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Resumo 

Cada veículo midiático tem uma forma particular de divulgar os fatos, o jornal impresso 

A Crítica não é exceção. É a partir desse entendimento que este trabalho apresenta como 

o Festival Folclórico de Parintins é abordado em duas edições deste veículo, na semana 

em que ocorre a festa. Entender essa abordagem específica significa desconstruir 

conceitos como verdade, objetividade e ética profissional. Tais idéias servem para 

compreender a influência desse meio de comunicação no contexto não só da cidade de 

Parintins, mas em todos os locais no qual este veículo circula, constatando-se assim a 

importância da abordagem destes conceitos frente a uma discussão sobre o processo de 

construção da narrativa jornalística.  
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Introdução 

 

O trabalho tem como objetivo analisar como a imprensa regional noticia o 

Festival Folclórico de Parintins
6
 no que tange a abordagem desse evento como um 

espetáculo estereotipado, pitoresco e desleal. 

Utilizam-se os estudos de Guy Debord (2005), Luciene Tófoli (2008), Jorge 

Pedro Sousa (2001), Milton Guran (1991) e Nilton Hernandes (2006) que tratam 

respectivamente de espetacularização, ética no jornalismo, jornalismo impresso, 

linguagem fotográfica, diagramação e fotografia. 

Serão analisadas duas notícias sobre o Festival Folclórico que acontece em 

Parintins
7
, veiculadas em duas edições diferentes do jornal impresso A Crítica, na 
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semana da festa. Os principais pontos estudados serão: a disposição das informações por 

meio de textos e fotografias e a consistência do conteúdo (fontes e dados).  

 

Atuação do A Crítica no Amazonas    

O Jornal A Crítica é um dos principais veículos de comunicação do Estado do 

Amazonas. Surgiu em 1949
8
 sob o comando da família Calderaro. Desde o ano de sua 

inauguração a família sofreu pressões políticas, visto que o veículo ficava ao lado do 

povo lutando pela defesa do regime e da liberdade individual. Assim, consolidou-se 

somente no ano de 1965, momento em que conquistou leitores a nível nacional, 

considerado um dos jornais com maior credibilidade nos meios de comunicação 

impresso.  

Atualmente o grupo A Crítica atua no veículo televisivo, pelo canal 12 e na 

internet com portal, sites de relacionamento como twitter, facebook, e um blog. O grupo 

A Critica também já transmitiu algumas edições do Festival de Parintins via TV para a 

região norte.  

O jornal impresso da A Crítica é no formato standard, o número de páginas é  

instável, distribuídas em 6 cadernos. No decorrer do ano o jornal geralmente apresenta 

apenas uma notícia diária sobre os fatos que acontecem em Parintins, não dando, 

portanto um grande enfoque para a cidade. Porém na semana que acontece o festival no 

município o jornal veicula um caderno especial somente para falar da cidade, as quais 

são chamadas de edições especiais com cerca de 8 (oito) páginas. Uma dessas edições 

apresenta itens produzidos em material especial como holograma que servem de brinde 

para os assinantes.  

 

Espetacularização, sensacionalismo e ética 

A espetacularização tem se tornado cada vez mais presente na mídia regional. 

Em análise ao Jornal A Crítica, percebeu-se que quando se fazem matérias sobre o 

Festival de Parintins procura-se colocar em relevo o que há de mais excêntrico na 

cultura parintinense.  

 

                                                                                                                                               
7
 Município do interior do Estado do Amazonas com aproximadamente 100.000 habitantes, localizado a 

420 quilômetros da capital do Estado (Manaus). 

 
8
Dado retirado da pesquisa de TAVEIRA (2001) 
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O espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem presente faz sobre 

si própria, o seu monólogo elogioso. É o auto-retrato do poder na 

época da sua gestão totalitária das condições de existência. A 

aparência fetichista de pura objetividade nas relações espetaculares 

esconde o seu caráter de relação entre homens e entre classes: uma 

segunda natureza parece dominar o nosso meio ambiente com as suas 

leis fatais. Mas o espetáculo não é esse produto necessário do 

desenvolvimento técnico olhado como um desenvolvimento natural 

(DEBORD, 2005, p.15). 

 

A luz dessa idéia afere-se que o espetáculo configura-se como produto da 

indústria cultural, ele não tem outro objetivo a não ser chegar a si mesmo, tem como 

base o modelo de vida social dominante – o consumo. 

