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Resumo 
A partir de uma análise da reportagem “Inclusão: o que é ser normal?”, segundo os pre-
ceitos de Motta (2007), podemos caracterizar a narrativa jornalística como o meio que a 
mídia se utiliza para desencadear processos de transformações sociais. A atuação do 
jornalista em qualquer contexto, e nesse caso específico, dentro de questões que englo-
bam políticas públicas, é de suma importância, pois é ele que traz à tona a problemática, 
fomenta a discussão, cobra ações e divulga os resultados. Da forma como narra os fatos, 
é capaz de transformar realidades de maneira eficiente. 
 
Palavras-Chave: políticas públicas; narrativa jornalística; papel da mídia. 
 
Abstract  
From an analysis of the report “Inclusão: o que é ser normal?”, following Motta’s 
(2007) provisions, we can characterize journalistic narration as media’s way to initiate 
the social transformation process. The journalist work in any context - and on this one, 
particularly – about the public policies is extremely important, because it brings up the 
problem, promotes the argument, charges action and displays the results. In the way it 
narrates the facts, the journalist is able to transform realities in an efficiently. 
 
Keywords: public policies; journalistic narrative; media’s role. 
 
 

1. Introdução 
 

Vivemos num mundo de “diferentes”, tanto pelas ideias, credos, sexualida-

de,  cor da pele, e até mesmo por alguma deficiência física. Apesar dos esforços empre-

endidos no sentido de “igualar os desiguais”, ainda há preconceitos arraigados no seio 

da sociedade. É seguindo estes parâmetros que as políticas públicas surgem como uma 

alternativa para combater esses preconceitos. Segundo Canela (2008), políticas públicas 
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podem ser denominadas como qualquer ação dos poderes públicos que vise garantir 

direitos aos cidadãos. Nesse contexto, a mídia deve fazer-se presente desde a formula-

ção, até a implementação das políticas públicas, sendo relatora, agente, mediadora e 

fiscalizadora de todas as etapas e ações.  

Na sua labuta de relatar os fatos, os acontecimentos diários, no contar histórias 

ou estórias, o jornalista faz uso de diversas formas narrativas, lançando mão de figuras 

de linguagem, palavras com sentido denotativo ou conotativo, signos e significados, que 

são fortemente influenciadas pelos seus conhecimentos teóricos e da prática profissio-

nal, bem como de experiências de vida e do conhecimento do ser humano e suas rela-

ções.  Do bom uso dessas narrativas dependerá o êxito da sua função e o capacitará a 

conduzir o leitor na interpretação da mensagem. 

Neste artigo, a reportagem Inclusão: o que é ser normal?6 foi utilizada como 

modelo para análise sob seis pontos básicos, que Motta (2007) denomina de movimen-

tos da narrativa jornalística. Além dele, o embasamento teórico foi alicerçado nos pen-

samentos de Canela, Demo e Rosa. 

 

2. Narrativa Jornalística 
 

Quando escrevemos ou falamos sobre determinado assunto, estamos contando 

uma história de acordo com nossa visão de mundo, contexto em que estamos inseridos, 

bagagem cultural e, queremos que nossa mensagem seja entendida por nosso receptor. 

A este processo, chamamos de narrativa, que, na visão de Motta (2007), é a tradução do 

conhecimento objetivo e subjetivo do mundo (o conhecimento sobre a natureza física, 

as relações humanas, as identidades, as crenças, valores e mitos) em relatos.  Organi-

zando e relacionando os fatos uns com os outros, conseguimos desenvolver a mensagem 

de forma lógica e sequencial, facilitando o entendimento.  “Isso quer dizer que a forma 

narrativa de contar as coisas está impregnada pela narratividade, a qualidade de descre-

ver algo enunciando uma sucessão de estados de transformação” (MOTTA, 2007, p.2). 

