
 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Foz	  do	  Iguaçu,	  PR	  –	  2	  a	  5/9/2014 

 
 

 1 

 
 
 
 

Para além das narrativas de fôlego, a dialogia como potencial jornalístico1 
 

Mara Ferreira ROVIDA2 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) 
 

 
 
 
 

Resumo 
 

A dialogia é um potencial da comunicação jornalística e sua ocorrência independe dos 
formatos narrativos bem como das mídias onde tais produções são divulgadas. O diálogo 
social resultante do trabalho de autoria dos jornalistas, embora recorrente, não se apresenta 
como característica padrão do fazer jornalístico contemporâneo; segue como um desvio, 
uma quase exceção. Investigar o que contribui com o desenvolvimento de uma mediação 
social dialógica traz para o centro do debate o lugar do jornalista nesta sociedade, para além 
das questões econômicas, técnicas e puramente mercadológicas. 
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Apresentação 

Este artigo se insere num espaço de reflexão sobre o jornalismo contemporâneo e 

tem por objetivo revisar algumas das teorias que tratam do diálogo social como uma 

potencialidade a ser explorada na comunicação jornalística.  

Pensar o jornalismo como um espaço de encontro das diversidades pode, a princípio, 

parecer restrito a formas narrativas de maior fôlego, como grandes reportagens ou 

documentários. Mas, conforme será demonstrado a seguir, esse potencial dialógico se faz 

presente no cotidiano dos jornalistas de forma recorrente; embora não possa ser considerado 

como característica do padrão dominante. Em algumas situações, o diálogo acontece 

inesperadamente numa narrativa corriqueira de cobertura hard news apresentada por 

diferentes mídias. 

Numa revisão teórica com foco em Cremilda Medina e Muniz Sodré, recuperam-se 

as bases de um fazer comunicacional percebido em dimensões mais ampliadas. Assim, 

desenha-se uma perspectiva de jornalismo como uma prática comunicacional polifônica e 

polissêmica, portanto, dialógica em que o mediador extrapola as limitações técnicas e 

econômicas de sua atividade e, por sua autoria narrativa, é capaz de colocar em contato, em 

relação indivíduos marcados pela diversidade. 

 

1. Jornalismo dialógico 

Existem variadas perspectivas teóricas sobre a comunicação jornalística. Mas, de 

forma geral, mesmo com diferenças na maneira de encarar o jornalismo, os vários 

estudiosos que se dedicam ao assunto se valem das mesmas informações históricas sobre o 

desenvolvimento desse fenômeno social, dessa prática comunicacional. 

Cremilda Medina, em “Profissão jornalista: responsabilidade social” (1982)3, refaz o 

percurso histórico do jornalismo até o momento em que este se consolida como um espaço 

de produção de narrativas factuais, traduzidas, sobretudo, pela forma-notícia. Nelson 

Traquina, alguns anos mais tarde, também apresentará uma espécie de historiografia do 

jornalismo e da pesquisa sobre a comunicação jornalística (2005). Esses são apenas dois 

exemplos de trabalhos conhecidos e consultados comumente para se recuperar o processo 

histórico pelo qual o jornalismo passou até o estabelecimento de suas formas 

contemporâneas. Embora haja, como dito, algumas diferenças nessas abordagens, parece 

                                                
3 Antes dessa obra, Cremilda Medina já havia apresentado um histórico da pesquisa comunicacional e do fazer 
jornalístico no livro “Notícia, um produto à venda” (1978), baseado em pesquisa de doutorado realizada pela 
autora na Universidade de São Paulo durante a primeira metade da década de 1970. 
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interessante anotar que a última grande mudança sofrida – e apontada por esses estudiosos – 

pelo fazer jornalístico resultou no estabelecimento de um compromisso dos jornalistas com 

a democracia; o que é pertinente, em particular, para compreender certas características de 

suas formas narrativas contemporâneas. 

