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Resumo
Na mediação entre os fatos e o público, os jornalistas não atuam como simples emissores de
informações e comentários. Os fatos que vão virar notícias não apenas são selecionados, mas
ativamente construídos. O jornalismo é um método de interpretação sucessiva da realidade
social, caracterizando-se como uma forma de conhecimento. Para garantir que a audiência
compreenderá bem essa interpretação, o jornalista precisa passar a informação de maneira
clara e simples, desempenhando uma função pedagógica na tentativa de reduzir a
complexidade da realidade social, esclarecendo e orientando o público.
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Introdução
Num mundo em que a quantidade de informações é cada vez maior, não dá para
imaginar nossas vidas sem os meios de comunicação. É impossível estar completamente a par
de tudo que acontece no nosso entorno, por isso é fundamental ter alguém para selecionar o
mais interessante e ajustar às necessidades do tempo e do espaço. Parece-nos evidente que a
imprensa não tenta interpretar toda a realidade, mas apenas um fragmento dela, um período,
que corresponde ao mais recente, ao mais relevante e que repercute mais diretamente na vida
das pessoas: o presente social.
E nessa mediação entre os fatos e o público, os jornalistas não atuam como simples
emissores de informações e comentários. Os fatos que vão virar notícias não apenas são
selecionados, mas ativamente construídos. O jornalismo consiste em um método de
interpretação sucessiva da realidade social, que nos permite saber um pouco do que se passa
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em cada parte do mundo. Dizer que o jornalismo não é feito aleatoriamente, pois se baseia em
um método, também implica dizer que o jornalismo é uma forma de conhecimento, não se
restringindo a simples regras mecânicas que ensinam a responder a meia dúzia de perguntas.
Essa interpretação sucessiva da realidade se dá através da linguagem, e para garantir
que o público compreenderá bem a mensagem, o jornalista precisa passar a informação de
maneira clara e simples. Por todas essas precauções, o jornalismo desempenha uma função
pedagógica, que é uma tentativa de reduzir a complexidade da realidade social, esclarecendo e
orientando o público. Nesse cenário, o telejornalismo desempenha uma função de destaque
ainda maior, sobretudo no Brasil, por a televisão ser o meio de comunicação com maior
penetração nos lares brasileiros, estando presente em 97%4 deles.