Maronna e Vilela (2007) conceituam que: 

 
 A narrativa como prática é uma forma de conhecimento e organização do mundo, 
é tentativa de tornar a experiência inteligível e comunicável. A narrativa é produto-
ra de sentido e expressa visões de mundo, legitimando-as, em maior ou menor grau, 
e isto dependerá do lugar que ocupa o emissor da narrativa numa determina-

                                                
6 Matéria na íntegra disponível em: < 
http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/471_2011_10_24_14_54_10.pdf>, acesso em: 28 de 
junho de 2012.  
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da sociedade. O lugar privilegiado que o narrador jornalístico (individual e institucio-
nal) ocupa, entre as demais narrativas sociais, aumenta a sua responsabilidade, uma 
vez que suas práticas são carregadas de valores, referências comportamentais e de 
modelos de identidades (MARONNA E VILELA, 2009, p.29) 

 

Segundo estudiosos, a tendência do ser humano é organizar as suas experiências 

de forma narrativa. Esta sequenciação de fatos nos permite formular e compreender 

nossa própria história, dando sentido às nossas vidas. Sabendo, então, que conhecemos e 

vivemos narrativamente nosso mundo e construímos nossas experiências cronologica-

mente, os profissionais da mídia devem explorar estas formas de narrativa para que seus 

discursos ganhem sentido.   

De acordo com Rosa (2009), o jornalismo, ao narrar a realidade cotidiana para a 

sociedade, utiliza-se de regras e convenções. Através de jogos de linguagem, consegue 

sugerir determinada significação, coerente com a visão de mundo de quem a produziu.   

Preocupado com a atuação jornalística, Jorge Ijuim (2009), diz que:  

 
narrar torna-se uma prática que começa antes mesmo da pauta na disposição em per-
ceber o acontecimento e o fenômeno noticioso como resultado de uma ação humana 
no tempo e no espaço. Estes são permeados por uma rede de relações fundamentadas 
em significados que se concretizam na vida humana (IJUIM, 2009, p.155-156). 

 
O autor considera que o jornalista utiliza-se de narrativas para representar as rea-

lidades que ocupam as páginas de jornais, a televisão, o rádio e as mídias virtuais. E se 

este profissional “não compreender suas dimensões éticas e estéticas, pode prestar um 

desserviço ao jornalismo” (IJUIM, 2009, p.156). 

 
3. Políticas Públicas 
 

Pode-se definir política pública, de acordo com Canela (2008), como qualquer 

ação dos poderes públicos que seja executada visando garantir direitos aos cidadãos, 

não deixando de lado o ordenamento jurídico do país. Dentro das mais variadas políticas 

públicas, focaremos nas políticas públicas sociais, que no Brasil têm pouco mais de uma 

década de existência. 

Demo (2007) resalta que política social, do ponto de vista do Estado, é uma ação 

planejada de enfrentamento das desigualdades sociais. Entretanto, também de acordo 

com o autor, política social pode ter um significado diferente para o grupo dominante, 

“política social tenderá a ser tática de desmobilização e controle” (DEMO, 2007, p.9).  

Além disso, é um processo social pelo meio do qual o necessitado toma consciência das 
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suas necessidades e passa a ter noção do seu próprio destino, enfrentando as desigualda-

des. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a função principal das políticas sociais é redu-

zir as desigualdades. “Não será ‘social’ a política que não tocar a desigualdades ou des-

concentrar a renda e o poder” (DEMO, 2007, p.10). Desigualdades essas, que têm ori-

gens históricas na sociedade e são acentuadas, principalmente, pelo modelo econômico 

em que vivemos – o capitalismo. Por esse motivo, o autor ressalta também que não se 

consegue mudanças sociais sem mudanças econômicas e, uma sociedade menos desi-

gual só se conquista com interessados na mudança. 

Atuando de maneira a reduzir as desigualdades, as políticas sociais devem ser 

planejadas, com propostas em longo prazo – deixando de lado ações imediatistas, as 

ações devem ser tomadas antes de o problema acontecer, como forma de prevenção e 

não de maneira emergencial. 

 
4. Papel e importância da mídia na construção de políticas públicas 

Historicamente, a imprensa e os meios de comunicação estiveram ligados aos 

processos de consolidação das sociedades democráticas e, sua existência, com total li-

berdade de expressão, é uma das definições de democracia. Cada vez mais os meios de 

comunicação desempenham um papel importante na sociedade, sendo muitas vezes vis-

tos como “o quarto poder”, juntamente ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Seria 

papel da imprensa desempenhar funções que auxiliassem no desenvolvimento da políti-

ca, levando informação a diferentes tipos de público, de todos os agentes políticos e 

temas que interessassem a sociedade em geral. 