 A espetacularização acaba excluindo a essência do jornalismo, que segundo 

Adelmo Genro Filho (1987) deve ser uma forma social de conhecimento. Ela torna o 

factual meramente mercantil fazendo com que perca a qualidade, o sentido qualitativo 

que lhe é próprio. A espetacularização também coisifica o público, transformando sua 

subjetividade em massa.  

O público que acompanha o Festival ao vivo ou por meio deste veículo tem 

uma visão formada desta região e a mídia contribui de forma exponencial para a 

formação desta realidade ilusória. É neste sentido que há necessidade dos veículos de 

comunicação atuarem com responsabilidade social, principalmente no que tange a idéia 

de informar com imparcialidade e verdade, evitando extrapolar a realidade dos fatos, 

fetichização e descompromisso com o leitor por meio da prática de um jornalismo 

sensacionalista e atrelado aos interesses individuais. Pedroso corrobora este pensamento 

afirmando que sensacionalismo é a: 

 
 [...] valorização da emoção em detrimento da informação; exploração 

do extraordinário e do vulgar, de forma espetacular e desproporcional; 

adequação discursiva ao status semiótico das classes subalternas; 

destaque de elementos insignificantes, ambíguos, supérfluos ou 

sugestivos; subtração de elementos importantes e acréscimo ou 

intervenção de palavras ou fatos; valorização de conteúdos ou 

temáticas isoladas, com poucas possibilidades de desdobramento nas 

edições subseqüentes e sem contextualização [...], fechada ou centrada 

em si mesma, ambígua, motivada, autoritária, despolitizada, 

fragmentária, unidirecional, vertical, ambivalente, dissimulada, 

indefinida, [...] grotesca ou fantástica [...] (PEDROSO, 2001, p.122-3 

apud TÓFOLI). 

 

O exercício da ética deve facilitar com que se evite o sensacionalismo, uma vez 

que é na conduta honesta do jornalista como cidadão que a ética profissional pode 

voltar-se da teoria a prática. Com isso a ética que vai além da técnica e perpassa o 
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verdadeiro significado da responsabilidade social com público. Neste sentido adota-se o 

conceito de ética definido por Bernardo Kucinski:  

 

Essa busca de verdade de interesse público implica a adesão a uma 

deontologia, uma ética de procedimentos que não se limita técnica de 

bem escrever, abarcando todas as etapas da busca de verdade ou, para 

usar uma palavra mais precisa, da busca da veracidade dos fatos. E os 

fundamentos dessa deontologia são a honestidade intelectual e a 

perecia. O jornalista ético é o que age com a mesma honestidade 

intelectual que caracteriza o bom cientista (KUCINSKI, 2005, p. 20). 

 

Esses são os principais conceitos utilizados para fundamentar as análises apresentadas a 

seguir, o que não exclui a abordagem de outros conceitos técnicos do jornalismo. 

 

Análise do corpus 

 

Edição nº 21.632 do dia 21 de Junho de 2011 

 

Nesta edição foi analisada a matéria: “Vaqueiros do rio” que faz parte de um 

caderno especial chamado PARINTINS. A notícia situa-se na página 1 (um) deste 

caderno e a capa não apresentou chamada sobre esta matéria. 

A notícia teve uma página inteira, sendo composta por muitas imagens, mais 

precisamente cinco imagens para um texto mediano. O texto traz alguns recursos 

textuais jornalísticos como linha de apoio e boxe.  

A linha de apoio é: devoção>>>São 22 moradores da comunidade Parananema 

que enfrentam as barreiras naturais da floresta, como remar no lago á noite, para ir 

defender o bumbá. A linha de apoio ajudou o leitor a se situar, pois quando lida, ela 

facilita a interpretação da matéria. Já o boxe ficou confuso, pois não se sabe onde ele 

começa e onde termina.  

A diagramação desta notícia ficou comprometida, primeiro que o boxe foi mal 

utilizado e o escritor colocou uma foto no meio do texto, fazendo com que ele ficasse 

muito quebrado. 

Em análise às fontes de informação, percebeu-se que o autor da matéria utilizou 

fontes humanas, sendo três, um brincante, o líder da comunidade e o coordenador da 

vaqueirada do boi Caprichoso. O jornal usa citações, com as falas dos entrevistados, que 

de acordo com Jorge Pedro Sousa são:  
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(...) um capital imprescindível do jornalismo e dos jornalistas. Não 

existiria investigação jornalística sem fontes de informação [...]. As 

fontes humanas devem ser escolhidas pela sua qualificação para falar 

sobre algum assunto, pela sua competência e credibilidade, pela 

oportunidade e pertinência do contacto e, obviamente, pela sua 

disponibilidade para falarem com o jornalista (SOUSA, 2001, p.63-4). 