Ao longo desse percurso histórico, a imprensa – no sentindo amplo do termo – 

criará e consolidará modelos narrativos. Muniz Sodré (2012) aborda tal dinâmica a partir do 

acontecimento – que ele considera como matéria-prima do processo industrial de produção 

jornalística – e a maneira como o jornalismo o comunica. Um dos aspectos observáveis 

nesse desenrolar histórico é a criação da “novidade ideológica da liberdade de expressão” 

(SODRÉ, 2012, p.12), paralelamente ao estabelecimento de uma ideia de jornalismo como 

guardião da verdade dos fatos (SODRÉ, 2012, p.12). 

A lógica industrial típica do capitalismo se faz, para Sodré, presente nesse modelo 

consolidado pela imprensa. Na opinião do autor, a notícia é “a forma-lastro” desse suposto 

compromisso com a verdade dos fatos, porque imprime uma sensação de real, isto é, de 

contato com a realidade sem interferências. Valendo-se da racionalidade e da observação da 

realidade, a imprensa se apresenta como defensora dos interesses democráticos. Contudo, 

ela não deixa de usar certos artifícios da narrativa oral (mítica) e de sua essência integradora 

(SODRÉ, 2012, p.15). 

O autor chama a atenção, dentro dessa perspectiva de que a narrativa jornalística 

tem sua parcela mítica, para o fato de que o jornalismo se insere num processo de criação 

da realidade. Além de depender da comunicabilidade do fato, isto é, dos mecanismos 

receptivo-cognitivos do público que irá receber a notícia – embora esta seja construída com 

base em modelos retóricos, isso não garante totalmente o resultado do processo –, a 

narrativa jornalística cria efeitos de real. Sodré enfatiza que isso não significa negar a 

existência de uma dinâmica social independente da mídia, mas sim afirmar que ela 

“também produz efeitos de real” (SODRÉ, 2012, p.25). 

Ao jornalismo, servirão como matéria-prima os fatos da dinâmica social “real” 

relacionados à existência humana. Em outras palavras, todo fato narrado pelo jornalismo é, 

essencialmente, social e, portanto, diz respeito ao “estar junto com” (SODRÉ, 2012, p.29). 

Esse é, por excelência, um processo de escolha entre aquilo que interessa ou não. Mas tal 

determinação depende de várias categorias de atores sociais o que inclui, obviamente, o 

grupo dos jornalistas, mas não se resume a ele (SODRÉ, 2012, p.40). O autor faz referência 

à participação ativa do público que não pode mais ser observado como mera audiência, mas 
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sim como sujeito coletivo, sendo que alguns indivíduos deste grupo tem participação ativa 

na cena do espaço público e forma uma espécie de ideosfera (SODRÉ, 2012, p.40). Nesse 

cenário, o poder, ou a especificidade, do jornalista está em sua condição de dar visibilidade 

a certos fatos sociais que, por sua vez, se constituem dentro de uma relação de conexões das 

várias forças de poder típicas da sociedade civil (SODRÉ, 2012, p.41). 

O acontecimento divulgado pelo jornalista é respaldado pela credibilidade inerente 

ao profissional da comunicação (SODRÉ, 2012, p.42) cuja atuação cria uma espécie de 

diálogo entre as regras e as leis. Numa visão próxima à sociologia de Émile Durkheim4, 

Sodré assim observa regra e lei na sociedade capitalista: 
A lei é social, a regra é comunitária, ou seja, mobiliza a consciência tanto cognitiva 
quanto sensivelmente. Assim, não se obedece à lei simplesmente por sua força 
socialmente coercitiva, e sim porque se partilha comunitariamente da regra de que 
não se deve violar a norma jurídica. 
O “singular” jornalístico mobiliza a ação coletiva, porque engendra a possibilidade 
de um “diálogo” entre lei e regra, sociedade e comunidade, impessoal e particular. 
Mas se trata de uma operação discursiva, codificada pela produção do jornal. A 
ocorrência é interpretada em função do código que a transforma em acontecimento 
jornalístico, descontextualizando-se (SODRÉ, 2012, p.59). 

 
Sodré observa que nesse processo, em que o acontecimento ganha visibilidade, o 

jornalista lança mão de certas formas e modelos narrativos. Mais importante, segundo o 

autor, do que a precisão histórica dos fatos narrados, é o “modo de representar a experiência 

humana” (SODRÉ, 2012, p.70). Além dos modelos alinhados à racionalidade e à 

objetividade, traduzidos pela forma-notícia, a compreensão dessas experiências é 

engrandecida quando o comunicador usa a dimensão sensível da informação. A percepção 

do público será outra, na medida em que tal dimensão for explorada nessas narrativas 

(SODRÉ, 2012, p.70). 