1. Jornalismo como método de interpretação da realidade social

Num mundo em que o bombardeio de informações é cada vez mais frequente, é quase
impossível imaginar nossas vidas sem os meios de comunicação. Sem eles, nosso presente
social seria bastante limitado, podendo se restringir a realidade da nossa família, do nosso
trabalho e dos nossos conhecidos. (GOMIS, 1991)
Muitos fatos acontecem no mundo ao mesmo tempo, e é humanamente impossível
conseguir dar conta de tudo, tanto por parte dos meios de comunicação quanto por parte da
audiência. Por isso é importante que exista uma instituição mediadora dos acontecimentos – a
imprensa- dando uma versão possível da realidade social presente. Tendo em vista esse
aspecto, a imprensa não tenta interpretar toda a realidade, mas apenas um período, que
corresponde ao mais recente: o presente. (Ibid)
Considerar os meios como intérpretes significa dizer que eles contribuem de forma
efetiva para a construção social da realidade. O método jornalístico consiste em,
primeiramente, escolher, entre tudo o que se passa, aquilo que considera relevante para a
sociedade. Em segundo lugar, o jornalista interpreta e recontextualiza para uma linguagem
acessível cada fato que decide noticiar e, depois, distingue nela o que é mais interessante para
ser destacado. Como afirma Chandler (2005), os fatos que vão virar notícias não apenas são
selecionados, mas ativamente construídos.
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A interpretação da realidade social está presente em todo esse processo, durante o qual
o jornalista faz diversas seleções, que consistem em construções tanto de forma quanto de
conteúdo. No trato da informação, o jornalista realiza uma série de recortes e enquadramentos
que vão recontextualizar os fatos, conforme as regras, normas e culturas do campo
jornalístico.
Partindo-se dos pressupostos de que o jornalismo baseia-se em um método e de que
não é um simples espelho da realidade, mas constitui-a e é constituído por ela, podemos dizer
que o jornalismo contribui para que as pessoas entendam mais o mundo que as cerca. Nesse
sentido, é uma forma de conhecimento (PARK, 1972).
De acordo com Gomis (1991), o método utilizado nesse campo do conhecimento que é
o jornalismo se baseia nas suposições de que a realidade pode ser fragmentar em períodos, e o
único período que o jornalismo trata de interpretar é o atual. A realidade interpretada deve
poder ser assimilada de forma satisfatória, em tempos distintos e por um público heterogêneo,
chegando à audiência de modo completo.
Essa interpretação sucessiva da realidade se dá através da linguagem textual e
imagética. Para garantir que o público compreenderá bem a mensagem, o jornalista precisa se
preocupar em usar uma linguagem clara e simples, em contextualizar e ambientar o assunto,
em usar infográficos, artes e mapas quando necessário, em ordenar os parágrafos de forma
coesa, em selecionar imagens e fotos que complemente a informação textual, entre outros
cuidados no trato da informação.
Essa preocupação em tornar o mundo mais compreensível para o público permite-nos
propor que o jornalismo desempenha uma função pedagógica, que é uma tentativa de reduzir
a complexidade da realidade social, esclarecendo e orientando a audiência. Em meio a esse
contexto, o telejornalismo desempenha uma função de destaque ainda maior, já que a
televisão estar presente em 97% dos lares brasileiros.
Por meio da função pedagógica, o telejornalismo tenta reduzir as incertezas
do mundo, tornando-o mais acessível. O telejornalismo seria como “um lugar de referência
que teria como uma de suas preocupações centrais orientar homens e mulheres no
cotidiano”. (VIZEU, CORRÊIA, 2008). Essa preocupação em tornar o cotidiano mais
compreensível também pode ser chamada de função exotérica.
Partindo do pressuposto de que o telejornalismo não apenas apresenta, relata e
descreve os fatos tais como ocorreram, mas desempenha uma função didática ao tentar
esclarecer, explicar e orientar as pessoas, é possível afirmar que o jornalismo produz
conhecimento ao participar da construção social da realidade. Como disse Van Dijk (2005),
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“nada pode parecer tão trivial quanto a tese de que sem conhecimento não haveria notícia
alguma”.
O conhecimento do jornalismo “trata dos acontecimentos do mundo, dos diversos
saberes, dos campos da experiência e do cotidiano”, sendo essencial para a sociedade, pois as
notícias produzidas nas empresas de comunicação contribuem para o entendimento do
cotidiano. “A informação jornalística funciona então como uma ferramenta para a inserção na
socialização cotidiana” (VIZEU, CORRÊIA, 2008).
Como forma de conhecimento, o jornalismo pressupõe o desenvolvimento de um
método jornalístico para o melhor desempenho da atividade dos profissionais, com cuidados
na apuração, produção e edição para garantir o máximo de precisão às notícias. Informações
essenciais não podem ser suprimidas, alguns detalhes não devem ser omitidos para que o
público possa compreender as notícias, a ambiguidade da informação deve ser evitada, os
vários aspectos dos acontecimentos devem ser apresentados, textos e documentos não devem
ser alterados. Todos esses cuidados fazem parte do método jornalístico e contribuem para o
exercício de um jornalismo crítico, baseado na investigação precisa dos acontecimentos e de
seu contexto.
A infinidade de fatos que acontecem diariamente em todos os países perde o sentido
se forem vistos de forma isolada, fragmentada. Cabe ao jornalismo tentar reduzir essa
complexidade, selecionando o que é mais relevante para o conhecimento das pessoas,
fazendo conexões entre um fato e outros aparentemente independentes, explicando as
causas e conseqüências dos fatos, mostrando em que os acontecimentos podem interferir na
vida da audiência. Dessa forma, o jornalismo não só contribui para a interpretação da
realidade social, como também para a sua construção (VIZEU, 2006).
Para Berger e Luckman (1995), a mídia desempenha um papel-chave na
comunicação de sentido:
São intermediadoras entre a experiência coletiva e a individual, oferecem
interpretações típicas para problemas definidos como típicos. Tudo o que as
outras instituições produzem em matéria de interpretações da realidade, os
meios de comunicação selecionam, organizam (empacotam), transformam, na
maioria das vezes no curso desse processo, e decidem sobre a forma da sua
difusão.