Durante todas as etapas da construção e implementação de políticas públicas, a 

mídia é extremamente influente sobre tudo que ocorre e, isso se dá devido a quatro ca-

racterísticas suas: agendamento, enquadramento, construção da informação e controle 

social. De acordo com a publicação da Agência de Notícias dos Direitos da Infância 

(ANDI): 

 

 Agendamento: interferência nos temas da agenda setting de decisores, formado-

res de opinião e sociedade, a partir do que veicula e do que omite; 

 Enquadramento: o tipo de abordagem midiática pode interferir e influenciar a 

construção dos significados pelos atores das políticas públicas; 
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 Construção das informações: a escolha dos temas-destaque. Foco em política 

partidária, legislativa e presidencial. 

 Controle social: o acompanhamento do lançamento, continuidade e idoneidade 

de projetos oficiais, sua execução e resultados deveria ser tarefa dos profissio-

nais da notícia. 

 

Uma pesquisa publicada em 2007, pela ANDI, em matérias de jornais de todo 

país, nos anos de 2003, 2004 e 2005, percebe que o tema – política pública – e o modo 

como é tratado, estão muito aquém do que é esperado da mídia como forma de auxílio 

aos regimes democráticos. Também se pode verificar que não há periodicidade nos as-

suntos relacionados a políticas públicas.  

Nesse contexto, o jornalista que cobre políticas públicas possui um papel impor-

tante, devendo compreender questões e problemáticas que estruturam e organizam a 

sociedade brasileira, e que compõem o pano de fundo dos processos de formulação e 

implementação das políticas públicas. Ele deve considerar os aspectos básicos que ga-

rantem os direitos a todos os cidadãos e incorporá-los ao seu trabalho, através de narra-

tivas jornalísticas bem construídas. Assim, pode colaborar para que a sociedade avance 

na garantia de direitos ainda não universalizados. 

 Rosane Rosa destaca que: 
 
O enquadramento jornalístico das políticas públicas sociais deve voltar-se 
para o processo de desenvolvimento humano, social e econômico, das pes-
soas em causa, e o questionamento deve ser se as políticas sociais e a rede de 
inclusão são consistentes e suficientes para enfrentar a problemática (ROSA, 
2009, p.176). 

 

Ou seja, pode-se ver que o processo das políticas públicas ainda não está com-

pleto – deve ser aprimorado, e o jornalista tem uma importante função, que é a de cobrar 

e fiscalizar o Estado quanto as suas ações. É preciso fazer um “jornalismo-cidadão”.  

 
5. Estudo de caso: Inclusão – o que é ser normal?- Uma análise da narrativa 

 
Em um universo, ainda, de pouca atenção às políticas públicas, selecionamos a 

reportagem Inclusão – o que é ser normal? de Tiago Luis Penteado, publicada na Revis-

ta Interativa em 2011 e contemplada com o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de 

Anistia e Direitos Humanos, como um bom exemplo de narrativa, segundo os preceitos 

de Motta (2007). Esse autor explica que narrativas são dispositivos argumentativos que 
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utilizamos em nossos jogos de linguagem e como tal, são ações estratégicas na constitu-

ição de significações em contextos. Ele explica que as narrativas traduzem o conheci-

mento objetivo e subjetivo do mundo e através desses enunciados narrativos é que con-

seguimos compreender a maioria das coisas. Nesses conceitos, surgem as narrativas 

midiáticas que: 

 
podem ser tanto fáticas (as notícias, reportagens, documentários, transmissões ao vi-
vo, etc.) quanto fictícias (as telenovelas, videoclipes musicais, filmes, histórias em 
quadrinho, alguns comerciais da TV, etc.). Produtos veiculados pela mídia exploram 
narrativas fáticas, imaginárias ou híbridas procurando ganhar a adesão do leitor, ou-
vinte ou telespectador, envolvê-lo e provocar certos efeitos de sentido. Exploram o fá-
tico para causar o efeito de real (a objetividade) e o fictício para causar efeitos emo-
cionais (subjetividades). (MOTTA, 2007, p.2). 

 

Deve-se levar em conta que todas as narrativas têm algum propósito para existir 

e é preciso compreender esses propósitos e as intenções do narrador para melhor anali-

sar a narração. A partir disso, o autor propõe uma perspectiva fenomenológica que pro-

cura interpretar dinâmica e sistematicamente a essência da narração. Essa perspectiva 

está dividida em seis movimentos. 

