
“Se, por necessidade profissional, jornalistas precisarem
Os jornalistas do The Wall Street Journal18 receberam
adicionar candidatos ou partidos políticos como “amigos” várias recomendações, entre as quais, a necessidade de
em páginas do Facebook, Orkut e demais sites de relaciona- precaução ao publicarem informação no Twitter, aconsemento, devem fazê-lo de forma equilibrada,
lhando-se, em determinadas
evitando restringir a prática a apenas um Estas medidas permitem
circunstâncias, uma conversa
determinado candidato ou partido. As incli- questionar até que ponto
sobre o assunto com os respecnações políticas de jornalistas do GLOBO não não estará em causa a
tivos editores. Não menospredevem aparecer também em seus perfis pes- liberdade dos jornalistas
zar o trabalho dos colegas nem
soais nesses e em outros sites de relacionapromover o próprio trabalho
ou se apenas devemos
mento”. Está assim bem presente a ideia de
foram outras das ideias defennão dar preferência a partidos políticos. Este interpretar aqui uma
didas. A propósito destas reponto relacionado com a política é também espécie de extensão das
gras, Jeff Jarvis tece algumas
uma preocupação da BBC e da maioria dos regras éticas e
críticas, nomeadamente a que
exemplos observados.
consiste em perder a oportunideontológicas que
A National Public Radio (NPR), onde se
dade de fazer um trabalho colaregulam a profissão.
incluem as estações de rádio públicas dos
borativo. Para Jarvis “o Twitter,
Estados Unidos, enumera uma série de princíos blogs, o Facebook, etc, também
Em
situações
de
14
pios onde é referido que “os profissionais
oferecem a oportunidade para
não se devem comportar de forma diferente catástrofes ou conflito a
os repórteres e editores saírem
nas redes sociais de como fariam em qualquer participação dos cidadãos de trás da voz institucional do
sítio público”. Para além disso e de chamadas é determinante.(…)
papel – uma voz que tem cada

Contudo, podemos
reconhecer a importância
de indicações que
lembram questões como a
verificação, o rigor, a
exactidão, a
imparcialidade e a
credibilidade.
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vez menos confiança – e tornarem-se humanos. Claro,
eles devem misturar negócios e lazer19”.
O jornal The Guardian20 criou regras para os seus jornalistas envolvidos em blogues e comentários. Alguns jornais parecem, apesar das normas impostas, incentivar a
utilização das redes sociais e a interacção com os leitores.
A negação da importância destes espaços pode mesmo ser
prejudicial. Em todas as regras o que pode não ficar claro
é o limite que separa a vida pessoal da vida profissional,
ou se quisermos, a dificuldade crescente em separar esfera pública de esfera privada.

4.
Conclusões

A

dão, a imparcialidade e a credibilidade. Alguns casos
recentes têm, até certo ponto, justificado a difusão destas
regras de conduta. Em Julho de 2010, Octavia Nasr, jornalista que trabalhava há duas décadas na CNN, foi demitida por escrever uma mensagem no Twitter a lamentar a
morte de Hussein Fadlallah, “guia espiritual” do
Hezbollah, uma mensagem que teve reacções dos
apoiantes de Israel. Mike Wise, repórter desportivo do
jornal The Washington Post foi suspenso durante um mês
por transmitir uma falsa informação no Twitter21. A associação entre o conteúdo publicado nas redes sociais e a
linha editorial de um meio de comunicação social pode
implicar a extensão das regras éticas e deontológicas.
Transversal aos vários conjuntos de normas já divulgadas
por diversos meios de comunicação social é a preocupação com a isenção, nomeadamente no que se refere a
política, e com a adopção de comportamentos que coloquem em causa a credibilidade.
Alguns meios já integraram na sua equipa um gestor
de comunidades a quem cabe a tarefa de coordenar a
informação que circula nas redes sociais, blogues, comentários, etc. O The New York Times, o ABC.es e o jornal
Público, têm já um community manager a quem cabe trabalhar com editores e repórteres, bloggers e potenciar o uso de
ferramentas sociais.
O jornalista tem responsabilidade sobre o trabalho que
desenvolve, tendo em consideração as regras éticas e
deontológicas que norteiam a profissão. Isso não deve significar a ausência de uma interacção com os leitores, hoje
possível através das mais diversas formas neste novo
modelo comunicacional em rede. A ele cabe hoje também
a importante função de direccionar os leitores para a
informação relevante. JJ

utilização do Facebook pelos media é um dado
adquirido, nomeadamente como agregador de
notícias, como plataforma de difusão de informação e até como uma forma de captar leitores. Neste sentido, reconhece-se a existência de vantagens para os media.
A utilização do Twitter, por exemplo, permite ir ao encontro de fontes e concretizar uma maior ligação aos utilizadores, nomeadamente no que diz respeito à interacção e
às reacções que caracterizam esta forma de relacionamento. Quanto às regras promovidas pelos vários meios de
comunicação podemos constatar que umas são mais restritivas que outras. A restrição pode significar a perda de
muitas oportunidades, como alertou Jarvis, nomeadamente no que se refere à possibilidade de colaboração.
Em situações de catástrofes ou conflito a participação dos *Catarina Rodrigues – doutoranda em Ciências da
cidadãos é determinante. Os acontecimentos que se Comunicação na Universidade da Beira Interior (UBI)
seguiram às eleições presidenciais iranianas, realizadas a com uma bolsa financiada pela Fundação para a Ciência e
12 de Junho de 2009, são um bom exemplo disso. Foi nos a Tecnologia (FCT). Uma parte da pesquisa é realizada na
blogs, no Youtube, no Twitter e em redes sociais
Universidad Complutense de
como o Facebook que foi possível encontrar O jornalista tem
Madrid (Espanha). É investigainformação que de outro modo dificilmente responsabilidade sobre o
dora do LabCom – UBI nas
seria conhecida. Contudo, podemos reconhe- trabalho que desenvolve,
áreas de jornalismo, tecnologias
cer a importância de indicações que lembram tendo em consideração as
da informação e cidadania.
questões como a verificação, o rigor, a exacticatsofia@ubi.pt

regras éticas e
deontológicas que
norteiam a profissão. Isso
não deve significar a
ausência de uma
interacção com os leitores,
hoje possível através das
mais diversas formas
neste novo modelo
comunicacional em rede.
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11 Entrevista concedida à revista Jornalismo e Jornalistas, nº 41, Janeiro/Março de 2010, pp. 16-19.
12 Idem.
13 http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/06/10/o-globo-divulga-estatuto-das-eleicoes-2010-916832793.asp
14 http://www.npr.org/blogs/inside/2009/10/beats_and_tweets_journalistic.html
15 http://handbook.reuters.com/index.php/Reporting_from_the_internet#Social_media_guidelines
16 http://paidcontent.org/article/419-wapos-social-media-guidelines-paint-staff-into-virtual-corner/
17 http://www.tbd.com/articles/2010/10/washington-post-editor-no-responding-to-critics-on-twitter-21988.html
18 http://www.editorandpublisher.com/Columns/tweet-and-sour-newspapers-set-new-rules-for-social-networking-59021.aspx
19 http://www.buzzmachine.com/2009/05/13/missing-the-point-2/
20 http://www.guardian.co.uk/info/2010/oct/19/journalist-blogging-commenting-guidelines
21 http://www.editorsweblog.org/newsrooms_and_journalism/2010/09/lesson_for_journalists_falsifying_tweets.php
JJ|Abr/Jun 2011|37

38_ENTEV_1:38_ENTEV_1.qxd 17-05-2011 15:53 Page 38

ENTREVISTA

Alexandre Manuel
sobre a Imprensa da Igreja Católica

“Há ainda quem confunda
o discurso do altar
com o discurso dos media”
Jornalista e docente de Comunicação Social, Alexandre Manuel
escolheu, como tema da sua tese de doutoramento pelo ISCTE –
Instituto Universitário de Lisboa, uma análise sociológica da Imprensa
Regional da Igreja Católica. Centrou-se nos semanários, porque
cobrem, em termos noticiosos e de distribuição, o território de uma
diocese. Mas observou um universo de órgãos ligados à Igreja
Católica em Portugal que é de mais de 700 títulos - somando, no
conjunto, uma tiragem média semanal superior a um milhão e 300
mil exemplares.
Texto: Silas de Oliveira Fotos: José Frade

Jornalismo & Jornalistas - O percurso que descreves, na tua
apresentação oral, começa por ser o de colaborador da
imprensa regional/local, passa por uma fase de “curiosidade” e de “fascínio” por ela, até desembocar na qualidade de
estudioso do fenómeno, de que resulta a tese de doutoramento. Como nasceu este trabalho?

Alexandre Manuel - Talvez deva dizer que houve várias
razões. Além de ter sido na imprensa regional/local que,
no final dos anos 60, ainda estudante, publiquei as minhas
primeiras prosas jornalísticas, foi aí também que, durante
alguns anos, dirigi um suplemento cultural. Estavam
então “na moda” as chamadas páginas literárias, algumas
com a colaboração de figuras da cultura, em especial escritores e ensaistas - por vezes assinando com pseudónimo,
para desviarem a atenção dos censores. Algumas delas
chegaram mesmo a constituir-se em alternativa (a possível) aos suplementos dos diários de Lisboa e Porto, pouco
acessíveis aos autores menos conhecidos ou em início de
carreira. Para além da modéstia de muitas, e apesar das
limitações da censura, essas páginas terão contribuido
38 |Abr/Jun 2011|JJ

para uma certa descentralização cultural e serviram de
treino a alguns que, com tempo, se vieram a impor no
panorama literário e jornalístico.
Acrescente-se o facto de, já jornalista profissional, ter
dirigido a delegação em Lisboa do Jornal do Fundão, ter
sido um dos fundadores do semanário Ribatejo (Santarém)
e da revista mensal Magazine Regional, que chegou a funcionar como suplemento de um conjunto de jornais regionais. Além de que tenho sido convidado para intervir em
congressos, seminários, colóquios, e para ministrar, ao
longo do País, cursos de formação e reciclagem destinados
a profissionais da imprensa regional.
Com o decorrer do tempo e este multiplicar de experiências, fui aumentando o interesse por um meio de
comunicação que - apesar de algumas limitações de cobertura noticiosa e de distribuição, de uma composição
empresarial bastante frágil, de um eventual enfeudamento a interesses locais e nacionais e da utilização de modelos predominantemente amadores e proteccionistas - tem
constituído importante espaço do exercício regular de lei-
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tura por parte da população. E não apenas na província,
mas também junto dos emigrantes e dos migrantes, em
especial nas grandes cidades.
JJ - Há dados concretos sobre essa audiência junto das
populações?

AM - De acordo com vários estudos de mercado, cerca de
metade da população portuguesa com 15 anos ou mais
tem por hábito ler ou folhear a imprensa regional/local,
havendo mesmo distritos (e não apenas do interior) onde
essa percentagem chega quase aos 70 por cento. Com a
curiosidade acrescida de - ao contrário do que sucede
com boa parte da imprensa generalista dita nacional esses jornais terem vindo a registar ultimamente um
aumento considerável das suas audiências.
JJ - Sugeres na apresentação do teu trabalho que pode estar
aqui uma explicação para muito do “apetite” que esses jor-

“Proporcionalmente à população,
Portugal é o país europeu com o
maior número de publicações e o
menor número de cópias por
habitante (75 para cada mil) e a
segunda taxa mais baixa da compra
regular de jornais.”
“Cerca de metade da população com
15 anos ou mais tem por hábito ler
ou folhear a imprensa regional/local,
havendo distritos onde chega quase
aos 70 por cento.”

nais sempre despertaram junto dos diferentes poderes políticos…

AM - Seguramente. E não apenas durante o Estado Novo,
mas também em Democracia. De facto, pouco tempo
JJ|Abr/Jun 2011|39
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depois de Salazar ter assumido o Poder, logo o
Secretariado da Propaganda procedeu a um detalhado
levantamento dos jornais de província, para conhecer as
suas tendências e melhor saber onde e como actuar.
Depois do 25 de Abril, os poderes político-partidários,
temendo a sua influência, rapidamente se apressaram a
multiplicar os subsídios. Mesmo em relação àqueles em
que a grandiloquência do discurso parecia contradizer a
pobreza da realidade - na expressão curiosa de Mário
Mesquita. E raramente tais subsídios ajudaram a alterar os
métodos, as mentalidades e as estruturas desses jornais,
tendo antes contruibuído para a sua perpetuação.
JJ - Mas voltemos à ideia central e às razões que te levaram
a optar por ela.