Como afirma Paulo Freire (1987), os jornalistas precisam “ir além da mera captação
dos fatos, buscando não só a interdependência entre eles, mas também o que há entre as
parcialidades constitutivas da totalidade de cada um”. O jornalista não pode ser ingênuo na
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cobertura dos fatos, ele precisa ter uma postura crítica diante dos acontecimentos e das
informações repassadas pelas fontes.
Na tentativa de reduzir a complexidade e tornar o mundo mais compreensível para o
público, os jornalistas também realizam enquadramentos dos acontecimentos (SÁDABA,
2008) através da mobilização das representações sociais (RS). As representações sociais são
teorias sobre saberes populares e do senso comum, elaboradas e partilhadas coletivamente,
com a finalidade de construir e interpretar o real. Bastante dinâmicas, as RS levam os
indivíduos a produzir comportamentos e interações com o meio, modificando ambos.
(MOSCOVICI, 2003).
O objetivo principal das RS é tornar familiar o não-familiar, como forma de bloquear
nossa tendência a rejeitar o estranho, o diferente, o desconhecido. O não-familiar situa-se no
Universo Reificado (UR) das ciências e das teorizações abstratas, e precisa ser transferido
para o Universo Consensual (UC), onde se enquadram as teorias do senso comum, as práticas
interativas do dia-a-dia e a produção de RS. Quem realiza essa transferência do UR para o UC
são os divulgadores científicos de todos os tipos: jornalistas, comentaristas econômicos e
políticos, professores e publicitários, sobretudo através dos meios de comunicação de massa.
(OLIVEIRA, WERBA, 1998).
Nós assimilamos o não-familiar através de dois processos: a ancoragem e a
objetivação. Através da ancoragem, nós tentamos classificar o não familiar, encaixando-o em
algum modelo conhecido. Ao fazermos essa classificação, terminamos emitindo um juízo de
valor e, muitas vezes, essas categorizações feitas pelo senso comum são equivocadas. No
processo de objetivação, nós procuramos tornar uma realidade concreta, visível, aliando um
conceito a uma imagem (MOSCOVICI, 2003). É através das representações sociais
partilhadas entre os jornalistas e o público que os meios tentam tornar familiar o não-familiar.

2. Um olhar sobre o NETV 1ª Edição

Como objeto de estudo para investigarmos alguns aspectos da função pedagógica do
jornalismo, tomamos por base o NETV 1ª Edição, telejornal que é apresentado na Rede
Globo Nordeste, de segunda a sábado, ao meio-dia. Optamos por analisar a emissora por ser
a líder de audiência na região, e, dentre os três telejornais apresentados pela mesma,
escolhemos enfocar o trabalho no NETV 1 por ser o que tem o perfil mais comunitário,
englobando matérias factuais, serviços e problemas das comunidades.
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O telejornal cobre a Região Metropolitana do Recife (RMR), o litoral Sul, litoral
Norte e um pedaço da Zona da Mata. O programa é dividido em quatro blocos, sendo dois
deles transmitidos para todo o estado de Pernambuco, e dois blocos locais, onde cada praça
cobre sua região. O jornal tem, em média, 40 minutos, podendo variar cerca de dois minutos
para mais ou para menos, dependendo da programação de rede.
De acordo com os dados do mês de março de 2009, quando foi realizado o trabalho
de campo, o público é formado por pessoas da classe A/B (17%), C (51%) e D/E (32%).
Quanto ao sexo, a audiência é de 45% de homens e 55% de mulheres. Para a diretora de
jornalismo da Rede Globo Nordeste, Jô Mazzarolo,

O público é literalmente quem está em casa. Dona de casa, estudante,
desempregado; tem de tudo. Tem muita gente que vai almoçar em casa. E tem
muito desempregado que está em casa. O desemprego é uma coisa muito séria,
que faz com que as pessoas vejam televisão, que, em tese, não gasta tanto dinheiro
quanto se você for comprar um jornal ou uma revista. Por isso focamos muito em
cursos, vagas de empregos, que é o pedido deles em todas as pesquisas que a
gente faz. Dicas de como eles podem ganhar dinheiro sem estar empregado, coisas
que eles possam fazer em casa, opções de qualidade de vida, onde é que tem
esporte barato. Há uma demanda muito grande do público pra esse tipo de
informação. Na última pesquisa, até mesmo as pessoas da classe A-B pediram
mais notícias de emprego.