Essa relação entre o jornalista e seu público, observada por Sodré, também é 

colocada no centro do debate sobre a produção jornalística por Cremilda Medina (1996). 

Para a autora, a comunicação jornalística pode, e deve, ser encarada como uma “mediação 

trialógica”, com potencial de multiplicação por ‘n’ possibilidades. Nessa perspectiva, o 

comunicador irá atuar com o mundo das ideias, o imaginário coletivo e com os 

comportamentos culturais. Isso tudo para encaminhar essa mediação de forma a lidar com a 
                                                
4 Durkheim, ao tratar da moral, apresenta a ideia de que as regras de conduta, seguidas por uma determinada 
sociedade, só, verdadeiramente, se impõem às pessoas, se os indivíduos as respeitarem e, até mesmo, as 
desejarem. Dentro de uma lógica, em parte, contraditória, a regra sistematizada pela sociedade (a lei) só tem 
efeito na medida em que encontrar consonância com uma visão de mundo compartilhada pelos indivíduos. “ 
(...) a moral se apresenta a nós sob um duplo aspecto: aqui, como uma legislação imperativa e que reclama de 
nós uma completa obediência, lá, como um magnífico ideal ao qual a sensibilidade aspira espontaneamente” 
(DURKHEIM, 2008, p.104). 
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complexidade das situações sociais apresentadas, ultrapassando os reducionismos e 

colocando em diálogo os protagonistas das narrativas e aqueles que fazem parte do público 

(MEDINA, 1996, p.13). Dessa forma, ela também coloca em perspectiva a participação do 

público e acrescenta a participação das fontes de informação, ou protagonistas das ações, no 

processo comunicativo. 

No estreitamento dessas relações, o jornalista precisa se valer de uma linguagem 

capaz de estabelecer um contato entre público (fruidor da notícia) e protagonista da ação.  
E se esta linguagem mediadora sair do puramente virtual para a efetiva 
comunicação social, o fruidor da informação se identifica com o sujeito do 
acontecimento, revive o acontecer e assume a ação histórica com decisões 
informadas (MEDINA, 1996, p.13).   

 
Nessa relação triádica, que envolve medidor (comunicador), fontes de informação e 

público, a contribuição criativa do jornalista deve ser levada em grande consideração, 

segundo Medina. É o mediador criativo, capaz de estabelecer um diálogo afeto ao outro 

(seja fonte de informação ou público), quem irá tecer as teias dessa relação. Sua atuação 

ultrapassa a esfera da técnica burocratizada e burocratizante, ela deve se expandir e, com 

base na pesquisa incansável, estabelecer nexos com a realidade. Surge dessa noção, o que 

Medina chama de Jornalismo de Autor (MEDINA, 1996, p.14).   

Historicamente, o jornalismo norte-americano esteve na vanguarda de várias 

mudanças e readaptações pelas quais a atividade passou. Não é de se espantar, então, que na 

perspectiva da mediação dialógica, baseada na autoria jornalística, os americanos se 

coloquem em cena novamente. Segundo Medina, seriam os profissionais daquele país que, 

mais uma vez, estariam “conceituando a prática denominada Jornalismo de Autor” 

(MEDINA, 1996, p.18), cujas bases se estabelecem na maturidade do comunicador. Esse 

jornalista experimentado investiga a fundo e consegue desenvolver uma interpretação 

eficiente para demonstrar as várias forças atuantes na cena ou situação apresentada. E essa 

apresentação, essa narrativa terá marcas autorais indiscutíveis, independentemente da mídia 

(MEDINA, 1996, p.18). 

Outro ponto de contato entre Sodré e Medina é a observação da relação de forças 

presente nos fatos narrados e no próprio processo de produção das narrativas jornalísticas. 