AM - Acrescento mais duas razões: a escassez de trabalhos
disponíveis sobre o tema e a existência de um conjunto
alargado de títulos cuja dimensão constitui caso irrepetível no contexto europeu. Refiro-me concretamente aos jornais regionais que, propriedade das dioceses ou de
organismos e instituições delas dependentes (paróquias,
seminários, fábricas de igreja e fundações), detêm, a par
das limitações e qualidades próprias do sector onde se
integram, um conjunto de significativas singularidades,
muitas das quais eram apenas intuídas.
Neste contexto, prometi a mim mesmo que havia de
fazer um trabalho sobre o que são, quem faz e quem lê
esses jornais da Igreja que, além do mais e porventura
40 |Abr/Jun 2011|JJ

para espanto de muitos, concorrem em termos de audiência comparada com os media laicos, havendo até distritos
onde ocupam os primeiros lugares. Apesar de este projecto ter sido sucessivamente adiado, nunca deixei de fazer
recortes e de guardar toda a literatura que ia encontrando
sobre o tema. De tal modo que, quando surgiu a ideia do
doutoramento, nem hesitei.
JJ - Que descoberta principal parece adequado referir? Ou,
por outras palavras, que surpresas encontraste?

AM - Mais do que surpresas, encontrei sobretudo confirmações. Algumas nem por isso menos importantes,
porque continuam de difícil entendimento, mesmo junto
de alguns dos seus responsáveis. Refiro-me concretamente à ausência de um espírito de cooperação, que leva
cada jornal a fazer isoladamente o que não consegue fazer
com outros - nem, porventura, o terá alguma vez desejado verdadeiramente. Em causa, por exemplo, a recusa do
estabelecimento de parcerias visando a optimização de
recursos em termos redactoriais, de distribuição e de marketing. O mesmo se poderá dizer em relação a eventuais
fusões, para evitar que haja jornais com objectivos idênticos (iguais?) a cobrirem a mesma área, em termos noticiosos como de distribuição, e a disputarem os mesmos
anunciantes e os mesmos leitores.
Perante o agravamento das dificuldades e, sobretudo,
perante as profundas alterações registadas na produção
do jornalismo, creio que estas decisões constituiriam alter-
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“Os jornais da imprensa regional da
Igreja Católica concorrem, em termos
de audiência, com os media laicos,
havendo até distritos onde ocupam os
primeiros lugares.”

nativas bem mais eficazes do que muitas das que têm
vindo a ser postas em prática - da diminuição da periodicidade à limitação do número de páginas ou ao aumento
dos textos de opinião - em detrimento da notícia e da
actualidade, a essência do jornalismo.
JJ - E por que é que as boas soluções não são postas em
prática? O que impede a sua concretização?

“Não existe um espírito de
cooperação. Não há parcerias para
optimização de recursos, nem fusões
para evitar jornais idênticos na
mesma área, a disputarem os mesmos
anunciantes e leitores.”
“As redacções desta imprensa são
constituídas sobretudo por homens,
de perfil escolar elevado, mas com
ordenados baixos e acompanhando a
tendência da «juvenilização»
registada na profissão.”

AM - É uma questão que muitos colocam, até porque algumas destas decisões, apesar de regularmente apontadas
como necessárias e urgentes, continuam a ser ignoradas. E
assim irão continuar, porque pô-las em prática exigiria o
alargamento de horizontes por parte das diferentes dioceses e dos diferentes jornais, ou seja: deixarem a tendência
para serem a voz do bispo, a homilia do bispo ou o resumo
do bispo - na expressão, que cito de memória, do antigo
director do Diário do Minho, hoje presidente do Conselho
de Gerência da Renascença, cónego Aguiar de Campos.
Importa esclarecer, no entanto, que esta não é uma
questão exclusiva da imprensa regional da Igreja, nem da
imprensa regional de inspiração cristã, mas da generalidade da imprensa regional. Só que, no caso da imprensa da
Igreja, atinge uma dimensão maior, até porque se trata de
publicações que, apesar de não estarem organizadas
numa única estrutura (já que são propriedade de diferentes dioceses), integram uma mesma Igreja e visam objectivos idênticos. E o mais curioso é que, em muitos casos, a
sua concretização nem seria difícil, limitando-se à reutiliJJ|Abr/Jun 2011|41
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zação ou ampliação de recursos já existentes. Parece claro
que o desafio actual passa pela valorização técnica e pela
construção de novas unidades, sacrificando mesmo títulos
e tentando definir espaços mais envolventes das diversidades regionais.
A esta questão podem juntar-se outras igualmente significativas: a regular ausência de uma organização empresarial e de uma estratégia comercial eficaz; a limitada existência de recursos humanos; um certo imobilismo e, mais
grave ainda, o vício que dá pelo nome de subsidiodependência. É uma herança do passado que, cultivada ao longo
do tempo pelos diferentes poderes (entendem-se bem as
razões...), também está muito longe de constituir um
exclusivo da imprensa regional da Igreja.
A TENTAÇÃO DE FAZER
UM “JORNALISMO DE REVERÊNCIA”
JJ - Nas conclusões da tua tese há uma caracterização geral
deste tipo de imprensa. Como se identificam os jornais que
são propriedade da Igreja Católica?

AM - As sínteses correm sempre o perigo de ser parciais.
Mais ainda quando se trata de órgãos que, independentemente de integrarem a mesma instituição, constituem,
entre si, um leque desigual de realidades.
Pode, no entanto, dizer-se que se trata de uma imprensa vendida por assinatura (são raros os jornais vendidos
nas bancas) e quase integralmente dirigida e administrada
por padres. As redacções são maioritariamente constituídas por homens, de perfil escolar bastante elevado (a
maioria tem um curso superior e muitos são mesmo licenciados em Jornalismo ou Ciências da Comunicação), mas
com ordenados baixos e acompanhando a tendência de
“juvenilização” ultimamente registada na profissão. Na
generalidade, têm pouca ou quase nenhuma apetência
pela linguagem gráfica e pelas questões de natureza estética, utilizam um visual de duvidosa eficácia, além de
serem poucos os que dispõem de qualquer departamento
comercial e menos ainda os que olham o marketing como
uma prioridade.
JJ - E em termos de conteúdo?

AM - Ainda que sejam, em geral, bem escritos, têm
tendência para ignorar algumas regras elementares das
técnicas redactoriais. Confundem com frequência informação com opinião (por vezes descontextualizada e usando linguagem proselitista). Tendem a privilegiar a catequética em detrimento do acontecimento e da sua actualidade e nem sempre conseguem definir os limites que
separam a agressividade da frontalidade. Julgam-se por
vezes acima de qualquer crítica e praticam pouco o contraditório.
Há os que caem na tentação de tratar o leitor como um
mero receptor, um consumidor passivo, e que parecem
mais interessados pela apologética do que pelo esclarecimento. Muitos cultivam uma certa reverência em relação
42 |Abr/Jun 2011|JJ

“Com frequência, informar sobre a
Igreja limita-se a ser a transcrição de
comunicados ou a reprodução
integral, sem intervenção
jornalística, de documentos
episcopais, incluindo homilias.”
“Entre a hierarquia continua por
resolver uma questão de fundo: se a
Igreja deve dispor de «púlpitos»
próprios para transmitir a sua
mensagem, ou antes tudo fazer para
estar no lugar onde se faz opinião.”
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à generalidade dos poderes, designadamente dos membros da hierarquia local - bem patente, aliás, no tratamento diferenciado que é dado a essas mesmas personalidades e no modo como são publicados os seus textos. Com
frequência, informar sobre a Igreja limita-se a ser a transcrição de comunicados ou a reprodução integral, sem
intervenção jornalística, de documentos episcopais,
incluindo homilias - que não são propriamente feitas
para serem publicadas em jornais.
Esta atitude, no fundo, é bastante comum a muitos dos
membros da hierarquia, incluindo porta-vozes, que (com
algumas excepções) continuam a sentir dificuldade em
resolver o conflito entre o dogmatismo da fé e o constante relativismo do jornalismo; a ponto de, por vezes, confundirem o discurso do altar com o discurso dos media.
Como afirmava um jornalista a trabalhar há anos nesta
área religiosa, media e Igreja parecem conversar em idiomas diferentes, sem intérpretes capazes de fazer com que
os dois interlocutores se entendam. Além de que o argumento do rigor tem servido para justificar a prática de
algum hermetismo, de silêncios e até de um certo secretismo, pondo em causa um dos princípios essenciais de
qualquer órgão de comunicação: encontrar o denominador comum capaz de atingir o maior número possível de
leitores.
Apesar de alterações recentes, alguma da imprensa
regional da Igreja parece, de facto, ainda um pouco distante deste objectivo - ou seja, chegar à generalidade dos
leitores. Muitos textos, demasiadamente argumentativos,
tornam-se incompreensíveis mesmo para católicos praticantes e minimamente cultos. Em causa, na prática, a
ausência de conjugação entre a dinâmica do discurso religioso e do discurso jornalístico; a utilização de frases feitas e de uma linguagem pouco acessível e algo afectada; a
escolha de protagonistas pouco familiarizados com a linguagem da comunicação; a generalizada lentidão nas respostas dadas (quando dadas) sobre questões da actualidade; alguma falta de capacidade para entender as consequências do que foi dito e a inexistência de verdadeiros
gabinetes de comunicação, com profissionais que forneçam aos media uma informação atempada e capazmente
digerida.
JJ - Para além dos jornais regionais, a Igreja Católica não
dispõe de outros títulos?

AM - De muitos, mesmo. Ainda que não se saiba exactamente o seu número total (até porque muitos deles
escapam ao recenseamento central da própria Igreja)
creio não exagerar se disser que devem rondar os 800 títulos. Refiro-me não só às publicações que dependem das
dioceses ou das suas estruturas, mas também às que são
propriedade de ordens religiosas, institutos, movimentos
laicos, associações. São maioritariamente constiuídas por
boletins paroquiais e interparoquiais, mas há também um
grande número de revistas e publicações catequéticas, de
cultura e formação. A maioria tem periodicidade mensal,

PERFIL
O jornalista Alexandre Manuel trabalhou nas revistas
Flama (1969-1974), Vida Mundial (1974-1975) e Século
Ilustrado (1974-1976), no Jornal do Fundão (1975-1976) e
no Diário de Notícias (1976-1995). Colaborou também
com a RTP (1979-1991) e com a RDP (1983-1984). É
pós-graduado em Jornalismo (ISCTE/ESCS). O seu
percurso docente, nas Ciências da Comunicação, vem
desde 1992, na Universidade Autónoma de Lisboa,
onde dirigiu vários cursos de pós-graduação. É
membro do CIES do ISCTE – Instituto Universitário de
Lisboa.

com tiragens que oscilam entre os menos de mil exemplares e os mais de 100 mil, somando, no conjunto, uma
média semanal pouco inferior ao milhão e meio de exemplares.
A estes títulos haverá que ajuntar vários outros, sobretudo da imprensa regional/local, que, não sendo propriedade das dioceses ou de outras estruturas eclesiais, estão,
no entanto, sempre disponíveis para dispensarem a melhor atenção à difusão da doutrina e das actividades da
Igreja. Muitas dessas publicações integram a Associação
da Imprensa de Inspiração Cristã.
JJ - Uma última pergunta, que extravaza do âmbito da tua
tese mas é suscitada por ela. Por que motivo a Igreja
Católica portuguesa não conseguiu ter, de modo estável, um
grande jornal de referência e de qualidade? Ou, por que falharam os projectos que foram tentados nesse sentido?