Essa preocupação em procurar saber o que as pessoas querem ver no telejornal, que
informações elas “precisam” de acordo com as condições socioeconômicas da região, vão
além de um interesse em aumentar os números do Ibope. Levar em conta os altos índices de
desemprego no estado mostra que o telejornal leva em conta as especificidades da
comunidade e as inclui nos seus critérios de noticiabilidade – valores que definem quais
acontecimentos são suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem
transformados em notícia. Nesse contexto, notícias de emprego são ainda mais importantes.
Apropriando-nos de uma definição de Paulo Freire (1980) sobre educação, podemos traçar um
paralelo com o jornalismo:

Para ser válida, a educação deve considerar (...) as condições em que ele vive: em
tal lugar exato, em tal momento, em tal contexto. Mais exatamente, para ser
instrumento válido, a educação deve ajudar o homem, a partir de tudo o que
constitui sua vida, a chegar a ser sujeito.

Assim como a educação, o jornalismo também precisa considerar as condições em que
as pessoas vivem na cobertura de uma reportagem. O contexto é essencial para o jornalismo.
6
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Nesse sentido, a informação jornalística deve ajudar o homem, levando em conta tudo que faz
parte da vida dele, a ser um sujeito social.
Na nossa pesquisa, realizamos o trabalho de campo para levantar alguns dados de
como os jornalistas, em suas rotinas, mobilizam aspectos da função pedagógica. O período de
estudo aconteceu em março porque optamos por esperar passar o carnaval e o período de
férias escolar, para que as rotinas produtivas do telejornal estivessem normalizadas, de forma
a não alterar os resultados da pesquisa. Entre os dias 02 e 07 de março de 2009, foi possível
presenciar o dia-a-dia dos jornalistas da Rede Globo Nordeste, observar o processo de edição
juntamente com os editores de texto e de imagem, além de participar das reuniões de pauta.
Ao trabalho de campo também se somaram, para a análise posterior, os programas
gravados, os scripts e as entrevistas feitas entre os dias 24 e 25 de março, com a diretora de
jornalismo da Globo Nordeste, com a editora–chefe do NETV 1, com os editoresapresentadores, além de editores de texto e produtores. Todo o material foi analisado a partir
das teorias apresentadas, em especial, a das representações sociais e da construção social da
realidade.
É importante destacar que, no dia 16 de fevereiro deste ano, o NETV 1 estreou um
novo formato, com uma linguagem mais simples e direta. O objetivo era se aproximar cada
vez mais do telespectador. Os apresentadores passaram a ficar de pé na bancada, na tentativa
de dar um ar mais informal, mais próximo da população. Houve uma mudança de forma e de
postura, nem tanto de conteúdo. Segundo Jô Mazzarolo,
O que mudou mesmo foi a maneira de apresentar. Tentamos tornar os
apresentadores mais humanos, mais próximos do público, com uma linguagem
mais conversada. Na medida em que você conversa, você se torna mais humano,
menos pronto, menos fechado. E isso faz com que as pessoas se sintam mais
participantes do jornal.

Um detalhe que realmente faz com que a população se veja como participante do
jornal é o fato de os apresentadores citarem os nomes de algumas pessoas que ligam para a
redação do telejornal fazendo denúncias. O telespectador deve sentir-se contemplado ao
perceber que sua queixa não só foi ouvida, como resultou em uma matéria.
Durante todo o trabalho de campo, foi possível perceber, sobretudo no processo de
edição das matérias, a preocupação com a linguagem, para que ela fosse clara e coloquial,
facilitando o entendimento do público. Até mesmo o objetivo das mudanças advindas do novo
formato do NETV1 vai ao encontro das teorias a respeito da função pedagógica do
telejornalismo.
7
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Um exemplo disso pode ser percebido nas cabeças das matérias - abertura das notícias
lidas pelos apresentadores para a entrada da reportagem - que passaram a ser maiores e mais
explicadas. A intenção é deixar o telespectador a par do contexto da notícia antes da exibição
do vídeo, de forma a facilitar a compreensão do assunto. A diretora de Jornalismo explica que
É preciso preparar quem está em casa para o que você quer mostrar pra ele. Você
precisa recordar. A gente tinha um certo pudor em relação a isso. Antigamente
não se falava ‘ontem’ na cabeça de um telejornal porque você tinha a falsa
impressão de que aquilo ia tornar a matéria velha. Hoje não, você tem que dizer o
contexto, tem que dizer quando foi. Isso não envelhece a notícia, isso
contextualiza a notícia. Você vai contando pras pessoas a história do início pra
que ela entenda o que você quer dizer a ela. Agora a gente está tentando fazer a
notícia pra que as pessoas consigam entender, com começo, meio e fim.