Nesse sentido, a autora destaca três tipos ou três feixes de forças. O primeiro deles é 

formado pelos grupos de poder “que vão da própria empresa emissora aos grupos externos 

organizados econômica, política, social e culturalmente” (MEDINA, 1996, p.19). Já o 

segundo feixe é formado por forças culturais e o terceiro é originado pelo próprio produtor 
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da informação (MEDINA, 1996, p.19-20). Assim, esse comunicador maduro tem de 

evidenciar em sua narrativa não apenas as forças de poder que incidem sobre o fato 

apresentado, como também deve mostrar as forças culturais presentes no processo de 

produção da comunicação e, claro, sua própria interferência como agente de mediação. 

O domínio de técnicas que ajudem a obter como resultado uma narrativa 

verdadeiramente dialógica – isto é, capaz de colocar em relação os vários atores envolvidos 

no processo – implica em aprofundar um conhecimento sobre a própria produção 

jornalística. O contato com as fontes, por exemplo, baseado numa entrevista-diálogo será 

importante para que o mediador possa construir sua narrativa. Se na pesquisa, na checagem 

de informações, a postura do comunicador for de abertura aos afetos, num sentido de 

disposição para o diferente, esse processo será facilitado. Mas, infelizmente, segundo 

Medina, não se percebem investimentos no aprimoramento dessas competências que, longe 

de serem diferenciadas, são parte integrante das bases do fazer jornalístico (MEDINA, 

1996, p.21). Por outro lado, um medidor competente seria capaz de atuar ética, estética e 

tecnicamente (MEDINA, 1996, p.20). 

Essa competência se estabelece, em grande medida, na capacidade de o jornalista 

fazer uma leitura do mundo. A abundância de informação, as facilidades apresentadas pelos 

aparatos tecnológicos, as trocas culturais e as distâncias cada vez mais diminutas se 

colocam em consonância com essa busca pela compreensão do mundo. Mas, para 

aproveitar todas essas novidades e “vantagens”, o mediador terá de acionar suas 

potencialidades intuitivo-sintéticas, lógico-analíticas e motor operacionais (MEDINA, 

1996, p.25-26). Em outras palavras, o mediador precisará colocar a prova sua habilidade em 

congregar a polifonia e a polissemia de suas fontes de informação, de seu público e dele 

mesmo (MEDINA, 1996, p.27). Essa leitura cultural impetrada pelo mediador não apenas 

se tornará observável no texto final, como nas etapas do processo produtivo. 

O ato jornalístico exige um olhar sutil e indiscreto do leitor cultural; uma visão 
complexa apta a reconhecer a polifonia e a polissemia do contexto sócio-cultural; e 
a relação dinâmica entre eu e o outro. 
No ato analítico, decifrador, são fundamentais o amplo repertório mítico, aptidões 
transculturais e osmotípicas, bem como a clareza que elucide caminhos de ruptura. 
Ao desembocar no ato expressivo, mobilizam-se a competência de narrador; 
fluência e regência de vozes; precisão, coerência e polissemia sintética da palavra-
revelação. 
Um quarto e último princípio norteador propõe, após a interpretação (decifração) de 
determinada situação, a incorporação ao processo de mediação social de uma nova 
compreensão de realidade (MEDINA, 1996, p.33). 
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A mediação social, exercida pelo jornalista, parece se tornar visível e tangível nas 

narrativas. Por meio desses textos – não apenas escritos –, percebe-se o desenvolvimento de 

um processo amplo de relações costuradas. Assim, a mediação dialógica requer uma 

capacidade narrativa e, segundo Medina, isso vai além do domínio da gramática. “O 

jornalista precisa, para eticamente se desempenhar na sociedade, dos códigos de relação 

humana, edificar com solidez a interação social criadora. Se, um dia, tocar esta utopia, será 

efetivamente um agente de relação numa sociedade participativa, democrática” (MEDINA, 

1996, p.214-215). As marcas autorais pressentes nesse tipo de narrativa denotam a 

singularidade do chamado Jornalismo de Autor. Mesmo que esses mediadores utilizem 

como matéria-prima a informação, seu texto, seja uma peça curta ou um livro-reportagem, 

estará sempre carregado de marcas individualizadas (MEDINA, 1996, p.217). Como a 

produção, nessa perspectiva, leva em consideração a interferência dos feixes de forças, 

dentre eles o do próprio mediador, tais marcas acabam se tornando parte integrante da 

dinâmica dessa mediação. 