AM - A última experiência aconteceu, por iniciativa do
Patriarcado de Lisboa, com o semanário Nova Terra, em
1975 - que, no dizer de alguns dos principais responsáveis
editoriais, terá falhado, entre outras coisas, pelo limitado
suporte financeiro, pela falta de maturação em redor do
projecto, pela impreparação generalizada, pela ausência
de jornalistas em quantidade e qualidade e pela falta de
capacidade, por parte da Igreja, para jogar o jogo dos
media.
O tema tem vindo a ser regularmente retomado e
regularmente abandonado. Também agora por razões
financeiras, mas ainda porque, entre a hierarquia, continua por resolver uma questão de fundo: se a Igreja deve
realmente dispor de “púlpitos” próprios para transmitir a
sua mensagem, ou se deve antes tudo fazer para estar no
lugar onde se faz opinião. Além de que, para sobreviver,
um jornal destes exigiria uma substancial alteração comportamental por parte de muitos hierarcas, que parecem
incomodados com a mera presença de jornalistas ou que,
como dizia alguém, continuam a olhar o profissional da
informação como uma espécie de “carteiro” que tem a
obrigação de entregar aos seus leitores a mensagem recebida tal e qual. JJ
JJ|Abr/Jun 2011|43
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Steve Doigt à JJ

O que é o “jornalismo
de precisão”
Steve Doigt, jornalista norte-americano premiado em 1993 com o
prémio Pulitzer na categoria de “serviço público”, com uma
reportagem sobre os efeitos do furação Andrew, publicada no Miami
Herald, passou um semestre em Lisboa, ensinando técnicas de
reportagem assistida por computador aos alunos do Mestrado em
Jornalismo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa. Nesta entrevista, explica o que é o
“jornalismo de precisão” e afirma que o salto para se publicarem mais
histórias destas em Portugal passa pelo interesse dos jornalistas
portugueses, até agora muito escasso, e por um acesso mais facilitado
a bases de dados públicas, uma dificuldade sempre presente num
país ainda longe da prática da “administração aberta” em vigor nos
Estados Unidos.

Texto: Carla Baptista Fotos: José Frade

JJ - As técnicas de “jornalismo de precisão” que veio a
Lisboa ensinar fazem parte do leque de novas competências

lida do que a fornecida pela opinião impressiva e falível de
alguém que os jornalistas citem como fonte de informação.

que os jornalistas devem possuir?

JJ - Essas técnicas dispensam o jornalista de falar com os

Acredito que são importantes. A filosofia subjacente ao jornalismo de precisão é usarmos as técnicas de inquérito e de
recolha de informação utilizadas por algumas ciências sociais, nomeadamente a sociologia e a estatística, para nos ajudar não só a encontrar histórias interessantes mas, sobretudo, a produzir a prova documental e numérica que suporta
e valida essas histórias. Permite-nos ir para além do simples
uso de anedotas - utilizo esta expressão no sentido daqueles
exemplos, por vezes singulares ou pouco representativos,
que os jornalistas usam com frequência para ilustrar as suas
notícias, artigos ou reportagens. É suposto que os jornalistas
utilizem estas técnicas para tratar de forma relevante os
dados recolhidos e produzir as provas que asseguram a
veracidade dos factos apurados durante a investigação.
Utilizamos a palavra precisão porque essa veracidade deve
ter uma tradução numérica, quantitativa ou visual mais só-

especialistas, que corroboram e credibilizam a informação?

44 |Abr/Jun 2011|JJ

Em parte, sim. O jornalista ganha uma grande autonomia na
produção da prova documental e não precisa de mais
ninguém. Transforma-se na sua própria fonte de informação.
JJ - Não existe o risco de fechar o jornalista sobre os seus
interesses particulares de investigação?

Existe, mas apenas quando o jornalista se esquece de fazer
aquilo que deve antes de iniciar uma investigação, e que
consiste na necessidade de falar com as pessoas e tentar
perceber quais são os problemas mais relevantes que as
estão a afectar naquele momento e que seria importante
compreender melhor. Se isso for feito, garantimos que o
esforço investigativo vai ser colocado ao serviço das
necessidades da comunidade. Mas depois já não precisa
de ir falar com mais ninguém para corroborar o seu
próprio levantamento e leitura dos dados recolhidos.
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Passa a ser o perito sem necessidade de recorrer às figuras
de “consultores” externos. Eu valorizo muito a independência que advém da possibilidade de sermos nós a
realizar a nossa própria pesquisa e análise. Não só
podemos escolher o assunto, como podemos escolher o
ângulo e o timing. Existe também a questão da confiança.
Não há nenhuma garantia que um investigador fora do
jornalismo esteja realmente interessado nas mesmas
coisas que nós ou de que os seus resultados sejam
credíveis e não sejam manipulados por outros interesses.
JJ - Que garantias existem de que a investigação do jornalista é credível e desinteressada?

Ah, aquelas que nós próprios formos capazes de fornecer.
Quando escolhemos este caminho, não podemos responsabilizar mais ninguém se alguma conclusão estiver errada. Num jornalismo mais tradicional, se a nossa fonte se
engana, podemos atribuir-lhe a culpa. Esse jornalismo é
mais seguro mas também é tímido porque coloca o jornalista numa situação de grande dependência em que muitas
vezes se limita a reproduzir informações que não pode
validar. É preciso mais coragem para fazer a sua própria
investigação e publicá-la afirmando: “vejam que coisa
interessante e importante encontrei!”.
Temos de ser nós a dominar as ferramentas de pesquisa e a assegurar-nos de que não cometemos erros. As
investigações que mobilizam técnicas de precisão têm
geralmente a ver com a análise de grandes quantidades de
dados que, pela sua dimensão, necessitam de um tratamento estatístico computadorizado. Mesmo pequenos
erros matemáticos, um número, ou uma fórmula incompleta, comprometem a exactidão das conclusões.

sam-na, detectam os padrões e as regularidades, escrevem
sobre os seus achados com o objectivo de produzir e
comunicar conhecimento, e fazem-no com transparência.
Nestas disciplinas, existe uma exigência dos métodos
serem claros, abertos ao exame e ao escrutínio dos outros.
Eu acho que o bom jornalismo pode ser muito parecido
com a boa ciência social, com uma diferença: nós temos de
o fazer mais depressa. Um cientista político ou um sociólogo podem demorar um ano para publicar um artigo
numa revista académica. Nós temos de escrever hoje para
publicar no jornal de amanhã.
Mas, infelizmente, não vejo muita interacção entre profissionais e académicos. Na minha universidade, por
exemplo, tenho boas relações com colegas do departamento de Geografia, e isso é muito útil porque uma das ferramentas que utilizo são mapas computadorizados. Mas, em
geral, a academia e as redacções não falam o suficiente uns
com os outros. Os jornalistas têm fama de serem anti-intelectuais, não lêem investigação académica e os investigadores por vezes estão preocupados com coisas muito limitadas e com pouco impacto. Acho que ambos deviam colocar o foco mais nos verdadeiros problemas sociais.
JJ - O jornalismo de precisão poderia chamar-se jornalismo
científico?

JJ - A aproximação entre o jornalismo e as ciências sociais é

Sim. A ideia é usar os recursos do jornalismo para olhar de
uma forma profunda e contextualizada para os problemas
da sociedade e encontrar explicações para as suas causas. Os
temas típicos do jornalismo de precisão são a análise do comportamento político, por exemplo, encontrando ligações
entre o financiamento das campanhas dos candidatos e
eventuais “favores” políticos prestados pelos candidatos eleitos; a pobreza causada por situações de opressão e desigualdade que alguns grupos sociais sofrem mais do que outros;
a ligação entre criminalidade e zonas geográficas; a relação
entre insucesso escolar e exclusão social, ou certos problemas
de corrupção ou conduta errada por parte de políticos ou
forças policiais que se exercem particularmente sobre grupos
mais vulneráveis.. No fundo, qualquer história que obrigue a
cruzar a informação contida em centenas ou milhares de
registos que seria impossível fazer sem o computador.
Tratados de forma convencional, estes temas transformam-se normalmente em contos morais, ilustrados por
alguns exemplos particulares. Com a reportagem assistida
por computador, as desigualdades são reveladas de forma
tão gritante e comprovada que se tornam muito inquietantes para os leitores e, nalguns casos, transformam-se
em chamamentos para a acção.

uma ideia antiga. Estou a lembrar-me da escola de Chicago,

JJ - O jornalista deve ser um especialista?

dirigida por Robert Park, que começou por ser jornalista e

A maioria dos jornalistas são generalistas. Eu não tenho
nenhuma especialidade e, ao longo da minha carreira, cobri
uma variedade de beats. A reportagem assistida por computador não é em si uma especialidade jornalística e muito
menos hoje, em que o acesso aos programas informáticos
que permitem aplicá-la está vulgarizado. Quando eu comecei a usar estas técnicas, não havia mais ninguém na minha

JJ - Quando é que começou a fazer jornalismo de precisão?

O meu interesse liga-se à própria história do jornalismo de
precisão nos Estados Unidos. Em 1972, Philip Meyer, um
repórter que trabalhava para o Miami Herald, obteve uma
bolsa de estudos e foi para a Universidade de Harvard
estudar ciências sociais. Interessou-se pelos métodos utilizados para medir e questionar a opinião pública, os inquéritos e as sondagens, apercebeu-se que eram técnicas que
os jornalistas também deviam saber e podiam utilizar na
sua profissão. Escreveu um livro, intitulado “Precision
Journalism”, que se tornou marcante na minha geração. Eu
fui um desses jornalistas influenciados pelo trabalho do
Phill Meyer, tanto mais que já nessa altura me sentia fascinado pelos computadores, ainda muito incipientes e caríssimos, que usava quase como brinquedos.

também levou para a Sociologia qualquer coisa de jornalístico: talvez a avidez por estudar e compreender os problemas da sociedade com urgência, transformando o sociólogo
naquilo que ele chamava o “super-repórter”...

Os sociólogos, os cientistas políticos e os jornalistas fazem
coisas muito semelhante: procuram informação, anali46 |Abr/Jun 2011|JJ
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redacção que soubesse trabalhar com uma folha de cálculo.
É verdade que ainda hoje os jornalistas resistem muito a
qualquer coisa que cheire a quantitativo e a matemática...
JJ - Por falar nisso, é preciso saber matemática?

É verdade que os jornalistas odeiam matemática ou têm
medo dela. O meu filho tornou-se jornalista porque
achou que nunca mais ia ter de olhar para um livro de
matemática. Mas esta matemática é básica, e hoje os programas informáticos são tão amigáveis que não é necessário ter conhecimentos de programação. Mas é preciso uma
sensibilidade e a compreensão de alguns conceitos estatísticos. Os computadores só fazem o que lhes dizemos para
fazer. Acredito que nas redacções ainda há muita gente
que nunca seria boa a fazer este tipo de reportagem porque são tão resistentes à matemática que se tornariam
perigosas se lhes déssemos uma folha Excel e dissessemos para fazer qualquer coisa útil!
JJ - Sair da redacção é importante para conseguir uma boa
história?

“A filosofia subjacente é usarmos as
técnicas de inquérito e de recolha de
informação utilizadas por algumas
ciências sociais, nomeadamente a
sociologia e a estatística, para nos
ajudar a encontrar histórias
interessantes e a produzir a prova
documental e numérica que suporta e
valida essas histórias.”
“Valorizo muito a independência que
advém da possibilidade de sermos
nós a realizar a nossa própria
pesquisa e análise. Não só podemos
escolher o assunto, como podemos
escolher o ângulo e o timing.”
“Não há nenhuma garantia que um
investigador fora do jornalismo
esteja realmente interessado nas
mesmas coisas que nós ou de que os
seus resultados sejam credíveis e não
sejam manipulados por outros
interesses.”

Claro! A história vai ser contada envolvendo as vozes das
pessoas afectadas, portanto o jornalista precisa de ir falar com
essas pessoas e conseguir que elas lhe contem como aquele
problema as afecta. Estou sempre a encorajar os meus alunos
a sair da frente do computador e muitas vezes eles acham que
podem fazer tudo através da internet. A coisa mais importante numa história são as pessoas envolvidas e temos de as
encontrar. Não vejo o jornalismo de precisão como um substituto mas como um acrescento do jornalismo tradicional.
JJ - São necessários muitos recursos para fazer jornalismo
de precisão?

É necessário uma redacção disposta a integrar estas técnicas na sua prática e o apoio dos editores. Este tipo de
reportagem não é mais rápida, não basta carregar numas
teclas e sai uma história mágica. Uma boa reportagem de
precisão pode até demorar mais tempo do que uma história que utilize métodos mais convencionais.
Também podemos usar estas técnicas em assuntos mais
leves. Nem tudo tem de ser importante e complicado e o
jornalismo de precisão pode ser só descritivo sem ser analítico. No desporto, por exemplo, há números sobre recordes, performances dos jogadores, que os leitores que se
interessam por desporto adoram. Uma vez fiz um trabalho
sobre raças de cães, quais eram as favoritas para que tipo
de donos...Tenho uma amiga que fez uma reportagem
engraçada sobre os anúncios de encontros nos jornais,
contabilizando os atributos que os homens procuram nas
mulheres e os que as mulheres procuram nos
homens...neste caso, confirmou-se o estereotipo: os
homens privilegiam os atributos físicos e as mulheres estão
mais interessadas em encontrar parceiros emocionais.
JJ - Em Portugal, praticamente não se fazem reportagens
deste tipo. O que acha que pode ajudar a promover estas
técnicas entre os jornalistas portugueses?