 

O autor da matéria fez uma boa apuração ao colocar no texto três fontes de 

informação, o que permite ao leitor compreender os dois lados, tanto o dos 

participantes, quanto o da coordenação do bumbá. 

Outro aspecto importante são as imagens, visto que a notícia é composta por 

várias fotografias. Elas não possuem legenda fazendo com que o leitor fique confuso. 

Segundo Guran, as imagens também configuram importante aspecto a ser analisado, 

visto que a notícia é composta por várias fotografias, porém a ausência das legendas 

pode vir a comprometer o entendimento do fato e/ou confundir o leitor. Quanto à 

importância desse elemento no jornalismo Milton Guran assegura que:   

 

A relação da fotografia com o texto é explicitada a partir da legenda, 

ou do texto-legenda. Neste ponto também é essencial um 

entendimento da linguagem fotográfica, na medida em que a legenda 

deve suprir o leitor de informações não contidas ou não evidentes na 

imagem, para facilitar e ampliar a apreensão da mensagem, o que 

pressupõe uma leitura prévia e uma avaliação do potencial da foto 

(1991, p.53). 

 

É perceptível que as imagens são representações do que esses vaqueiros 

vivenciam, mas fazendo uma reflexão sobre a forma como foram tratadas e divulgadas 

por este impresso, infere-se que são uma forma de violência simbólica, e elas não são 

condizentes com o texto. Na notícia faz-se afirmação de um processo que acontece a 

noite e as imagens foram feitas durante o dia. É um conteúdo contraditório e ambíguo. 

Isso vai de encontro com o Código de Ética dos Jornalistas artigo 2º, parágrafo I que diz 

que a divulgação da informação precisa e correta, é dever dos meios de comunicação e 

deve ser cumprida. Quanto a fotografia Milton Guran afirma: 

 

A fotografia é uma extensão da nossa capacidade de olhar, e se 

constitui em uma técnica de representação da realidade que, pelo seu 

rigor e particularismo, se expressa através de uma linguagem própria e 

inconfundível (1991, p. 11). 

 

Sabe-se que as fotografias não exprimem o real, mas são recortes dos 

acontecimentos. Diferente da pintura ela não é construída de acordo com a mente de seu 

autor, mas ela deve representar a realidade acima de tudo. 
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Imagem 

ilustrativa da 

matéria em 

analise situada na 

pagina P1, 

caderno Parintins, 

edição 21 de 

Junho de 2011. 
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Edição nº 21.636 do dia 25 de junho de 2011 

Esta edição do jornal A Crítica traz como uma das chamadas de capa duas fotos 

sobre o Festival Folclórico de Parintins com o título “Garantido e Caprichoso 

surpreendem”. Na capa, página um, com o título “O segundo embate” seguido de duas 

imagens grandes com o intuito de chamar a atenção do leitor, são respectivamente 

referidas ao Garantido e Caprichoso. A primeira imagem mostra um dos momentos 

principais do Garantido na noite de abertura, porém não vem acompanhada de legenda. 

Quanto ao uso da legenda, Guran (1991) diz que ela “é como um convite ao leitor para 

explorar melhor a imagem, descobrindo-lhes os significados menos evidentes, mas nem 

por isso menos importante”. 

O texto que acompanha a primeira imagem traz um lead visível, pois apresenta 

as informações que caracterizam um lead clássico. Sobre lead, Souza (2001) afirma: 

 

o lead é o parágrafo que lidera e orienta o parágrafo que sugere e 

indica. Isto significa que o lead é, em primeiro lugar, o parágrafo que 

introduz o tema da peça e, em segundo lugar, o parágrafo que dá o 

tom ao resto da peça, principalmente quando não existe entrada (p. 

221). 

 

Ao longo de toda a notícia, há somente a narração do que ocorrerá na segunda 

noite do festival. Portanto, em nenhum momento há um vínculo entre a imagem e o 

texto, pois não é narrado o que se passou na noite anterior, mostra-se somente a imagem 

do evento. Outro fator perceptível é que não houve a consulta de fonte(s), havendo 

somente a descrição da apuração de dados do repórter. 