 

1º. Movimento - Recomposição da intriga ou do acontecimento jornalístico: le-

vando em conta que as notícias são fragmentos dispersos e descontínuos, é preciso co-

nectar as diversas partes da notícia, identificando o tema central. A partir dessa união 

das notícias, o analista deverá construir uma nova síntese do fato, que precisará recom-

por retrospectivamente o enredo completo da história. O que antes parecia desconectado 

vai ganhar sentido, continuidade e coesão. Essa ressignificação surge no decorrer da 

montagem deste “novo” fato e, vai se tornando cada vez mais nítida, possibilitando o 

descobrimento das estratégias narrativas utilizadas em cada caso ou situação comunica-

tiva. 

2º Movimento - Identificação dos conflitos e da funcionalidade dos episódios: o 

conflito é o pilar de sustentação de qualquer narrativa, sobretudo da jornalística. É atra-

vés dos conflitos que surgem novas ações, sequências e episódios que mantém a narrati-

va viva. Eles também podem ser classificados em políticos, econômicos, psicológicos, 

familiares, jurídicos, policiais, dentre outros. E, é a identificação do conflito que permite 

compreender a funcionalidade dos episódios. 

3º Movimento- a construção de personagens jornalísticas (discursivas): a partir 

da identificação do episódio, ocorre também o reconhecimento dos personagens como 
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atores principais da narrativa. Esses personagens podem ser identificados como prota-

gonistas, antagonistas, heróis, anti-heróis, doadores, ajudantes. É importante ressaltar 

que essa análise deve levar em conta a imagem construída do personagem e o que ele 

fez no transcorrer de uma narrativa jornalística.  

4º Movimento – Estratégias comunicativas: são analisados conforme jogos de 

linguagem, estratégias de constituição de significações, divididos por Motta (2007): 

 a) estratégias de objetivação – construção dos efeitos de real, em que a estraté-

gia principal é fazer com que os leitores ou ouvintes interpretem os fatos narrados como 

verídicos; 

b) estratégias de subjetivação – construção de efeitos poéticos: o mundo do jor-

nalismo é o mundo da tragédia e da comédia, pois relata histórias de vilões e heróis, 

batalhas e derrotas; isso torna as notícias mais prazerosas de se ler, o entendimento é 

maior. 

5º. Movimento - A relação comunicativa e o “contrato cognitivo”: procura estu-

dar o “ponto de vista” do narrador, distinguindo entre “quem vê” e “quem fala”. A ob-

servação é realizada através do ponto de vista em que a história é narrada. O enquadra-

mento ou abordagem jornalística são analisados como parte da estratégia comunicativa. 

Nesse sentido, sendo as notícias fragmentadas, são pontuadas de lacunas e hiatos de 

sentido que precisam ser permanentemente preenchidos pelo receptor de acordo com 

sua memória e seu conhecimento. 

6º Movimento – Metanarrativas; significados de fundo moral ou fábula da histó-

ria: toda narrativa se constrói em um fundo ético e moral. Dentre os exemplos em que 

aparecem a moral e a ética, podem ser destacados os clássicos contos infantis e fábulas, 

em que é evidente a presença destes princípios filosóficos; nos filmes, contos ou roman-

ces a mensagem, muitas vezes, está subentendida. Motta (2007) crê que a narrativa jor-

nalística, nosso objeto de estudo, por mais imparcial que seja, é fortemente determinada 

por um fundo ético e moral. Por fim, o desejo de transformar eventos reais em estórias 

se deve ao fato de haver certo impulso cultural, podendo então compreender porque a 

vida imita a arte e vice-versa. 