A chave é haver jornalistas que se interessem e comecem
a utilizar estas técnicas. Se surgirem boas histórias, certaJJ|Abr/Jun 2011|47
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“Os jornalistas têm fama de serem
anti-intelectuais, não lêem
investigação académica e os
investigadores por vezes estão
preocupados com coisas muito
limitadas e com pouco impacto.”
“A coisa mais importante numa
história são as pessoas envolvidas e
temos de as encontrar. Não vejo o
jornalismo de precisão como um
substituto mas como um acrescento
do jornalismo tradicional.”
mente que o resto da comunidade jornalística vai ter
curiosidade ou vai sentir pelo menos o impulso de dizer:
“eu também quero saber fazer isto, não quero ficar para
trás”. Foi exactamente assim que se passou nos Estados
Unidos. Os pioneiros do jornalismo de precisão publicaram histórias realmente boas que não podiam ser feitas de
outra forma.
Outra coisa que Portugal precisa é um melhor acesso a
bases de dados públicas. Isto é sempre uma dificuldade,
até nos EUA por vezes precisamos de recorrer ao tribunal
embora as leis protejam os cidadãos e a liberdade de infor48 |Abr/Jun 2011|JJ

mação. Existem agências governamentais portuguesas
que fazem um bom trabalho disponibilizando os dados
públicos num formato compreensível e acessível – o
Instituto Nacional de Estatística tem um óptimo website,
mas já ouvi queixas de que esta não é a regra. O que sei é
que a vossa Constituição diz que a informação é pública e
que os cidadãos têm direito de lhe aceder mas depois surgem muitas dificuldades.
Os jornalistas deviam começar a pressionar os governos para libertarem mais informação. Por exemplo, dados
sobre crimes, devia ser possível e normal uma pessoa ir
regularmente a uma esquadra de polícia e aceder a uma
base de dados com os crimes cometidos num determinado período de tempo, a localização, o tipo de crime, a hora
a que foi cometido. Não seria preciso violar a privacidade
de ninguém, não precisamos de saber o nome das pessoas envolvidas, mas a informação estatística cruzada pode
dar óptimas histórias.
Dados sobre acidentes de viação também seriam
importante. Eu estou impressionado com a quantidade de
pessoas que já vi em Lisboa usando muletas! Ponho-me a
imaginar que deve ser por causa da condução de loucos
que vocês têm por aqui!
Existem perguntas a fazer sobre quem financia os partidos em Portugal e de que forma isso pode estar relacionado com a corrupção. Seria fantástico se os jornalistas se
interessassem mais por indagar as causas da pobreza, um
fenómeno em crescimento devido à crise económica e ao
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“O mais importante
são os valores da profissão”
JJ - No ambiente tecnológico em que

JJ - Falamos muito de mudança no

A coisa mais importante são os
valores: uma conduta eticamente
orientada, a busca pela verdade e a
independência dos jornalistas. Estas
coisas têm de permanecer ou deixa
de haver jornalismo. Se pararmos de
agir eticamente ou de buscar a
verdade, passamos a ser agentes do
governo. Os jornalistas não devem
apenas comunicar as iniciativas ou
as decisões dos governantes,
também têm de as confrontar e
criticar.

jornalismo. A minha pergunta é um

JJ - Esses valores são a base da

pouco ao contrário: numa altura em

profissão?

tanta coisa muda, o que precisa de

Sim. O resto são competências
importantes mas que assentam nos

vivemos, as ferramentas do jornalista
vão-se modificando. O blocos-notas
em papel ainda é útil?

Sim. Muitas vezes não precisamos de
gravar a conversa toda porque só
vamos citar as partes interessantes.
Eu tomo sempre notas, não
necessariamente em papel, escrevo
directamente no computador,
sobretudo se estou a realizar
entrevistas pelo telefone.

permanecer na prática profissional?

aumento das desigualdades sociais. Será que todos são
afectados da mesma maneira pelo desemprego? Ou as
mulheres são mais afectadas? Será que as mulheres têm as
mesmas oportunidades de emprego em Portugal? Estou
simplesmente a atirar perguntas para o ar que podem ser
trabalhadas na óptica do jornalismo de precisão.
JJ - Acha que o jornalismo de investigação, seja ele de precisão ou não, está em perigo?

O jornalismo de investigação é uma actividade perigosa
porque obriga-nos a olhar para os problemas e muito frequentemente os problemas são causados por pessoas perigosas. Aqui na Europa e nos Estados Unidos esquecemonos disso mas se olharmos para países como o México, ou
a Rússia, vemos como imensos jornalistas já foram assassinados. Outra razão de perigo são os problemas económicos da imprensa. O jornalismo de investigação é caro,
os jornalistas têm de gastar semanas focados no mesmo
projecto, a empresa tem de estar comprometida com esse
objectivo, existem viagens e despesas relacionadas com
obtenção de documentos e outras provas... Mas ainda vejo
muito bom jornalismo de investigação a ser feito. Sou
membro do IRE [Investigative Reporters], organizamos
um prémio anual, recebemos centenas de trabalhos e a
maioria são bons. Ainda se faz mas faz-se menos devido
aos cortes orçamentais e isso significa que algumas coisas
que se passam na nossa sociedade não estão a receber o
escrutínio necessário. Na minha opinião, isso é um grande erro. A única coisa que pode tornar os websites das

valores da profissão. É evidente que
o jornalismo hoje possui formas de
comunicar diversas. A internet
derrubou as barreiras entre os vários
suportes – a imprensa escrita, a
televisão e a rádio – e,
independentemente do meio para o
qual trabalham, os jornalistas devem
ser bons comunicadores multimédia.
Na internet, todos trabalhamos da
mesma maneira. Os sites noticiosos
das televisões, dos jornais ou das
rádios são semelhantes. Essa
uniformidade de linguagem impôs
uma destreza e uma habilidade
técnica que se tornou imperativa
para os jornalistas.

empresas noticiosas valiosos para os leitores é bom jornalismo de investigação. As notícias de entretenimento,
sobre celebridades ou desporto, estão disponíveis em todo
o lado. Mas o bom jornalismo de investigação, que se dirija aos problemas das pessoas, denuncie os problemas e
aponte soluções, é muito mais raro e fará com que as pessoas se voltem para as poucas empresas que ainda estão a
fazer esse tipo de trabalho.
JJ - Quais são as qualidades do jornalismo de investigação?
Falou no chamamento para a acção...

Idealmente, para mim, uma boa história de investigação
não precisa que o jornalista se ponha aos gritos. O jornalista deve apresentar o problema, falar nas soluções e
depois contar a história de uma forma que, quando as pessoas a ouvirem, elas próprias dirão: “nós temos de fazer
alguma coisa, queremos que o governo resolva isto”. O
chamamento para a acção é dos cidadão e um bom jornalista de investigação consegue fazê-lo sem tomar partido.
Sinto-me desconfortável com a ideia de jornalistas advogarem uma causa. Podemos fazê-lo apresentando o problema de forma transparente para que as pessoas que
realmente têm responsabilidades se sintam compelidas a
agir. É a diferença principal que encontro em relação ao
jornalismo cívico. Quando investigamos, aprendemos
imenso, falamos com muita gente e, como seres humanos,
ficamos envolvidos, mas um bom jornalista é treinado
para manter os seus sentimentos e opiniões à distância da
história. JJ
JJ|Abr/Jun 2011|49
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“Todo o dia morre leitor
de papel e nasce leitor
eletrônico”
“Revisteiro”, como ele mesmo se define, Thomaz Souto Corrêa
trabalha há mais de 40 anos no Grupo Abril. Aos 73 anos e,
teoricamente, aposentado, continua vice-presidente do Conselho
Editorial, cargo que ocupa desde 2003, e consultor em questões
editoriais. Não cumpre mais horário fixo, mas é presença constante
no edifício da editora, um prédio moderno e imponente junto à
Marginal Pinheiros, em São Paulo.
Texto: Maria da Paz Treffaut Fotos: Alexandre Oliveira

A

sala que ocupa, no último andar, com acesso por um elevador privativo, é um espaço
amplo, com todos os títulos da casa visíveis. Numa enorme parede branca, conhecida como “El paredón”, costuma exibir
cada revista página a página e pratica o que mais gosta de
fazer: análise editorial. Em tantos anos de Abril, participou do desenvolvimento, lançamento e da reformulação
de inúmeras revistas. Fora isso, cumpriu dois mandatos
como presidente da Associação Nacional de Editores de
Revistas (ANER) e foi o primeiro presidente latino-americano do Conselho Diretor da Fédération Internationale de
la Presse Périodique (FIPP), que reúne editores de revistas
de todo o mundo.
Como se não bastasse, escreve artigos para revistas e,
quando pode, livros de gastronomia. Cozinhar é uma de
suas grandes paixões: “só faço coisa que engorda”, diz, “e
o que faço melhor é arroz de porco”. Vem daí um de seus
apreços pela cozinha portuguesa, que conheceu bem,
entre 1995 e 2002, quando ia a Lisboa de três a quatro
vezes ao ano, a trabalho.
Tal carga horária parece suficiente? Não. Thomaz ainda
dá aulas na Escola Superior de Propaganda e Marketing e
é diretor do Innovation – International Media Consulting
Group. Assunto para conversar, como se vê, é o que não
falta.
50 |Abr/Jun 2011|JJ

JJ – Como você vê a formação dos jornalistas aqui? O Brasil
é um dos poucos países que exigia diploma para o exercício
da profissão.

Exigia, está suspenso, o que não quer dizer que não volte.
JJ – Sim, muita gente quer que volte. Mas a Abril tem seus
próprios cursos de jornalismo, então, eu queria saber como
você vê essa questão.

Começamos a fazer o curso interno há 28 anos, porque a
gente percebia que as escolas não estavam formando profissionais que a gente pudesse usar. Não tinha jornalismo
para revistas no currículo das escolas. Com algumas escolas fizemos um programa junto, mas achamos que era preciso fazer um programa nosso, que mostrasse para esses
jovens o que era trabalhar em revista: sobre a técnica, os
recursos, como se escreve, como se pagina, técnica no
amplo sentido, algo muito prático e objetivo. O curso
começou um pouco mais teórico do que é hoje.
JJ – O que mudou?

Os alunos continuam a ter palestras com profissionais da
Abril mas, em paralelo, desenvolvem projetos de verdade.
Eu tenho um cursinho dentro do curso e o trabalho deles é
reeditar matérias que tenham sido editadas. A gente quer
que essa preocupação do que faz uma boa matéria, uma
boa revista, esteja na cabeça deles. Esse é o intuito primordial. De uns anos pra cá abrimos o leque, já tem on line, desenho de website, vídeo, estamos começando a nos preocu-
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“Num futuro que já está começando,
uma revista não tem uma forma só.
Tem uma em papel, no site, nos blogs,
até Ipad. Virou uma multitarefa.”
“Eu vejo uma ansiedade enorme dos
jornalistas de revistas em quererem
ter suas revistas no Ipad. O Ipad
completou um ano: como perspectiva
histórica não pode ser mais curta. É
preciso tempo para ver como vamos
nos acomodar.”
“Se você pega os mais jovens, que
estão saindo das escolas, o que eles
lêem mesmo de imprensa é muito
pouco. Estão se formando no
computador. Isso significa que se nós,
formadores de jornalistas, e aí incluo
os nossos esforços, não nos
preocuparmos com isso, vamos
perder essa batalha.”

par com o fato de que o jornalista tem que ter conhecimento de outras mídias que, em algum momento, vão compor
a nossa mídia, e de que num futuro que já está começando,
uma revista não tem uma forma só. Tem uma em papel, no
site, nos blogs, até Ipad. Virou uma multitarefa.
JJ – Qual o perfil de quem procura?