E essa preocupação com a lógica narrativa da matéria faz com que haja certo padrão
estrutural nas matérias do telejornal, assim como em outros suportes comunicativos.
Sobretudo nas matérias que tratam de problemas da comunidade, como buraco nas ruas, falta
de água e luz, esgoto, saúde e lixo, é possível perceber que a apresentação do fato é seguida
de uma problematização, a qual é acompanhada de uma solução ou previsão de solução,
através da resposta por parte dos órgãos competentes. Em todas essas fases, há uma
preocupação em responder a todos os possíveis questionamentos dos telespectadores, de
forma a não deixar-lhes dúvidas, já que eles não estão ali para indagar.
Esse cuidado para não deixar lacunas e dubiedades faz com que seja imprescindível o
uso de uma linguagem o mais coloquial possível, já que o texto só será ouvido uma única vez
pela audiência. Na Rádio e na Televisão, essa busca por um texto simples e fluido é ainda
mais recorrente que nos jornais impressos, que podem ser lidos e relidos quantas vezes forem
necessárias para a compreensão do conteúdo.

3. Esportes sem jargões

Com o novo formato do NETV1, a seção local do programa esportivo Globo Esporte
passou a fazer parte do telejornal. Com isso, as notícias esportivas passaram a vir diluídas nos
blocos do telejornal, deixando de atingir um público mais direcionado, que busca
especificamente notícias esportivas, para atingir um público mais amplo e possivelmente com
menos conhecimento na área. Essa junção fez com que a função didático – pedagógica fosse
ainda mais acionada por parte dos jornalistas esportivos, agora com a meta de falar de futebol
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de forma mais acessível ao grande público, com menos jargões futebolísticos. Na avaliação de
Jô Mazzarolo, durante anos o jornalismo esportivo fazia
uma cobertura específica para algumas pessoas, mas essa é uma coisa que vem
mudando culturalmente há um tempo dentro da TV Globo. Eu posso não me
interessar muito por esportes, mas um dia eu vou me interessar e tenho o direito
de entender. Então o jornalismo esportivo mudou e acho que vai mudar mais pra
que o esporte também seja entendido por todo mundo.

A preocupação em explicar para o público expressões que não fazem parte do
cotidiano dos menos interessados em esportes é constante. A diretora de jornalismo da Globo
deu como exemplo a seguinte matéria:
Nós exibimos uma reportagem que dizia que um gol tinha sido mal anulado, mas
o comentarista dizia que o juiz estava certo. Nós botamos a imagem no ar sem
mostrar qual jogador não dava condição pra validar o gol. Se você não assinala,
quem está em casa não tem obrigação de saber. Faltou uma arte, um risco, uma
bola, alguma coisa dizendo que tal jogador estava mais pra frente do que o outro
de camisa vermelha, e ele não deu condição, por isso o gol devia ser anulado. Do
jeito que a gente mostrou, quem sabe, sabe; e quem não sabe continua sem saber.

4. Lugar de referência e de orientação

Durante a análise dos programas gravados, dos scripts e do comportamento dos
jornalistas, foi possível perceber facilmente a preocupação pedagógica de tentar esclarecer a
população. As matérias do NETV 1 estão sempre focadas em orientar os telespectadores em
relação ao início e final de prazos de pagamentos, inscrições em cursos, esclarecimentos sobre
direitos e deveres da população, entre outros serviços.
A linguagem das matérias “convoca” o público a participar e a ficar atento a alguns
assuntos. É frequente o uso do imperativo, que reforça ainda mais a ideia de conversa com o
telespectador, convocando-o a tomar alguma atitude. Como afirma Giddens (2003), as
pessoas sentem a necessidade de confiar na continuidade e estabilidade do mundo objetivo, e
os jornalistas levam em conta essas necessidades ao organizar os telejornais, procurando dar
uma ordem ao caos circundante e tentando dar um sentido as coisas.
Numa das matérias exibidas no dia dois de março de 2009, sobre a coleta de
lixo, os apresentadores ‘invocam’ a participação da população, convocando-os a cumprir suas
obrigações:
9
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LOC1 VIVO: E SUJEIRA NA RUA NÃO É SÓ
UM