 
6. Análise da reportagem 

 

1º. Movimento: recomposição da intriga e do acontecimento 
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A reportagem intitulada Inclusão – o que é ser normal? traz em discussão a 

questão de como portadores de deficiência – física ou sensorial – e também ex-

presidiários se adaptam à sociedade, especificamente na cidade de Araras – SP. Relata 

que o preconceito ainda existe e está fortemente enraizado em nossa cultura. Nesta re-

portagem é contada primeiramente a história de vida de uma menina surda, Fernanda, 

que, com sua chegada em uma escola, fez com que todos precisassem se adaptar a sua 

realidade; também narra a história de Paula, uma trabalhadora que começou a perder a 

audição ainda na infância e superou barreiras, estando hoje, trabalhando em uma empre-

sa de pedágios; e de ex-presidiários, que lutam por sua inclusão através do programa 

Liberty, que dá oportunidades para pessoas que já passaram pela prisão. Por fim, é mos-

trada a história de Mara, uma psicóloga que ficou tetraplégica em um acidente e hoje, 

fundou uma ONG que luta pela cura da paralisia.  

Mara acredita que um dos principais meios para melhorar a vida dos deficientes 

é através da informação. “Abrir a mente das pessoas com informação faz com que, aos 

poucos, elas adquiram maior sensibilidade para perceber o quão valioso pode ser convi-

ver com o diferente. E isso é o primeiro passo para chegarmos ao ideal: uma sociedade 

inclusiva”.7  

O jornalista também utiliza algumas fotos para ilustrar a realidade das pessoas 

que sofrem preconceito, não sendo aceitas perante a sociedade. Outro ponto que merece 

destaque é que, em nenhum momento, o autor fragiliza os personagens ou os torna obje-

tos de pena devido a sua situação – pelo contrário, eles são apresentados como símbolo 

de luta pela igualdade, mostrando que é sempre preciso buscar seus direitos, pois, se-

gundo a lei, todos temos direitos iguais, independentemente da cor da pele, sexualidade 

ou deficiência.  

Nesse movimento, outro ponto analisado é o uso de números, gráficos e estatís-

ticas como forma de dar veracidade aos fatos ou ainda, torná-los quantitativos e palpá-

veis para o leitor, que vai ter a dimensão de determinado dado. Na reportagem analisa-

da, o repórter usou algumas estatísticas da Lei das Cotas, que obriga empresas que com-

portem mais de cem empregados a preencher 2% a 5% dos cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: se 

a empresa tiver até 200 empregados, 2% das vagas; de 201 a 500, 3% das vagas; e 501 a 

1000; 4%; e de 1001 em diante. 5% das vagas.   

                                                
7 Trecho retirado da matéria “Inclusão – o que é ser normal?” 
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O repórter faz a contextualização do tema citando o Artigo 5º da Constituição 

Federal, que garante a igualdade, sem distinção de qualquer natureza e, posteriormente, 

explicando a Lei de Cotas.  

Em relação ao enquadramento, o autor mantém-se neutro, mostrando a realidade 

de que ainda são poucas as ações, ao mesmo tempo em que ressalta o lado bom do que é 

feito. Demonstra como portadores de necessidades especiais e ex-presidiários têm atitu-

des louváveis ao mostrar garra e potencial.  

Pode-se dizer que a reportagem tem um cunho informativo, sem características 

literárias, ou seja, o autor apenas narra os fatos da maneira que ocorreram, não utiliza 

metáforas ou analogias, nem torna o seu texto uma “história”. Para torná-lo mais infor-

mativo e verídico, o autor faz uso de diversas citações diretas durante o texto. São 12 

citações que variam desde quem já sofreu preconceito a quem presencia diariamente 

essa forma absurda de violar os direitos humanos. As citações dão maior credibilidade 

ao texto, pois conferem um tom maior de humanidade à reportagem, como vemos no 

exemplo abaixo:  

 
Hoje João Victor tem 15 anos, dá aulas de Libras para os alunos da antiga escola e é 
voluntário da Avida (Associação para Valorização e Inclusão das Pessoas com Defici-
ência de Araras). Uma de suas maiores felicidades está em ajudar construir um mundo 
melhor. “A Fernanda (nome da amiga com deficiência auditiva) precisava se comuni-
car e eu podia ajudá-la.”8 

  

2º Movimento: identificação do conflito e funcionalidade 

 

 Os conflitos que regem toda a reportagem são, principalmente, a luta contra o 

preconceito, a falta de políticas públicas efetivas, as barreiras físicas, materiais, finan-

ceiras, falta de informação e despreparo da sociedade. O que pode ser identificado na 

citação abaixo: 
Neste ponto, a psicopedagoga completa que a educação deve incluir e criar bases para 
o futuro após a formação desse aluno e prepará-lo para o mercado de trabalho, que é 
apenas mais um desafio. “Falta um fortalecimento das políticas públicas”, finalizou.9 