Quanto à segunda imagem, esta mostra um dos momentos principais do 

Caprichoso, mas também não vem acompanhada de legenda. O texto traz um lead que 

sintetiza a imagem e a narrativa informa ao leitor a programação para apresentação do 

Bumbá Azul e Branco para o segundo dia de apresentação. Nesta descrição há a 

presença de uma única fonte, o diretor de projeto do boi Azul e Branco, Gil Gonçalves, 

sendo que para as informações serem mais precisas o repórter poderia apresentar mais 

que uma fonte. Segundo Luciene Tófoli (2008), as fontes no jornalismo são: pessoas, 

entidades, instituições que tem algo a dizer ou a demonstrar que interesse à coletividade, 

ao jornalista, à empresa onde ou para quem trabalha. 

Nas páginas 4 e 5 são onde encontram-se imagens e resumos da noite de 

abertura dos bois Garantido e Caprichoso na arena do Bumbódromo. Há uma linha de 

apoio que toma o espaço das duas páginas, com o título “primeiro ato >>> Bumbás 
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montaram mais uma vez a ópera bovina na Ilha, com o desfile dos itens folclóricos 

disputando as notas máximas nos mínimos detalhes”.  

Com esta citação inicial da página, é possível perceber como o jornal, em poucas 

palavras (ópera bovina), espetaculariza a festa. Essa colocação fica como se a sociedade 

parintinense vivesse sempre nos embalos de muita música e não enfrentasse as dificuldades 

alarmantes, pois vale ressaltar que a idéia transmitida aos leitores, na qual os Bumbás 

Caprichoso e Garantido se apresentam, não é a realidade do dia-a-dia da Ilha.  

Referente à página 4, na qual trata somente sobre o Bumbá Garantido, onde 

aparece carregada de imagens, exatamente cinco, seguida de um pequeno texto, pode-se 

perceber e confirmar inicialmente que imagens valem mais que extensas explicações.  

 

Uma fotografia deve ser uma das principais iscas para o olhar em uma 

página, [...] uma das mais importantes armas na estratégia de 

arrebatamento e de sustentação. Com suas cores, contrastes, ocupação 

espacial [...]. O olhar deve ser fisgado (HERNANDES, 2006, p. 214). 

 

A primeira imagem mostra o ponto alto do primeiro dia de apresentação do 

Garantido, seguida do título “Garantido frio e no horário” onde ambos ocupam quase a 

metade da página. Em análise ao título infere-se que este é caracterizado por ser uma 

expressão nominal, sem verbo, configurando-se como um título opinativo, e, portanto 

fora dos padrões jornalísticos.  

O texto vem entre duas imagens e sobre uma foto do boi e uma da sinhazinha 

que ficam no rodapé da página. A narrativa não se configura como texto informativo, 

mas como opinativo, mais precisamente como editorial, o que foge dos padrões 

jornalísticos do que se denomina notícia. Vale relembrar o conceito de notícia, que 

segundo Jorge Pedro Souza em Elementos do Jornalismo Impresso consiste: 

 

(...) numa verdadeira notícia são sempre relatados fatos, sob a forma 

de descrições ou de citações. (...) Numa notícia dotada de uma 

estrutura analítica, os fatos servem de pretexto para a análise e, 

frequentemente, fazem-se correlações de fatos (2001, p.232). 

 

Agora, referente à página 5, na qual trata somente sobre o Bumbá Caprichoso, 

não muito distante à configuração da página anterior analisada, também aparece 

carregada de imagens, exatamente seis, seguida de um texto de aproximadamente uma 

lauda. 
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A primeira imagem mostra uma das alegorias que impressionaram o público 

com seus movimentos, chamada Boiúna, seguida do título “Caprichoso impressiona 

com criaturas” com um fundo azul, locado ao lado esquerdo da página. Em análise ao 

título infere-se que este, mesmo contendo verbo em seu enunciado, é caracterizado 

como um título opinativo, e, portanto um título fora dos padrões jornalísticos, conforme 

Jorge Pedro Souza 

 

Um bom título acrescenta valor a uma peça jornalística. (...) os títulos 

devem ser informativos, sintetizando o núcleo duro da informação 

numa frase curta, forte e sedutora. Devem ser claros, concisos, 

precisos, atuais e verídicos (2001, p.200). 

 

O texto localizado logo abaixo do título, ao lado esquerdo da página, vem 

acompanhado de uma foto da marujada (lado direito da página), seguida verticalmente 

de uma foto da celebração tribal Mawaca, na qual significava a representação de uma 

tradição milenar dos povos indígenas, e no rodapé uma foto do boi e uma do levantador 

de toadas, David Assayag. A narrativa, assim como a anterior, não se configura como 

texto informativo, mas como opinativo (editorial), o que foge dos padrões jornalísticos 

do que se denomina notícia, pois de acordo com Jorge Pedro Sousa (2001) notícia é, 

essencialmente, um pequeno enunciado reportativo, onde são sempre relatados fatos, 

sob a forma de descrições ou de citações. 