PROBLEMA

PARA

A

PREFEITURA

RESOLVER. / OS MORADORES TÊM A
OBRIGAÇÃO DE CUIDAR BEM DO LIXO./

LOC 2 VIVO: ISSO MESMO: CUIDAR BEM DO
LIXO! / E É SIMPLES. / BASTA COLOCAR OS
SACOS NA CALÇADA SÓ NO DIA EM QUE O
CAMINHÃO DE COLETA PASSA PELO SEU
BAIRRO. /

Em uma matéria sobre o imposto de renda, exibida no mesmo dia, também é usada
uma linguagem na cabeça que parece falar diretamente com a audiência, com o mesmo
objetivo de orientá-la a respeito das novidades no processo de declaração do imposto, além de
alertá-la sobre os prazos da entrega.

LOC

1

VIVO:

UMA

INFORMAÇÃO

IMPORTANTE PARA SEISCENTOS E VINTE
MIL PERNAMBUCANOS. ESSE É O NÚMERO
DE PESSOAS, AQUI NO ESTADO, QUE TERÃO
QUE

ENTREGAR

A

DECLARAÇÃO

DO

IMPOSTO DE RENDA. /

LOC2

VIVO:

FEDERAL

ESTE

FEZ

ANO,

ALGUMAS

A

RECEITA

MUDANÇAS.

FIQUE ATENTO AOS PRAZOS PARA NÃO
PAGAR MULTA./

Também no dia dois, em uma matéria sobre a paralisação dos serviços do Detran-PE,
percebe-se esse cuidado na orientação das pessoas tanto na fala dos apresentadores quanto nas
do repórter na hora da entrevista.

10
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LOC VIVO: SE VOCÊ PRECISA RESOLVER
ALGUMA COISA NO DETRAN É MELHOR
DEIXAR PARA AMANHÃ. /

Durante a matéria, o repórter reforça o recado:

PORTANTO

QUEM

TIVER

ALGUMA

PENDÊNCIA NO SETOR DE HABILITAÇÃO,
DEVE AGUARDAR AINDA ORIENTAÇÃO DO
DETRAN COM RELAÇÃO AO RETORNO DO
ATENDIMENTO.

Na entrevista com um representante do Detran, o repórter pergunta o que as pessoas
devem fazer:

A ORIENTAÇÃO QUAL É? QUE AS PESSOAS
DEIXEM PRA VIR AO DETRAN AMANHÃ?
SERIA MAIS SEGURO?

Na matéria sobre a venda de ingressos para o jogo do Sport contra a LDU pela Copa
Libertadores da América, o repórter avisa aos torcedores sobre o melhor momento para
comprar os bilhetes, também se dirigindo “diretamente” ao telespectador.

SE VOCÊ AINDA NÃO COMPROU INGRESSO,
OLHA SÓ QUE O HORÁRIO IDEAL É ESTE. O
MOVIMENTO

NÃO

É

GRANDE

NA

BILHETERIA DA ILHA DO RETIRO.