É curiosíssimo: a idade média deve ser 23 – 24 anos, e eles
já chegam com essas outras disciplinas embutidas. Já
sabem fazer site. Coisas eletrônicas, então, dominam. O
curso é uma “tuitagem” tremenda, sobre o próprio curso,
sobre o que estão fazendo. O jovem jornalista que sai da
escola já vem com tudo isso, como se fosse de fábrica. Que
impacto isso vai ter no nosso jornalismo? Não sei. No ano
passado fiz uma palestra nos Estados Unidos sobre o futuro da revista e o título da minha apresentação era “O futuro não existe”. Vamos acompanhar o que está acontecendo hoje. A gente vai se adaptar quando aparecer. Se você
pega o mundo Ocidental, os homens de oitenta anos, que
são muitos, passaram a vida lendo papel. Num determinado momento, apareceu o computador, e não tinha nada
a ver com cultura, era para controles administrativos.
Depois, era uma máquina que substituía a de escrever. Eu,
por exemplo, fui me adaptando. Acho que hoje sou um
velho até que bem transadinho na questão da eletrônica.
Porque tenho curiosidade. Mas tem gente da minha idade
que não faz nada disso. Vamos morrer e, no nosso lugar,
JJ|Abr/Jun 2011|51
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estará o leitor eletrônico. Tomamos uma rasteira do celular, ele se tornou veículo de comunicação e não percebemos. Percebemos só depois. Então, é essa meninada que
vai decidir.

JJ – Os blogs são uma amostra desses textos ruins, né?

JJ – E ela não tem nenhuma ligação sentimental com o papel.

portais importantes.

Nenhuma. Se tem alguma ligação é com a eletrônica.
Quem disse que daqui a 15 anos vai ter revista mensal,
quinzenal, semanal? Será preciso ter objeto físico? Então é
bobagem falar disso.

Mas isso é fato da vida. Se eu quero um blogueiro que é
um cara importante, que não sabe escrever, vou ter que
conviver com isso.

JJ – Essa mudança galopante de tecnologia e integração de

JJ – Sempre se fala que o jornalista é cada vez menos pre-

Não, eu escrevo e ponho na hora. Mas também corrijo na
hora. Não deixo rastros de grandes besteiras. Volta para o
ar com correção. Eu não vejo na meninada interesse por
blogs, acho que é como jornal e revista. Acho que o blog é
uma tentativa de colocar no online artigos que poderiam
estar no papel. Agora se for bem escrito vou ler no Ipad,
no blog, no papel. Quero que meus netos leiam, mas
agora me pergunto: será que eles lerão Eça de Queiroz?
Alguma vez me perguntaram que obras achava fundamental na formação de um jornalista e eu disse: as obras
completas de Eça e Machado de Assis. Para saber o que é
estilo eu tenho que ler quem tem estilo.

parado, lê cada vez menos. Você concorda?

JJ – Já que a gente tá falando da questão do conteúdo, há

Primeiro acho o jornalista muito generalizante. Acho que
há estágios. Se você pega os mais jovens, que estão saindo
das escolas, o que eles lêem mesmo de imprensa é muito
pouco. Estão se formando no computador. Isso significa
que se nós, formadores de jornalistas, e aí incluo os nossos
esforços, não nos preocuparmos com isso, vamos perder
essa batalha. Eu fui formado no pensamento de que se você
não escreve bem, não é um jornalista. Se você escreve bem
vai fazer bons artigos longos, curtos, reportagens, vai fazer
uma frase de 140 caracteres e um blog melhor. Se nós não
fizermos força na qualidade do texto, ninguém fará.

outro problema. Há uma fronteira cada vez mais tênue entre

mídias foi acompanhada por uma falta de preparo dos jornalistas?

Sem dúvida. Acho que é um dos grandes problemas. Eu
vejo uma ansiedade enorme dos jornalistas de revistas em
quererem ter suas revistas no Ipad. O Ipad completou um
ano: como perspectiva histórica não pode ser mais curta.
É preciso tempo para ver como vamos nos acomodar. A
Internet tem 15 anos. É nada! Tem gente dizendo que o
twitter já era. Bobagem, vejo a molecada tuitando o tempo
todo. Tem gente que segue os jornais no twitter.

JJ – Você diz as empresas?

Os formadores de jornalistas, mas incluo empresas, porque hoje, basicamente todas as empresas de jornalismo
têm seus cursos para revista, televisão, jornal.

“Alguma vez me perguntaram que
obras achava fundamental na
formação de um jornalista e eu disse:
as obras completas de Eça e Machado
de Assis. Para saber o que é estilo eu
tenho que ler quem tem estilo.”
“Nós tínhamos um colega aqui,
ficará anônimo, que queria que a
gente abrisse um guichê lá no fundo
da garagem para receber os assessores
de imprensa. Para eles nem entrarem
no prédio – deixavam o seu envelope
e iam embora.”
52 |Abr/Jun 2011|JJ

São. Quando vejo um blog super mal escrito, que alguém
gosta, eu fico louco, quero morrer.
JJ – Mas há desses blogs super mal escritos hospedados em

JJ – Porque no blog não existe a figura do copydesk.

o que é assessoria de imprensa, jornalismo. A Abril é uma
das poucas empresas que não aceita convites de viagem. O
que você diria com relação a isso?

Que chances tem o jornalista hoje de trabalho? Não sei
quantas escolas há no Brasil, tenho um número de que
formam 20 mil jornalistas por ano. Não tenho certeza de
que esse número é correto. Mas são milhares, isso eu sei.
Para fazer o quê? Para trabalhar nos grandes veículos é
que não é. Até porque os grandes veículos querem gente
com experiência e essa moçada vai ter que batalhar. Se
você leva isso em consideração, quem se formou para ser
jornalista vai acabar em assessoria de imprensa. Agora,
deveria existir na imprensa um mecanismo de proteção.
JJ – Contra a sedução das assessorias?

É. Para que os leitores não fossem enganados. Porque há
jornalistas que gostam de usar material de assessoria de
imprensa, a gente sabe disso. Nós tínhamos um colega
aqui, ficará anônimo, que queria que a gente abrisse um
guichê lá no fundo da garagem para receber os assessores
de imprensa. Para eles nem entrarem no prédio – deixavam o seu envelope e iam embora. Não tinha conversa,
jantar. Porque a gente sabe que a função da assessoria é te
seduzir pra você publicar uma coisa que o cliente dele
quer e não o que interessa ao teu leitor. Se os veículos de
comunicação não fazem esse controle é uma pena.
JJ – E essa fronteira entre o que é editorial e não é, às vezes,
é bem pouco visível.

Olha, eu sou da escola que não permitia que espaço editorial
fosse invadido por mensagem comercial. Fui criado assim.
Eu não admito, sei que é meio radical, mas penso assim.
JJ – Já que hoje a maioria dos jornalistas viaja a convite, é
possível fazer uma matéria honesta viajando a convite?
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1 - Thomaz Souto Corrêa, Alexandre
Wollner, Jan White e Roberto Civita,
analisando os trabalhos inscritos para o III Prêmio
Abril de Jornalismo, 13/04/1978 (Foto: JUSSI LEHTO)
2 - Roberto Civita, de gravata vermelha, presidente do Grupo Abril, e Thomaz Souto

4

Corrêa, vice-presidente executivo e diretor editorial da Editora, com o troféu entregue aos vencedores do XXIII
PAJ, 26/02/1998 (Foto: KIKO FERRITE)
3 - Thomaz Souto Corrêa, vice-presidente do Conselho Editorial e Consultor para Revistas, durante palestra na
Conferência Ibero Latina Americana de Revistas, no Grand Hyatt Hotel, 14/11/2006 (Foto: HUGO J. TONI)
4 - Lançamento do livro A COZINHEIRA E O GULOSO, em Dezembro de 2008 com Mazzô França Pinto (Foto:
ANDREAS HENIGER)

Não sei responder, sem brincadeira. Se a gente não aceita
convite não faz a matéria porque não tem recursos. Há
concorrentes que dizem: “Nós nunca teríamos dinheiro
para levar o nosso repórter para visitar uma fábrica de
automóveis na Alemanha. Então, quando convidam, a
gente manda. Só que garantimos que não é uma matéria
positiva porque foi a convite”. E eu sei? Como vou saber?
Você vai pra Alemanha, toma vinho, vai jantar e faz uma
matéria imparcial? De acordo com os interesses do seu leitor? Ou tem ali uma agradável experiência de viajar pra
Alemanha? Não sei. Toda essa discussão em torno do conteúdo gratuito nos serviços digitais é porque custa caro
fazer – então, não pode ser gratuito. Mesmo que eu seja

New York Times, ou a revista Time e tenha gente no mundo
inteiro. Esses caras vão fazer as duas coisas? Não vão! Tem
sempre uma coisa prioritária e um custo adicional. Então,
não vou dar de graça.
JJ – Agora, com os tabletes, com o The Daily, estamos no
limiar de uma nova fase no mundo das revistas e jornais?

Quinze anos atrás, um pouco mais, eu vi o que viria a ser o
protótipo da revista do futuro numa conferência nos
Estados Unidos. O protótipo era um tablet. Muito maior do
que o Ipad. Era uma tranqueira que você levava numa
banca eletrônica, enfiava num buraco, escolhia as revistas
que queria e punha o dinheirinho lá, como você compra
coca-cola. A banca eletrônica hoje é a Apple. Que a revista
JJ|Abr/Jun 2011|53
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do futuro seria alguma coisa plana, que emularia o objeto
revista é uma coisa que eu e alguns companheiros mundo
afora esperamos há muito tempo. Acho que durante algum
tempo poderemos fazer revistas eletrônicas nesse aparelho.

Tudo bem, mas o médico comprou, ele assina. Essa receita
é fundamental.

JJ – Por que durante um tempo?

Isso não é Brasil, é internacional. São raríssimas as manifestações de seriedade no trato com personalidades.
Raríssimas. É todo o mundo meio refém, especialmente as
chamadas revistas de consumo, porque você põe uma
celebridade na capa e vende mais. Vende mais!

Porque eu não faço mais projeção de futuro.
JJ – Você acha que é uma coisa temporária?

Não sei o que virá. O que me preocupa é muita conversa
sobre o futuro do jornalismo: vai acabar o papel? Não vai?
Os blogs vão interferir no jornalismo? E os twitters?
Minha preocupação é com o futuro do leitor.
JJ – Como ele vai ler?

E no quê vai ler, o que vai querer ler. Esse é um círculo em
que todo o dia morre leitor de papel e nasce leitor eletrônico. Esse círculo está girando – pode ser uma bomba. A
minha preocupação é quem será esse cara daqui a dez
anos, porque é ele que vai determinar como quer ler. É
inútil dizer que o tablet é a revista do futuro, vai ver que
não é.

JJ – Voltando à questão da qualidade do jornalismo: e as
celebridades?

JJ – Então é preciso agradar a celebridade.

Tem que agradar, fazer acordo, pagar. Tem gente que paga a
celebridade. O fato de ser refém é muito sério. É uma armadilha que nós próprios – revistas mais do que jornais – arma-

JJ – Durante muito tempo se falou na morte do papel em termos de literatura, mas ao mesmo tempo se falava do fetiche
do objeto livro.

Isso é coisa de gente velha. Eu posso falar porque sou velho.
JJ – É isso que eu ia falar. A prova é que, no ano passado, a
venda de livros para kindle já superou a de papel.

Se eu posso comprar livros na kindle e até no e-book não
compro mais de papel.
JJ – Não?

Se tiver no kindle, não compro de papel. Eu sou um comprador compulsivo e agora sou compulsivo no kindle.
Compro livros que tenho certeza de que não vou ler. Não
tenho mais tempo para isso. E essa mesma neurose está
acontecendo on line. Quando procuro um livro que quero
no kindle e vejo outro, compro também. Meu kindle vai
crescendo. Isso resolve um pouco meu problema de espaço.
JJ – Então, pra você o fetiche do papel morreu?

Não, morreu é forte. Em revista não morreu ainda. Em livro
depende. Tenho alguns livros antigos e o objeto me dá muito
prazer: não quero vê-lo no kindle. Mas aí tem o segundo
aspecto: eu acho facílimo de ler no tablet. É letra preta sobre
fundo branco, eu coloco o tamanho do tipo e a luminosidade de tela que eu quero. Não tenho problema de ler no eletrônico. Tinha problema de ler em tela de computador. Já
este bichinho [diante dele na mesa] levo pra onde quiser. Já
livro de arte, de fotografia, quero ver o papel. No Ipad não é
a mesma coisa, por enquanto. Vai depender do futuro.
JJ – Se a gente fizer uma relação com o tablet, se estima que
uma revista é lida por quantas pessoas?