 

Isso também é comprovado pela fala de Paula Elisângela Barbosa, arrecadadora 

de pedágio: “Perdi muito trabalho por preconceito e despreparo das empresas”.10 

 

                                                
8 Trecho retirado da matéria “Inclusão – o que é ser normal?” 
9 Trecho retirado da matéria “Inclusão – o que é ser normal?” 
10 Trecho retirado da matéria “Inclusão – o que é ser normal?” 
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3º Movimento: construção dos personagens 

 

Outro ponto que pode ser obervado na reportagem é o modo como é feita a cons-

trução dos personagens. Todos eles são identificados por sua ocupação e por seu nome 

completo, o que pode ser comprovado nas citações11 abaixo: 

 
“Todos nós temos imperfeições e não apenas os deficientes físicos ou auditivos. A 
empresa se preocupa em fornecer a segurança e cuidados para que o trabalho dos fun-
cionários portadores de necessidades especiais seja igual ao de qualquer outro colabo-
rador”, explicou Juliana Félix, coordenadora do departamento de recursos humanos. 

 
“Depois que saem da cadeia, muitos voltam porque não encontram emprego, são re-
criminados e se veem na condição de voltar a cometer crimes. O projeto Liberty dá 
essa oportunidade e prepara o ex-detento para uma reintegração completa”, explica 
Marcos Silveira, idealizador do projeto. 

 

Fica claro também, que os personagens aparecem como sujeitos das ações, ou 

seja, é a partir de seus atos, suas batalhas e sua determinação, que quebram as barreiras 

e conseguem a superação. Processo diferente acontece com a menina Fernanda, que, no 

caso, ela não foi diretamente a pessoa que realiza a ação, entretanto, a sua presença na 

escola é o que vai gerar todo o processo de mudança e consciência nos demais envolvi-

dos.  

Na construção textual, o autor também dispensa o uso de muitos adjetivos. Um 

dos poucos casos que aparecem no texto pode ser visto abaixo:  

 
As alunas de psicologia não puderam dar continuidade ao trabalho e a ajuda veio de 
um de seus pupilos, João Victor Teixeira, que sensibilizado e dedicado, aprendeu a 
linguagem de sinais para ajudar a companheira. [...] Hoje João Victor tem 15 anos, dá 
aulas de Libras para os alunos da antiga escola e é voluntário da Avida (Associação 
para Valorização e Inclusão das Pessoas com Deficiência de Araras).12 

 

Os personagens fazem e recebem ações – eles mesmos tentam incluir-se na soci-

edade, e também há projetos de inclusão para os mesmos. A reportagem, por ter um 

caráter mais informativo do que literário, não tenta transformar os personagens em víti-

mas, mas ressalta suas qualidades como agentes de suas vidas, que a partir do esforço 

pessoal, conseguiram romper inúmeras barreiras.  

 

4º Movimento: estratégias comunicativas 

                                                
11 Trechos retirados da matéria “Inclusão: o que é ser normal?” 
12 Trecho retirado da matéria “Inclusão – o que é ser normal?” 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7 de setembro de 2012 

 

 11 

 

 Estratégias de objetivação: construção de efeitos de real 

Logo no primeiro parágrafo o autor já se utiliza de estratégias de objetivação pa-

ra contextualizar o tema em um local, uma época e seus personagens, e a partir daí, de-

senvolver toda a narrativa. Isto pode ser confirmado do trecho abaixo:  

 
Uma escola pública estadual recebe uma aluna com deficiência auditiva. Com ela, 
chegam os desafios do trabalho, da educação e como incluí-la adequadamente. Preo-
cupada em estabelecer um elo entre a nova aluna e o restante da escola, a direção bus-
ca uma parceria com estudantes de psicologia de uma Instituição de Ensino privado da 
cidade. O desafio: ensinar Libras para crianças. O episódio aconteceu em 2004 na “EE 
Senador César Lacerda de Vergueiro”, em Araras, quando crianças com oito anos de 
idade se viram na necessidade de estabelecer uma comunicação com a coleguinha de 
classe. 13 

 

 Estratégias de subjetivação: construção de efeitos poéticos 

Por ser uma matéria de caráter principalmente informativo, há pouca utilização 

desse recurso, mas podemos citar um exemplo em que o autor se utiliza das próprias 

palavras de um personagem para dar maior ênfase ao lado subjetivo.  