5. A arte de se fazer entender

Numa reportagem sobre a nova bilhetagem eletrônica para os estudantes que andam de
ônibus, o VEM, substituto do passe-fácil, a editora de texto preocupa-se em fazer as contas
para ver quanto as pessoas que moram longe precisam pagar de passagem para buscar os
11
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novos cartões, além de explicar, detalhadamente, como fazer para buscá-los, de acordo com a
ordem alfabética. Uma arte explica o passo- a - passo de como imprimir um formulário na
internet antes de ir ao local da entrega. Esse foi um dos temas mais abordados na reunião de
pauta - momento em que os jornalistas se reúnem para preparar o telejornal. Ficou evidente a
preocupação de todos com a possibilidade de incompreensão por parte das pessoas.
Também numa reunião de pauta, no dia quatro, foi recomendado aos editores que
tivessem mais cuidado para que algumas imagens não ficassem confusas. Numa matéria
exibida no dia anterior, falava-se da mãe e do pai de uma menina, e a locução foi “coberta”
com a imagem de um homem e uma mulher que não eram os pais dela. “Aí confunde, dá a
entender que eram os pais”, disse o chefe de reportagem Bio Antero.
Nesse mesmo dia, na reunião da tarde, após o programa, a editora - apresentadora de
esportes, Juliana Maggi, pergunta se ainda vai haver matéria sobre um conflito entre
agricultores e donos de terra em São Joaquim do Monte. Em todas as matérias sobre o assunto
exibidas ao longo da semana, sempre se falava em “ouvidor agrário”, sem explicar o que é
isso, qual é seu papel. Talvez por ela não estar diretamente envolvida com a produção das
notícias do NETV 1, apenas as da área de esportes, Juliana percebeu a dificuldade que alguns
telespectadores não familiarizados com o assunto poderiam sentir ao ouvir esse termo: “fica
parecendo que é uma entidade”. Ela sugeriu uma nota pé explicando o que é ouvidor agrário.
Sua sugestão foi acatada e, na quinta-feira, a explicação foi feita no texto do repórter:

O OUVIDOR AGRÁRIO NACIONAL, GERCINO
SILVA, É FUNCIONÁRIO DO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO

AGRÁRIO.

O

TRABALHO DELE É EVITAR OU MEDIAR OS
CONFLITOS

NAS

ÁREAS

RURAIS,

ENVOLVENDO OS DONOS DE TERRA E
AGRICULTORES. POR ISSO ELE VEIO A
PERNAMBUCO PARA VISITAR SÃO JOAQUIM
DO MONTE (...)

Outra matéria bastante explicativa foi a que tratava da conjuntivite. Na edição, Fabiana
Siqueira mudou o texto da arte porque achou que tinha muita informação. “Se não fica muita
coisa escrita e as pessoas não entendem”, explicou. A arte terminou não entrando na matéria,
mas a doença foi resumidamente explicada na cabeça e na fala do repórter.
12
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LOC: E UMA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS
DESTA ÉPOCA É A CONJUNTIVITE, QUE É
UMA IRRITAÇÃO NOS OLHOS.

A repórter mostrou pacientes infectados, perguntou os sintomas, onde as pessoas
poderiam procurar atendimento gratuito e, antes de tudo, reforçou a explicação do que é a
doença.

GENTE,

A

CONJUNTIVITE

INFLAMAÇÃO
CHAMADA

NUMA
CONJUNTIVA,

É

UMA

MEMBRANA
QUE

É

A

MEMBRANA QUE COBRE A PARTE BRANCA
DO OLHO. / ESSA INFLAMAÇÃO CAUSA UMA
IRRITAÇÃO

QUE

DEIXA

OS

OLHOS

VERMELHOS, AVERMELHADOS.

Além de a TV procurar fazer reportagens que sejam claras e explicativas para facilitar
a compreensão por parte do público, algumas matérias também deixam de ser dadas pelos
riscos que correm de serem mal interpretadas pela audiência. Jô Mazzarollo contou que, em
meados de março, foi bastante discutida a validade da divulgação de uma notícia sobre
laboratórios que iriam deixar de fabricar vacina antipoliomielite porque daqui a
aproximadamente quatro anos o Brasil estaria livre da doença, não precisando mais da
imunização.
O país é liberado de fazer a vacina quando, durante um determinado número de
anos, não há mais registros de casos da doença. Seria o caso do Brasil daqui a uns
quatro anos. Em tese era uma notícia, mas será que as pessoas vão entender isso?
E aí nós discutimos e chegamos à conclusão de que se nós déssemos a matéria
nesse momento, um grande número de pessoas podia entender que não precisava
mais tomar vacina. O público às vezes entende pela metade e não tem a percepção
que a gente tem da história. Achamos que era mais prudente deixar para fazer essa
reportagem quando o Ministério da Saúde disser que realmente não vai mais fazer
a vacina.
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6. Exemplo de conduta