Não sei, varia muito. Faz a relação com os sites: revistas
que vendem 200 mil exemplares têm três milhões no site.
A relação é desproporcional. Não quer dizer que leiam
com a mesma atenção. Mas não posso dar de graça, a
gente vende revistas. Há revistas lidas por quatro, cinco
pessoas, mas alguém comprou.
JJ – Depois ela foi parar no consultório médico.
54 |Abr/Jun 2011|JJ

“Se não tivermos a preocupação de
surpreender nosso leitor com um
jornalismo de altíssima qualidade, aí
estou falando de criatividade –
vamos perder a briga. Vai demorar
um tempo...”
“Pesquisas no mundo todo mostram
que o leitor adora texto curto com
letra grande. Isto não deveria nos
impedir de publicar textos longos.
Mas aí eu não faço uma revista só de
textos longos. Só uso quando é
apropriado.”
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mos sem nos dar conta. E que hoje é muito complexa no
mundo inteiro. Vou te contar uma história que me deixou
embasbacado esta semana. Fui jantar num restaurante onde
vou com frequência e quando cheguei na porta tinha mais
de dez fotógrafos. Os flashes espocavam. Simplesmente porque a Adriane Galisteu e a Daniela Cicarelli [modelos e apresentadoras de televisão] estavam jantando lá. Você vê como
a notícia se banalizou. O que é isso?
JJ – E tem saída?

Hoje não vejo. A gente teria que criar alguma coisa para
colocar no lugar que fosse tão forte quanto. A menos que
você repense tudo – estou falando em imprensa feminina,
masculina – o que você põe em lugar de? Nossa tarefa é
competir com TV, internet, vídeos e surpreender da
mesma forma. Só que temos pouquíssimas ferramentas
para isso: palavra e imagem.
JJ – Mas essa batalha está sendo perdida, não?

Eu, por enquanto, me recuso a achar que está. Mas se não
tivermos a preocupação de surpreender nosso leitor com
um jornalismo de altíssima qualidade, aí estou falando de
criatividade – vamos perder a briga. Vai demorar um
tempo... Então, temos que pensar no presente do leitor e
não no futuro. Um leitor decide se vai ler uma matéria em
menos de dez segundos. Capa de revista leva segundos
para a pessoa decidir se compra ou não. Ou somos muito
bons e muito criativos ou perdemos a briga.

JJ – É uma adaptação.

Você tem que pegar a fórmula que aprendeu a fazer lá fora
e fazê-la brasileira. Não adianta pegar a Elle francesa e traduzir, não vai vender nada. Com relação a revistas de
grandes reportagens, eu não acredito mais nisso. É inviável economicamente. É quase como se fosse um livro. Se
olho para o meu leitor atual e para o futuro dele, essa
revista não tem lugar. Não vejo um jovem comprando
uma revista para ler grandes reportagens.
JJ – Você não vê lugar economicamente, mas também acha
que não há leitores?

Um é conseqüência do outro.
JJ – Aí a gente tá falando um pouco de que os textos longos
são difíceis e que todo o mundo quer coisas curtas.

Pesquisas no mundo todo mostram que o leitor adora
texto curto com letra grande. Isto não deveria nos impedir
de publicar textos longos. Mas aí eu não faço uma revista
só de textos longos. Só uso quando é apropriado. Há raríssimas exceções no mundo hoje de textos longos. Tem a
famosa New Yorker, com um milhão de exemplares. É um
milagre. E eu acho que o leitor tá ficando velho.
JJ – Meus outros entrevistados aqui na revista do Clube de
Jornalistas – Mino Carta e Alberto Dines – disseram que não
existe imprensa democrática nem pluripartidarismo no
Brasil. O que você acha?

não tinham o título. Por outro lado, a Abril nunca mais teve

Existe em algum lugar do mundo? Eu acho que não existe
o mundo ideal onde vou ser pluripartidário acima de qualquer outro interesse. Porque o jornalista é um ser humano,
tem opinião, tem as suas crenças. Tem os seus interesses.
Então, acho que é uma falácia a gente achar que é democrático e pluripartidário. Não me parece algo viável.

uma revista como a Realidade, de grandes reportagens.

JJ – Você também teve uma experiência como dono de revis-

Queria que você falasse um pouco sobre isso.

ta, né?

Acho que algumas revistas estrangeiras atraem por dois
fatores. Um é o fator marca, porque são conhecidas no
mundo inteiro. Outro é que elas têm uma formula que é
difícil reproduzir se você não tiver acesso ao segredo de
fazê-la. Vou dar dois exemplos: Playboy e Elle. Claro que
elas embutem os seus segredos, mas são duas marcas
muito poderosas. No Brasil, durante muito tempo, o nome
Playboy foi censurado e aqui se chamava a Revista do
Homem. Quando fomos autorizados a fazer Playboy, a
venda estourou na primeira edição. Elle também tinha
uma sofisticação de marketing que batia neste país, um
estilo Elle de vida. Já a Cosmopolitan tem aqui a única edição no mundo que não se chama Cosmopolitan, mas Nova.
É uma briga de anos com os americanos. Eles queriam, mas
a gente falou: “Não, não vamos chamar. Cosmopolitan não
quer dizer nada pra gente”. Mas eles tinham uma fórmula
à qual a gente queria ter acesso e que foi um sucesso.

Ih, queria esquecer! Fui dono por um rápido período e
não foi nada bom. Tinha a ilusão de que ia trabalhar como
executivo e com um assunto que me interessava muito.
Lançamos a revista Gula e me dei conta, rapidamente, que
eu não ia conseguir fazer as duas coisas. Vendemos e a
revista continuou. Não foi boa experiência.

JJ – Há um caráter de atração para o leitor da mesma forma

Não, mas quando me perguntam num restaurante: “O
senhor tem alguma restrição alimentar?” Respondo:
“Tenho, alface”. Não vou para o restaurante comer alface.
E tenho uma teoria de que o mundo se divide em donos e
pessoas que fazem e trabalham para eles. JJ

JJ – E os títulos estrangeiros, como Playboy, Elle, Cosmopolitan, que a Abril trouxe para o Brasil: são interessantes por
serem títulos internacionais? Tolhem a criatividade? Porque,
aqui, a Abril já fazia revistas inspiradas em modelos, mas que

que ele compra uma Gucci?

Exatamente, só que quando compro a bolsa Gucci ela é a
mesma pra todo o mundo. A revista tem que ser feita para
o Brasil.

JJ – Já que você fazia tantas revistas aqui, em algum momento foi um sonho ter a sua própria?

Não. O fato de ser dono não muda nada. A ilusão de fazer
o que eu gostaria na minha revista não existe. Sei que terei
imposições como em qualquer lugar, como sendo empregado. Como meu interesse maior sempre foi no métier, no
ofício, nunca tive a ilusão de que seria um bom dono. Eu
divido a humanidade em alguns grupos: os que compram
revista em banca, os que assinam; os que comem alface e
os que não comem.
JJ – Você detesta alface?
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Dez anos de SIC Notícias
e o sonho de Balsemão
Texto Carla Baptista

A

SIC Notícias comemorou
uma década de vida em
Janeiro de 2011. Foi o
primeiro canal inteiramente
noticioso a vingar em Portugal,
depois das experiências falhadas
dos canais regionais CNL, em
Lisboa, e NTV, no Porto, ligados à
Portugal Telecom. Hoje, já tem de
competir com a RTPN, surgida em
2004, e com a TVI24, criada em
2007.
Representou um salto para a
modernidade jornalística na área da
televisão portuguesa, depois do
primeiro canal de notícias por
subscrição ter surgido 21 anos antes,
em 1980, com a americana CNN. Em
1989, foi lançado o canal Sky News,
de Rupert Murdoch e, em 1991, a
BBC abriu o canal comercial que
emitia 24 horas por dia, o World
Service Television News, renomeado
BBC World
A primeira emissão aconteceu em
8 de Janeiro de 2001, alcançando 14
100 espectadores de audiência
média, conduzida por jovens
jornalistas promissores: Pedro
Mourinho, Ana Lourenço e Clara de
Sousa. Ao nível da direcção,
figuravam os nomes de Emídio
Rangel, Luís Marques, Nuno Santos
e Alcides Vieira.
Em 25 de Janeiro de 2004 foi
transmitido o programa mais visto
da estação até à data, a Edição
Especial dedicada ao estado clínico
de Miklos Feher, que registou, de
audiência média, 270 300
espectadores. O melhor dia foi a 23
de Março de 2003, com 76 800
espectadores de audiência média,
facto que se deveu à Guerra do
Iraque. Em Dezembro de 2010, um
ano “muito bom”, segundo o actual
director, António José Teixeira, o
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canal registou 27 400 espectadores de religiosas, os movimentos
audiência média.
inorgânicos de guerrilha urbana, os
Em dez anos, mudou a forma de
grupos de hackers de identidade
fazer e receber informação em
desconhecida – para colocar uma
Portugal, ao disponibilizar telejornais pergunta: ainda precisamos dos
de hora em hora. Tornou-se um local media e do jornalismo?
de passagem obrigatório para os
Subjacente a esta questão, está
comentadores e a classe política. Ao
uma outra: os conteúdos de
mesmo tempo, o contexto mediático,
informação e de entretenimento com
internacional e nacional, alterou-se
aspirações de qualidade, elaborados
bastante neste período. Os canais de
por profissionais, que procuram
informação enfrentam hoje um
cumprir regras deontológicas
ambiente ultra competitivo, em que
testadas e comummente aceites,
a maior ameaça é representada pela
fazem sentido na segunda década do
internet, que afecta todos os media e
século XXI?
atinge as audiências mais
A revolução tecnológica,
disputadas: os jovens e a classe
justificou, trouxe a ideia de que “a
média e alta com poder de compra e
internet é para todos, é de todos.
apetência por informação
Toda a gente opina, toda a gente
especializada.
informa. O princípio geral é de que
Na festa comemorativa dos 10
ninguém paga. Tudo é ou deve ser
anos, que incluiu uma sessão com
gratuito”. Em consequência, os
convidados no Museu do Oriente,
direitos de autor não são respeitados
destacando-se Adam Bolton, editor
e a pirataria alastra. Para Pinto
político da Sky News e o rosto do
Balsemão, começa no google, “que
“Sunday Live with Adam Bolton”,
não produz nem um dos conteúdos
um programa que mistura
de media que agrega”, continua no
informação com sátira política, o
youtube e provavelmente em cada
“patrão” do grupo Impresa,
um de nós, quando descarregamos e
Francisco Pinto Balsemão,
difundimos materiais de
defendeu a necessidade
outros pelas redes sociais.
Em dez anos,
dos media e do
O excesso de
mudou a forma de fazer
jornalismo num
conteúdos já é
e receber informação em
mundo em
responsável por
Portugal, ao
mudança.
doenças
disponibilizar telejornais
Começou por
tipicamente pósde hora em hora. Tornousituar as ameaças
modernas.
se um local de passagem
actuais – a liberdade
Balsemão citou
obrigatório para os
condicionada pela
Nicholas Carr, antigo
comentadores e a classe
segurança; a
editor executivo da
política
privacidade devassada
Harvard Business
pelas redes sociais; os poderes
Review, autor de The
corporativos que por vezes superam
Shallows: What the Internet is Doing
o poder dos estados nação e das
to Our Brains, que identificou a
organizações internacionais; a crise
“desordem da atenção dividida”,
das instituições clássicas (partidos,
cujos sintomas são um hábito
sindicatos, igrejas, forças armadas); o compulsivo de abrir a caixa de
crescimento de fenómenos
emails, receber ou enviar sms’s, abrir
contingentes, como as manifestações
o facebook (estudos recentes no
convocadas por SMS, as seitas
Reino Unido indicam que a média
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entre os trabalhadores de escritório
ingleses é repetir estes gestos 30
vezes por hora), provocando uma
diminuição do pensamento
profundo, da compreensão, da
memorização e da aprendizagem.
A facilidade de acesso, o
alargamento da rede, a fragmentação
dos canais, a contaminação entre
emissores (que aparecem alinhados
sem critério nos portais agregadores)
contribuem também para a
desinformação e para a
”infantilização”, justificando: “basta
ir ao ranking dos mais vistos do
youtube e verificar que a tendência é
alinhar por baixo. E concluir que,
quanto mais informação circula, mais
se acentua o alinhar por baixo. Dizer
que o youtube também tem
excelentes fragmentos de música
clássica não chega. O número de
viewers de música clássica e o dos
“top rated” – são milhares contra
milhões”.
Se aceitarmos o princípio de que
subir o nível é “vantajoso para salvar
o que resta da democracia”, então é