Para Medina, as artes ajudam a desenvolver a sensibilidade intuitiva do mediador, 

assim como a pesquisa de campo e a observação participante da etnografia ajudam na 

ampliação e no aprofundamento dos nexos culturais. O texto só terá vivacidade na medida 

em que a observação feita anteriormente for inspiradora. Aliás, Medina defende que a 

própria observação e o diálogo com os protagonistas apontam a melhor forma de narrativa; 

“é na realidade narrável que se encontra o mote de estrutura narrativa” (MEDINA, 1996, 

p.228). Assim, a vivacidade do acontecimento se preserva e a palavra-revelação ganha 

espaço. Segundo a autora, nesse tipo de narrativa, a situação ou cena contada ganha vida e o 

texto permite ao público interagir com a história que se desenrola. Perspectiva bem 

diferente daquela presente na noção de palavra burocrático-descritiva da tradição 

jornalística em que a cena é morta, acontecida, o famoso “realizou-se ontem” (MEDINA, 

1996, p.227). 

No que concerne ao formato das narrativas, segundo Medina (2008, p.63), o 

jornalismo contemporâneo, inspirado nas artes literárias e na oratura dos personagens das 

cenas cotidianas, pode se configurar como literatura. Essa é uma visão que vai um pouco 

além daquela apresentada por Muniz Sodré. O autor defende o uso dos recursos da literatura 

no jornalismo – enquanto Medina trata a própria narrativa jornalística como literatura. Isso, 

como Sodré enfatiza, não significa produzir ficção literária, mas sim lançar mão dos 

recursos das narrativas ficcionais para aprimorar a narrativa do real (Sodré, 2012, p.157). 
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Nas duas posições, observam-se implicações, ou complicações, que precisam de atenção. É 

necessário manter a fidelidade em relação aos fatos reais, isto é, não é possível florear ou 

criar além daquilo que é passível de confirmação por meio da apuração jornalística. 

Sodré enfatiza que a aproximação entre arte literária e jornalismo pode ser feita 

independentemente da mídia em que a narrativa será apresentada. Não há qualquer restrição 

quanto a isso e existem, inclusive, bons exemplos dessa inspiração pelas artes na produção 

radiofônica (SODRÉ, 2012, p.171). As figuras de linguagem, o ritmo e a própria estrutura 

do texto podem ajudar a criar uma narrativa mais eficiente no que diz respeito à 

compreensão da faceta sensível dos acontecimentos. 

A forma narrativa como determinante da compreensão dos fatos se verifica, 

inclusive, na etnografia. “Hoje, antropólogos importantes como Clifford Geertz e James 

Clifford atribuem a compreensão etnográfica à própria escrita do pesquisador, mais do que 

àquilo que se chamaria de experiência (grifo do autor) do campo” (SODRÉ, 2012, p.191). 

Talvez, a melhor maneira de compreender como esse processo comunicativo pode dar conta 

de toda essa complexidade, inerente à realidade e ao fazer jornalístico, seja encontrada na 

união de uma “apuração dialógica” e uma narrativa sensível e sensibilizadora. Assim, seria 

possível garantir o diálogo social nesse processo triádico nos moldes pensados por 

Cremilda Medina.  

Dessa maneira, fica evidente que a comunicação jornalística dialógica só se realiza 

se o mediador social estiver capacitado e comprometido nessas duas frentes que, juntas, são 

indicativas da possibilidade de ir além da esfera objetiva da informação racionalizada. Mas, 

existem modelos, técnicas e fórmulas que garantam mais ou menos a eficiência desse 

processo? 

 

2. Reportagem, a alma do negócio 

O jornalismo, marcado pela autoria, capaz de criar um espaço de diálogo social e, de 

certa maneira, aproximar indivíduos representantes da diversidade típica da sociedade 

contemporânea depende de um formato ou gênero?  

Os estudos com abordagem mais técnica da atividade costumam trazer 

classificações para os textos e as divisões dos jornais, revistas e demais produtos 

jornalísticos. Há a indicação dos momentos ou espaços dedicados à opinião, prestação de 

serviços (terminologia discutível, mas bastante utilizada), notícias e notas curtas, 
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reportagens, entrevistas, perfis, entre outros. Assim, definições de formatos e gêneros com 

objetivos e capacidades singulares são criadas. 