 
Hoje João Victor tem 15 anos, dá aulas de Libras para os alunos da antiga escola e é 
voluntário da Avida (Associação para Valorização e Inclusão das Pessoas com Defici-
ência de Araras). Uma de suas maiores felicidades está em ajudar construir um mundo 
melhor. “A Fernanda (nome da amiga com deficiência auditiva) precisava se comuni-
car e eu podia ajudá-la. Agora muitas crianças podem fazer o mesmo por outras pes-
soas”, contou.14 

 

5º Movimento: A relação comunicativa e contrato cognitivo 

O autor, no seu enfoque jornalístico voltado às políticas públicas, consegue pro-

mover e elevar o tema ao nível de importância que merece e, consegue provocar no lei-

tor uma ação pró-ativa sobre ele. A narrativa permite a reflexão sobre o que funciona e 

o que não, dentro das políticas sociais, se as mesmas são sólidas e suficientes para en-

frentar a problemática. 

 

6º Movimento: Metanarrativas – significados de fundo moral ou fábula da história 

 Na narrativa o autor utiliza os personagens apresentados como exemplo de força 

e superação a serem seguidos. Fica implícito um entusiasmo positivo e esperançoso de 

mudança da realidade.  

                                                
13 Trecho retirado da matéria “Inclusão – o que é ser normal?” 
14 Trecho retirado da matéria “Inclusão – o que é ser normal?” 
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 Explicitamente, mostra a necessidade da criação e implementação de políticas 

públicas mais eficientes para a inclusão de pessoas com deficiência, além da conscienti-

zação da sociedade para contribuir com essa inclusão. 

 

7. Conclusão 
 

Vivemos em uma sociedade em que o diferente ainda é fortemente retaliado, não 

sendo aceito pela grande massa populacional. No universo de contextos onde o jornalis-

ta pode atuar como agente fomentador de mudanças, o tema das desigualdades, políticas 

públicas e inclusão fornecem amplo campo de estudos e trabalho.  Para exercerem sua 

importante função informacional e de formadores de opinião, devem, para o bom de-

sempenho das práticas profissionais, entender os processos narrativos. E, para entender 

estes processos, precisam se inserir na vida, no cotidiano, conhecer as pessoas e inter-

relações humanas. A reportagem Inclusão: o que é ser normal? pode servir de exemplo 

de um bom uso de narrativas para conseguir cativar o leitor, envolvê-lo, informar e fazê-

lo refletir sobre o tema de maneira simples e direta onde os personagens e fatos falam 

por si.  

O cotidiano do jornalista é rodeado de acontecimentos trágicos ou alegres, de re-

alidades ou fatos inverossímeis, narra histórias e estórias de personagens que podem ser 

vilões ou heróis, podem ser vencedores ou derrotados, vivencia fatos corriqueiros ou 

grandes e únicos espetáculos. Conforme o que precisa “contar”, o profissional deve mu-

nir-se de conhecimentos prévios, para desenvolver uma narrativa com os elementos ne-

cessários para cada tipo de matéria e o público que deverá atingir. Esses elementos e a 

forma como são dispostos é que tornam a leitura agradável e de melhor entendimento.  

Nesta reportagem, o repórter soube utilizar-se destes métodos para escrevê-la, e 

como é de caráter informativo, apenas retratou o que viu traduzindo em palavras sim-

ples. O texto flui de forma leve e de fácil entendimento, comovendo o leitor pelas histó-

rias relatadas e, subliminarmente, o induz ao entusiasmo e esperança de melhorias. To-

das as pessoas que tiveram suas vidas expostas foram retratadas de maneira igual, não 

havendo distinção quando à classe social, credo, sexualidade se é portadora de deficiên-

cia física ou mesmo se é ex-presidiário. O repórter apenas mostrou a realidade destas 

pessoas e como fazem para sobreviver em meio a este preconceito enraizado em nossa 

sociedade. Com uma narrativa eficiente, ele consegue informar e fomentar discussões 
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sobre a temática das políticas públicas, cumprindo com sua função informativa e de 

agente transformador. 
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