forçoso reconhecer a necessidade de
que, “mais do que nunca, é preciso
quem seleccione, ordene e
hierarquize a informação, seguindo
regras deontológicas, o que implica
poder ser objecto de sanções,
quando não cumpra”.
É nesta dupla função de
depuração e filtragem que Balsemão
funda o futuro do jornalismo,
atribuindo-lhe vários papéis:
salvaguardar a liberdade de
expressão; veicular opiniões e pontos
de vista diferentes; funcionar como
aguilhão perante a indiferença da
opinião pública. Para as cumprir,
alguns media estão melhor
preparados do que outros, porque
podem reclamar “a credibilidade das
marcas que foram cuidadosamente
edificando”.
Identificou os traços essenciais do
jornalismo que devem permanecer: a
independência editorial perante
todos os poderes (político,
económico, cultural, desportivo e o
próprio poder corporativo dos
jornalistas); o cumprimento dos

códigos de conduta; o respeito pelos
respectivos estatutos editorais; a
aposta na auto regulação como
instrumento para evitar as
intromissões excessivas da regulação.
Citou a teoria dos “três
patamares” de Neil Postman, em que
o objectivo do jornalismo é dar o
salto do primeiro patamar, o da
informação seleccionada, organizada
e credível, para o segundo patamar,
o do conhecimento, ou seja, para
uma “informação que tem um
ponto de vista, nos conduz a
procurar mais informação para
compreender o que se passa no
mundo” e daí para o terceiro
patamar, o da sabedoria, que “não
implica ter as respostas certas, mas
as perguntas certas”.
E terminou, resumindo: “Os
repórteres transformam os factos
em informação. Os editores
transformam a informação em
conhecimento. Os grandes
editores transformam o
conhecimento em sabedoria. Estarei
a sonhar?” JJ
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New Media, Old News –
Journalism and Democracy in the
Digital Age
NATALIE FENTON (EDITOR)
2010, Sage: London.

Texto Carla Baptista

O

título diz (quase) tudo sobre
o essencial dos 11 capítulos
desta obra, coordenada por
Natalie Fenton, investigadora no
Departamento de Media e
Comunicação da Universidade de
Londres/Goldsmiths. Trata-se de
estudar se as linhas mestras que
historicamente foram desenhando o
jornalismo – entendido como uma
actividade imersa em relações com
o sistema político, as práticas
comerciais, os quadros reguladores,
a inovação tecnológica e as culturas
profissionais – foram alteradas pela
emergência do paradigma digital.
Lê-se na introdução que o livro
explora “como as mudanças
tecnológicas, económicas e sociais
reconfiguram o jornalismo e as
consequências destas mudanças
para a democracia”.
Este projecto tem uma amplitude
tão larga que a solução foi dividi-lo
em questões mais circunscritas, a que
os vários capítulos tentam responder,
quase sempre apoiados em
metodologias empíricas, que incluem
observação participante nas
redacções e entrevistas a jornalistas e
a outros actores sociais (activistas,
bloguistas, políticos, cidadãosjornalistas).
Algumas dessas interrogações
consistem em saber se as novas
tecnologias revitalizaram a esfera
pública ou, pelo contrário, se
transformaram em instrumentos de
uma estratégia comercial que
potencia usos menos democráticos
dos meios de comunicação? Como
mudaram a organização das rotinas
produtivas dentro das redacções e as
práticas profissionais dos jornalistas,
a forma como eles recolhem,
seleccionam e editam notícias? De
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que forma contribuem para o reforço
do jornalismo cívico e promovem
uma maior participação dos cidadãos
ou das ONG’s como fontes de
informação e sujeitos de notícia?
Os autores insistem na
necessidade de uma perspectiva
“holística e multi-dimensional” para
compreender o jornalismo e, nessa
medida, nunca caem na tentação de
reificar a tecnologia, colocando-a no
centro do processo de mudança.
As perguntas são vibrantes, as
expectativas enormes mas as
conclusões...frustrantes. Daí a
designação de “velhas notícias” para
classificar, genericamente, os
conteúdos gerados pela maior parte
do jornalismo online.
As investigações parcelares aqui
desenvolvidas desmitificam a ideia
de que a internet, ao criar
um espaço ilimitado, se
traduz em mais notícias.
Desconstroem a assumpção
da sua capacidade para
ligar “comunidades de
interesse”, separadas pela
geografia, criando assim
uma maior participação
política. Questionam os
ganhos associados à
velocidade insuflada no
processo informativo,
quando a tendência é para
incorporar a facilidade de acesso à
informação num jornalismo cada vez
mais sedentário que, pouco a pouco,
vai perdendo o (saudável) hábito de
sair da redacção para ir investigar os
factos.
A visão dominante que emerge é
uma utilização massiva mas limitada
da internet pelos jornalistas, vista
como um meio que permite “dizer
rápido e curto” (a expressão original
é “speed it up and spread it thin”),
sacrificando alguns dos valores da
profissão, como a verificação prévia
das informações e a busca primordial
por material original. A impressão
geral é tão negativa que alguns
autores falam mesmo na substituição
do jornalismo pelo “churnalism”
(um termo inventado para designar

a mistura de informação pré-feita e
incessantemente reciclada via Web) e
dos jornalismo por “robohacks”
(espécie de “piratas robotizados”).
Outra constatação aponta para a
perda (definitiva?) do papel do
jornalista como um comunicador
com um estatuto privilegiado para
aceder e controlar o fluxo noticioso.
A proliferação de plataformas e a
fragmentação dos públicos obriga a
pensar a entidade do público não
como uma construção monolítica
(todos iguais e a procurarem as
mesmas coisas), mas como uma
multiplicidade de públicos,
conectados por alguns pontos chave.
Se os jornalistas souberem
encontrar e promover esses pontos
de ligação, utilizando a linguagem
multimédia de forma criativa,
verdadeiramente
convergente e criando
novas narrativas para
atingir novos públicos,
então o jornalismo
online pode vir a
oferecer uma visão do
mundo mais
contextualizada,
“texturada” e diversa do
que aquela que é
veiculada através dos
media tradicionais.
Numa paisagem digital
colonizada pelas lógicas da
tabloidização, do entretenimento e
da personalização – eternas versões
do “daily me” – ainda há espaço
para o jornalismo tal como o
desejamos, isto é, um discurso
marcada pela sobriedade, pela
objectividade (do método e não
necessariamente do autor, como
recordam Tom Rosenstiell e Bill
Kovach em Os Elementos do
Jornalismo) e pela exposição racional
de argumentos relevantes?
O livro responde pela positiva, mas é
mais um manifesto e um apelo do que
uma conclusão retirada pelas análises
no terreno, onde as “forças inimigas”,
como a personalização, a
dramatização, a simplificação e a
polarização, navegam bem vorazes. JJ
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Por Mário Rui Cardoso > marioruicardoso@rtp.pt

http://twitter.com/acarvin

A ‘twittar’ a revolução árabe

É

talvez o exemplo de maior
impacto, até ao momento, de
utilização do Twitter para
acompanhamento de um assunto de
grande relevância internacional.
Andy Carvin, responsável pela
estratégia para as redes sociais da
NPR, a rádio pública americana,
gastou, nos últimos meses, uma
média de 16 horas diárias a cobrir a
onda de revolta no Médio Oriente e
Norte de África, através de
mensagens no Twitter. Enviou uma
média de 400 mensagens por dia,
vistas por mais de 30 mil seguidores.
Carvin tem mais de 1600 fontes.
São outros jornalistas residentes no mundo árabe e
ligados à Internet, participantes nas revoltas, membros
de organizações e utilizadores das redes sociais em geral.
Escreve mensagens próprias e reenvia as de outros,
inclusive da concorrência. Selecciona, entre a profusão
de notícias sobre o dominó árabe, as informações que lhe
parecem mais relevantes. Usa o Twitter para informar e
para produzir a informação. Pede voluntários para
legendar vídeos e faz perguntas quando lhe faltam
dados. A que mais repete é: “e qual é a fonte?”, porque,
afirma, não faz mais do que “jornalismo, apesar de ser na
rede”. Tem, pois, de verificar a informação que recebe.
O processo de partilha de informação acontece em
qualquer lado, no posto de trabalho ou em casa. “ Não
imagina a quantidade de ‘tweets’ que se pode enviar
enquanto está alguma coisa ao forno”, afirmou Carvim,
numa entrevista à The Atlantic
(www.theatlantic.com/technology/archive/2011/02/curatingthe-revolution-building-a-real-time-news-feed-aboutegypt/71041).
As fontes de Carvin no Twitter não apareceram por
acaso. Começou a reuni-las durante uma viagem a
Tunes, em que conheceu “bloggers” locais. Depois
expandiu-as. Este conceito de transmissões e
retransmissões de “tweets” em directo e de “liveblogging” tem já alguns anos. Robert Mackey
(http://twitter.com/RobertMackey#) acompanhou as
manifestações no Irão, em 2009, de forma semelhante,
utilizando o seu blogue The Lede, no New York Times
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(http://thelede.blogs.nytimes.com). O
próprio Carvin cobriu as eleições
presidenciais americanas, em 2008,
com o apoio de cidadãos e ouvintes
da NPR. A rádio pública americana,
com 860 emissoras locais e 1,5
milhões de seguidores no Facebook,
tem nas redes sociais um manancial
que é aproveitado pelos seus
repórteres.
Curioso é o facto de Andy Carvin
utilizar o seu canal pessoal no
Twitter, e não o da NPR, para a
cobertura das revoltas árabes. “Os
leitores têm uma relação diferente
com as contas institucionais e com as
contas pessoais. As instituições são vistas como
impessoais, enquanto que a minha conta é só minha, e as
pessoas assumiram que era essa a conta [do Twitter] que
deviam seguir. Quando tenho qualquer questão para
colocar, as pessoas respondem-me rapidamente porque
sabem que sou eu”, explicou ao El País.
Curiosa também é circunstância de terem começado,
entretanto, a aparecer seguidores a oferecerem-se para
fazer donativos, em agradecimento pelo trabalho
desenvolvido. Carvin recusou as ofertas a título pessoal,
mas canalizou-as para as emissoras locais da NPR, e
abriu um canal no Twitter para esses donativos.
Merchandising alusivo ao canal de Andy Carvin
começou igualmente a ser vendido. E já se ouviram
vozes a pedir uma nova categoria dos Pulitzer que
premeie os melhores desempenhos de “live-blogging”.
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Quem quer pagar O New York Times?