Nessa preocupação em orientar o público, é visível, nas matérias analisadas e na
postura dos editores, o cuidado em dar o exemplo aos telespectadores, seja através da postura
do repórter ou da sonora dos entrevistados.
Numa matéria editada no dia três de março, sobre lixo no canal, tenta-se sensibilizar a
população, fazendo com que ela perceba sua responsabilidade. A editora de texto seleciona o
trecho de uma sonora em que um entrevistado diz: “tem que se zelar pelo lugar onde se
mora”. E comenta: “Bonita frase”. Também com a intenção de mostrar a conduta correta para
a audiência, ela seleciona o trecho de uma sonora em que um senhor dá o exemplo ao dizer
que quando o caminhão de lixo não passa, ele não coloca o lixo na rua: “No dia que o carro
não passa, eu não trago. No dia que ele passa, eu trago, que é o certo”.
E foi por conta dessa preocupação em dar o exemplo para a audiência, no dia dois de
março, que o editor-apresentador Márcio Bonfim demorou um pouco mais do que de costume
para editar uma matéria de gaveta sobre os cuidados necessários na hora de andar de bicicleta.
Márcio diz que a passagem – aparição do repórter na matéria - é muito boa, mas o
repórter aparece em cima da calçada, local em que é proibido andar de bicicleta. Márcio
chama a editora-chefe do NETV1 para ajudá-lo a decidir se esse trecho entra ou se eles
cobrem as falas com imagens. “Se ele fosse fazer a passagem na rua poderia parar o trânsito e
ou ser atropelado. É uma licença poética”, comenta Angélica à primeira vista.
O editor de imagem entra na discussão, dizendo que o repórter poderia fazer essa
passagem em cima da calçada e na contramão se fosse com o intuito de destacar que essa
atitude era errada, mas esse aspecto não era abordado pelo repórter. Até mesmo outro editor
de imagem que via a polêmica entra na discussão, dizendo que “o telespectador não é burro”.
Márcio concorda. Tanto ele quanto Angélica afirmam que é preciso dar o exemplo. O editorapresentador diz que vai pedir pro repórter regravar a passagem.
A questão só foi solucionada posteriormente. Após pesquisarem e discutirem mais o
assunto, eles perceberam que o que o repórter fez não estava errado porque ele não estava
sentado, andando na bicicleta; ele estava em pé, apenas levando a bicicleta. Portanto, a
passagem pôde entrar na matéria, já que não estaria ensinando nada de errado para os
telespectadores.
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7. Considerações finais

Todos os cuidados na hora de orientar a população e dar exemplos, do ponto de vista
profissional e ético, são extremamente necessários devido à grande influência dos meios de
comunicação na audiência. Além de tentar não deixar em segundo plano sua função social de
prestar serviço ao público, o jornalista deve ter toda cautela na hora de veicular uma notícia
num suporte que está presente na casa de 97% dos brasileiros, já que, normalmente, as
pessoas tendem a confiar nos meios de comunicação. A maior parte do público acredita que o
que passa na televisão é o que realmente aconteceu - o que não significa dizer que os
telespectadores assimilam os conteúdos de forma passiva.
Os meios de comunicação exercem uma mediação geral ao interpretar sucessivamente
a realidade social e fazer com que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa estar a par do
que se passa, comentando e intervindo nas ações em curso. Através do método jornalístico de
interpretação sucessiva da realidade social, é possível apontar para o fato de que há a
preocupação constante em tornar a informação mais acessível à maioria das pessoas.
Por todas essas precauções, foi possível constatar que o jornalismo pode desempenhar
uma função pedagógica, na tentativa de reduzir a complexidade da realidade social,
esclarecendo e orientando o público. Essa interpretação sucessiva da realidade se dá através
da linguagem, que deve ser clara e simples o suficiente para garantir que o público
compreenderá bem a mensagem. Nesse sentido, faz-se necessário, no decorrer desse processo,
tomar todo o cuidado para evitar uma simplificação dos fatos, assim como uma subestimação
do público, que tem um papel ativo na interpretação das notícias.
Por fim, observamos, nas reportagens do NETV 1, a preocupação em contribuir para
que as pessoas tenham uma maior compreensão do mundo que as cerca e, através dessa forma
de conhecimento que é o jornalismo, tenta-se fazer com que a audiência passe a atuar mais
sobre o mundo ao seu redor. Como diz Paulo Freire (1980), “conhecer é atuar sobre a
realidade conhecida”.
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