No plano geral, o que se percebe é a espetacularização que os diversos meios 

midiáticos fazem sobre a região amazônica, onde se refere aqui particularmente de 

como o município de Parintins é divulgado no período do Festival Folclórico pelo jornal 

A Crítica. O espetáculo para Debord passa a receber forma: 

 

Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples 

imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um 

comportamento hipnótico. O espetáculo, como tendência a “fazer ver” 

(por diferentes mediações especializas) o mundo que não se pode 

tocar diretamente, serve-se da visão como o sentido privilegiado da 

pessoa humana – o que em outras épocas fora o tato; o sentido mais 

abstrato, e mais sujeito à mistificação, corresponde à abstração                             

generalizada da sociedade atual (1997, p. 18). 

 

Nesse contexto ainda é possível verificar o potencial do sensacionalismo que 

este veículo proporciona, pois o modo de tratamento sobre o evento é capaz de causar 
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grande impacto aos leitores, e tudo isso sem se preocuparem com as veracidades de tais 

informações. 

 

 

 

Imagem 

ilustrativa da 

matéria em 

analise situada na 

pagina P4, 

caderno Parintins, 

edição 25 de 

Junho de 2011. 
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Imagem 

ilustrativa da 

matéria em 

analise situada na 

pagina P5, 

caderno Parintins, 

edição 25 de 

Junho de 2011. 
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Conclusão 

A partir da análise das duas edições do jornal A Crítica cumpriu-se o objetivo de 

mostrar como esse veículo pauta o Festival Folclórico de Parintins.  

Observou-se que as matérias analisadas especutalarizam a manifestação cultural 

e apresentam sensacionalismo no sentido de chamar atenção para elementos de interesse 

individual e supervalorizar os elementos pictóricos em sobreposição ao texto; também 

mostra a falta de responsabilidade com os leitores, uma vez que as matérias são 

ambíguas, contraditórias, parciais e sem consistência de dados e fontes, expondo que o 

discurso presente contém explicitamente a subjetividade do jornalista e/ou da empresa. 

A partir do estudo percebeu-se que o veículo de comunicação estudado vai de encontro 

com a prática jornalística afirmada em Hagen (2008):  

 

A prática jornalística reforça e instiga a idéia de que o jornalista deve 

ser um ser proativo, pronto para apontar rumos e desdobramentos 

sociais. A imagem passada é sempre a mesma, que o profissional 

utilizou do artifício da razão para se chegar à verdade. Para quem 

pratica esse tipo de jornalismo o espetáculo está ligado ao exagero de 

emoções, entretanto, os textos produzidos, apesar da busca de 

objetividade, carregam a subjetividade de quem os relata (HAGEN 

apud PEREIRA e SILVA, p.6, 2011). 

 

Neste sentido fica perceptível a preocupação do jornal em expor o Festival por 

meio de uma narrativa que espetaculariza a região amazônica, mais precisamente o 

município de Parintins.  O leitor que não conhece a cidade fica limitado às informações 

deste veículo, construindo a opinião, e, portanto, valores por meio destas. 

Apesar do Festival representar uma das principais fontes de reconhecimento e 

desenvolvimento do município, é válido questionar até que ponto a mídia idealiza o 

Festival Folclórico, em especial Parintins? 

É necessário refletir sobre a idéia da representação midiática do índio e do 

caboclo que aparecem como figuras idealizadas em um arranjo vazio dos discursos 

demagógicos. Os meios de comunicação criam uma figura que não tem realidade, que 

não se pode mensurar ou categorizar a não ser como uma idealização, um exotismo que 

se parece com o Jeca Tatu de Monteiro Lobato. Esse é o viés proposto nessas criações e 

se torna bastante vendável nos discursos, não só do jornal A Crítica.  Essas 

representações flutuam também na escrita dos catálogos das agencias turísticas, revistas 

especializadas e toadas que discursam sobre uma miscigenação sem conflitos. 
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É nesse sentido que se infere que a medida que este estudo busca mostrar como 

o veículo de comunicação impresso A Crítica trata o Festival Folclórico de Parintins,  

abre espaço para novos estudos acerca deste mesmo objeto em outros meios 

comunicacionais, rádio, TV, web e demais veículos impressos, no sentido de alcançar 

uma visão mais abrangente sobre como o Festival é noticiado.  
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