D

epois de uma experiência falhada de dois anos,
com o TimesSelect, o New York Times
(www.nytimes.com) volta a apostar num modelo
de pagamento dos seus conteúdos digitais, por parte
dos seus leitores. Mas não todos, como veremos. Entre
2005 e 2007, o jornal fez-se pagar pela disponibilização
de conteúdos premium, como os textos dos colunistas,
mas o modelo afastou leitores e anunciantes, obrigando
o diário a recuar. Agora, voltou-se a um esquema de
subscrições variáveis, conforme as plataformas que o
assinante pretenda utilizar – mais barato tratando-se de
um acesso ilimitado simples ao “site” do NYT, ou mais
caro para quem deseje o pacote completo, com acesso
via smart phones ou iPad –, e foi implantada uma
“paywall”, um “muro” que se ergue a um não subscritor
que tente entrar no “site” para além das 20 visitas
mensais gratuitas a que todos têm direito.
O modelo está a ser seguido com atenção por
publicações de todo o mundo. Sobretudo por se tratar de
uma solução original e, aparentemente, um pouco
obtusa. É que, como se referiu, nem todos têm de pagar.
Os leitores fiéis, aqueles que se dirigem directamente ao
“site” para ler as notícias do NYT, são os que têm de se
confrontar com a “paywall”. Os consumidores
esporádicos de informação produzida pelo diário novaiorquino, aqueles que acedem aos seus conteúdos
geralmente através de motores de pesquisa ou seguindo
os “links” de agregadores de notícias ou de redes sociais,
como o Twitter (www.233grados.com/blog/2011/03/unacuenta-en-twitter-burla-el-muro-de-pago-del-nytimes.html) ou o Facebook, não têm quaisquer limites de
acesso. Parecendo incompreensível, a estratégia procura
reforçar receitas a dois níveis, com subscritores e

publicidade. Em primeiro lugar, o diário acredita que o
sistema atrairá novos assinantes que preferirão pagar o
jornalismo de qualidade do NYT, em vez de mudarem
para outro jornal ou outros “sites”. Segundo, o modelo
tem em conta que mais de metade dos consumidores de
“sites” de informação entram nas notícias pelas
chamadas “portas laterais”, ou seja os motores de busca,
os agregadores e, em especial, as redes sociais. A ideia de
não limitar o acesso ao NYT por estas vias é, pois, evitar
que a “paywall” leve muita gente a deixar de fazer
ligações para o “site” do Times, para não frustrar os seus
amigos nas redes sociais. Em síntese, é uma solução que
tem em consideração a importância da distribuição
“online”. Mas que tenta equilibrar quantidade e
qualidade. Os anunciantes na Internet precisam de
referências. Uma delas, que vem crescendo de
importância, é, justamente, o número de pessoas que
acedem a um “site”. Sendo uma das formas de medição o
rastreio do tráfego que chega através de recomendações
nas redes sociais. Outra referência é a lealdade de um
utilizador. Quantos artigos lê, o que lê e o que é possível
saber dele. Neste ponto, o novo sistema de subscrições
do NYT é fundamental, porque permite juntar essa
informação referente aos assinantes, que interessa aos
anunciantes, sem sacrificar o outro critério importante
para a captação de publicidade, ou seja o tráfego
ilimitado que continua a chegar através das redes sociais.
Por cá, o Público também ensaia um modelo de
conteúdos pagos (http://publico.pt/Media/publico-lancaepaper-e-mais-conteudos-exclusivos-para-o-assinantedigital_1485717). Para seguir com atenção, num tempo em
que a “ideologia” da gratuitidade, na Internet, ainda
parece longe de se desvanecer.
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www.theblizzard.co.uk

Pague o que quiser

O

jornalista britânico Jonathan Wilson lançou a
revista de futebol The Blizzard sem preço de
capa. O leitor paga por esta revista trimestral
aquilo que entender que ela merece. A única condição é
aceitar pagar um mínimo que cubra os custos de
produção da revista. A fasquia acima da qual cada um
dá o que quer é de 30 libras pela assinatura anual para
residentes no Reino Unido; 40 libras para residentes na
União Europeia; e 50 libras para assinantes fora da
União Europeia.
Esta publicação nasceu do desconforto de Wilson e de
outros jornalistas com uma realidade que vem
demonstrada no relatório The State of the News Media
2011, do Pew Project For Excellence in Journalism
(http://stateofthemedia.org): a escassez de recursos nas
redacções, causada pelas quebras na circulação de
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jornais e nas receitas publicitárias, que levaram a
despedimentos, conduziu a uma situação em que cada
vez se aposta menos em notícias aprofundadas. Wilson
quis, então, fundar uma publicação que trouxesse “peças
com profundidade, reportagem detalhada, história e
análise”, recusando “competir com os serviços de
breaking news dos media tradicionais”. Faz também parte
do ethos da revista conceder inteira liberdade aos
colaboradores – de vários países – para escolherem os
assuntos sobre os quais querem escrever e o estilo em
que o querem fazer.
O número zero da Blizzard foi um sucesso. Rendeu
vários milhares de libras só na primeira hora que foi
posta à venda, a ponto de se decidir fazer uma edição
impressa, quando a ideia inicial era apenas distribui-la
pela Internet num formato PDF.
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http://churnalism.com

À caça de ‘churnalistas’

S

urgiu, no Reino Unido, uma ferramenta que
permite perceber imediatamente a probabilidade
de um texto ter sido plagiado. Trata-se de um
mecanismo simples que funciona por comparação.
Insere-se um bloco de texto, que se presume ter sido
copiado, e verifica-se os resultados. Uma rápida
pesquisa do sistema informa sobre as eventuais
semelhanças. É mostrado o texto original e a cópia,
identificada a quantidade de caracteres que coincidem e
as percentagens de texto cortado e mantido. É também
indicado o autor do texto original e a data da
publicação.

A ferramenta recebeu o nome churnalism, em
referência ao neologismo criado por Nick Davies, na
obra Flat Earth News (www.amazon.com/Flat-Earth-NewsAward-Winning-Distortion/dp/0099512688). Davies
descreve uma “predisposição dos jornalistas para
transmitir qualquer material que lhes seja apresentado,
seja real ou fictício, importante ou trivial, verdadeiro
ou falso”. Sendo que “churn”, em inglês, significa
“remoer ”, “revolver ” – no caso, remoer a mesma
informação.
A churnalism só analisa textos da imprensa nacional
britânica.

www.onlineclasses.org/2011/03/08/40-important-lectures-for-journalism-students

Aulas de jornalismo ‘online’

E

studantes de Jornalismo não percam! Quarenta lições – a maior parte em
vídeo – sobre os mais variados assuntos: tecnologia, novos media, escrita
criativa, investigação, inovação, Jornalismo de cidadãos, no fundo o estado
da arte por alguns dos maiores especialistas americanos.
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Ilustração de André Letria, para um texto de David
Lopes Ramos sobre a Lampreia, publicada na
revista Tempo Livre n.º 212 (Fevereiro de 2010)
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Homenagem
Morreu David Lopes Ramos. Um profissional probo e rigoroso, um
homem sério e íntegro, um cidadão atento e empenhado, um
notável cronista especialmente numa área que com ele e poucos mais
conquistou uma dignidade que não tinha. Mas que dizia, recusando a
“especialização”: “O que eu sou é jornalista. E um jornalista dá
informações aos leitores. O máximo de informações.”
Em jeito de homenagem, aqui fica um texto, a vários títulos precioso,
que a nosso pedido escreveu para a JJ, publicado no nº 5, de
Janeiro/Março de 2001.

CRÓNICA

Vinhos & petiscos
crítica e críticos

N

isto da crítica gastronómica, especialidade jornalística de vinhos &
petiscos, e como é costume da nossa terra, são mais as vozes do que
as nozes. Enganam-se redondamente os que pensam — embora
tenham a delicadeza de não o dizer — que têm uma vidinha
regalada os que nos jornais escrevem sobre restaurantes, vinhos e

correlativos.
Por todos, que somos pouquinhos, pouquinhos..., responde o mais antigo e melhor
de nós, o José Quitério, do “Expresso”, que costuma desabafar perante algumas
situações, que não são tão raras como isso: “As companhias de seguros deviam criar,
para nós [críticos gastronómicos], um seguro de vísceras”. Tem toda a razão. E dou de
barato as vacas loucas, que neste caso os donos dos restaurantes são tão vítimas
quanto nós todos somos.
Dito isto, vale também a pena esclarecer que os críticos gastronómicos — pelo
menos aqueles com quem me ralaciono e considero, os quais, repito, são pouquinhos,
pouquinhos... — não passam a vida a comer e a beber em patuscadas oferecidas,
como, uma vez ou outra, se ouve rosnar por aí.
Aprendi com o José Quitério a fazer assim: marcar o restaurante, onde se vai sem avisar
previamente, em nome de outra pessoa; fazer as provas acompanhado, sempre que tal seja
possível; fazer mais do que uma refeição em dias diferentes e ao almoço e jantar;
comportar-se discretamente; pagar em dinheiro que, com cartões de crédito, pode ser-se
identificado; colher o máximo de informação sem dar nas vistas; pagar sempre as refeições,
mesmo naqueles casos, que são raros, em que se é conhecido dos donos ou dos cozinheiros
dos restaurantes. Quanto a vinhos só escrevo sobre os que compro nas mesmas condições
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que qualquer outro consumidor o pode fazer. Claro que há produtores que me mandam
vinhos para provar. Aceito-os, mas os produtores já sabem que só escreverei eventualmente
sobre eles quando chegam ao mercado e apenas sobre aqueles que posso comprar. Nos
serviços de contabilidade do PÚBLICO são entregues as contas dos restaurantes, de lojas
de vinhos e de super-mercados, que poderão servir de prova do que fica escrito.
Há, como se depreende, na minha forma de encarar a crítica gastronómica, uma
fortíssima componente informativa. As colunas de restaurantes e vinhos que assino
agora no Fugas, suplemento que acompanha a edição de sábado do PÚBLICO, têm a
preocupação, antes de mais, de passar informações aos leitores. Porque o que sou há
25 anos é jornalista, um jornalista generalista, que sempre fugiu da especialização,
tanto mais que, entre nós, quem diga ou escreva duas tretas seguidas sobre um
assunto, passa a ser considerado um especialista. Embora seja por aí considerado
assim por alguns, não sou tal. O que eu sou é jornalista. E um jornalista dá
informações aos leitores. O máximo de informações.
Para mim, tudo começou no falecido “o diário”. Saía muito em reportagem por esse
país fora, falava com muita gente... Antes de prosseguir devo dizer, embora se adivinhe,
que, desde que me conheço, gostei sempre e muito de comer, primeiro, e aprendi mais
tarde também a gostar de beber vinho. Na minha família, como em todas as famílias
remediadas portuguesas, valorizou-se sempre muito a comidinha: a de todos os dias,
que nos sustenta o canastro, e a das festas, jornadas de abundância e
O tema tem cada vez
alegria. Falava com muita gente, gente que me dava informações sobre
os petiscos das suas terras e, quase sempre, mos dava a provar. Foi
mais relevância.
assim que tive oportunidade de conhecer algumas das jóias do nosso
Tornou-se uma moda.
Eu, que não sou muito artesanato culinário: as alheiras, presuntos, salpicões de Bragança,
Montalegre e Vinhais, bem como a posta de vitela barrosã; uma miga
de modas, costumo
do lagar, na região de Nelas; uma feijoada de buzinas, em Lagos; as
dizer que esta é uma
papas de sarrabulho e os rojões minhotos; as falachas transmontanas; o
moda boa.
paio branco de Campo Maior e a sericaia; a sopa de beldroegas
alentejana; as túberas e o catalão de Barrancos... e por aí fora.
Deliciava-me e recolhi muita informação, que juntei a outra que encontrava em
livros que lia e leio com um prazer enorme. Um dia concluí que deveria partilhar com
os leitores as memórias e a informação que possuía. Isto sucedeu, penso que em 1987.
O ambiente começava a ser favorável à publicação destes temas nos jornais. A coluna
que José Quitério fundara no “Expresso”, em 1976, tornara-se, rapidamente, numa
referência, idem para o “Jornal de Vinhos”, que acompanhava a edição do também já
finado “O Jornal”. Até à minha saída de “o diário”, em Agosto de 1989, assinei, no
suplemento da edição de domingo, uma coluna que se chamava “Cozido à
portuguesa”, complementada com “Sopa de letras”, em que transcrevia trechos de
autores portugueses sobre vinhos & petiscos. No “Cozido à portuguesa” escrevi sobre
comidas e vinhos portugueses, mas nunca fiz crítica de restaurantes. Como se adivinha
pelo que acima escrevi, a crítica de restaurantes, se feita de forma rigorosa, fica cara aos
jornais que a publicam. E “o diário” vivia já uma profunda crise económica. Por isso,
nunca propus à direcção do jornal fazer crítica de restaurantes. De qualquer modo, foi
em “o diário” que ganhei os galões de especialista em vinhos & petiscos. Não estranhei,
por isso, que, quando Vicente Jorge Silva me convidou para integrar a equipa de
fundadores do PÚBLICO, me tenham proposto, entre outros trabalhos, o da crítica de
vinhos, primeiro, e de restaurantes, mais tarde. Aceitei com gosto. E assim me
mantenho. O tema tem, entretanto, cada vez mais relevância. Tornou-se uma moda.
Eu, que não sou muito de modas, costumo dizer que esta é uma moda boa. Embora
não me dê só alegrias. A minha filha Joana, que condescendia em, por vezes, aceitar
alguns dos meus convites para ir a restaurantes e que me levou à descoberta da
surpreendente comida japonesa, agora responde-me: “Mas é para escreveres? Se é para
escreveres, não vou. Ficas muito sério, quase não falas... Não vou.”
Como eu a percebo. Se fosse eu, também não ia. David Lopes Ramos JJ
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