Para ficar em uma das distinções mais abrangentes, pode-se retomar a diferenciação 

entre notícia e reportagem. Maria Helena Ferrari e Muniz Sodré, no “Técnica de entrevista 

e reportagem – notas sobre a narrativa jornalística” (1986), tocam nesse debate por meio de 

uma possível diferença entre os atos de noticiar e de reportar. Nessa perspectiva, a notícia é 

um anúncio da informação e a reportagem é constituída por uma narrativa enunciada. Nesse 

segundo tipo de produção jornalística, o repórter pode ter uma participação mais enfática no 

“texto” de maneira a se apresentar como testemunha da ação reportada (SODRÉ e 

FERRARI, 1986, p.15). 

Ainda na tentativa de apresentar as diferenças entre notícia e reportagem, Ferrari e 

Sodré afirmam que “a reportagem oferece detalhamento e contextualização àquilo que já foi 

anunciado, mesmo que seu teor seja predominantemente informativo” (SODRÉ e 

FERRARI, 1986, p.18). Isso significa que a reportagem é, nessa visão, considerada um 

passo além, ou uma possibilidade de trabalhar a informação em profundidade. Por outro 

lado, essa distinção entre uma e outra não é exata e há exemplos de notícias que 

contemplam essa ideia de contextualização, segundo os próprios autores (SODRÉ e 

FERRARI, 1986, p.32). 

A reportagem como gênero jornalístico pode ser formatada em diferentes modelos, 

segundo Ferrari e Sodré. Os autores apresentam uma sugestão de classificação, mas 

ressalvam que ela não pode ser tomada como determinante, pois há textos que congregam 

características de diferentes classes de reportagens. Na fact-story ou reportagem de fatos, 

“os fatos são narrados em sucessão, por ordem de importância” (SODRÉ e FERRARI, 

1986, p.45). Já a action-story ou reportagem de ação se coloca como relato de movimento, 

sendo que “o importante, nessas reportagens, é o desenrolar dos acontecimentos de maneira 

enunciante, próxima do leitor, que fica envolvido com a visualização das cenas, como num 

filme” (SODRÉ e FERRARI, 1986, p.52). Enfim, a quote-story ou reportagem documental 

que “é expositiva e aproxima-se da pesquisa” (SODRÉ e FERRARI, 1986, p.64). 

Qualquer um dos modelos de reportagem classificados pelos autores pode se 

misturar num único texto. Além da mescla das formas de enunciação da informação, a 

reportagem permite uma aproximação com as artes literárias. O conto e a crônica são, 

segundo os autores, os formatos mais comumente usados pelos jornalistas na construção de 

suas narrativas informativas. Ferrari e Sodré afirmam que “a reportagem é o conto 
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jornalístico” (SODRÉ e FERRARI, 1986, p.75). Isso porque, “a reportagem amplia a 

cobertura de um fato, assunto ou personalidade, revestindo-os de intensidade, sem a 

brevidade da forma-notícia” (SODRÉ e FERRARI, 1986, p.75). Nessa proximidade com o 

formato-conto, a reportagem se vale de um personagem, de um protagonista. Na relação 

com a crônica – embora essa diferenciação seja difícil, segundo os autores –, a narrativa 

apresenta um caráter mais impressionista e os personagens são mais fortuitos e, portanto, 

menos densos do que o observado no conto (SODRÉ e FERRARI, 1986, p.86). 

Outro aspecto geral da reportagem, frisado pelos autores, é seu objetivo que, 

diferentemente da notícia, pretende “mostrar (grifo dos autores) o comportamento das 

pessoas” (SODRÉ e FERRARI, 1986, p.106). Esse fator aproxima o ato de reportar da 

forma-perfil, isto é, das narrativas sobre pessoas, sejam elas destacadas por um diferencial 

pessoal, seja como representantes de um grupo ou como anônimos (1986, p.134). 

Com base nessa perspectiva, haveria uma determinação relacionada à forma-

reportagem no que concerne à capacidade do jornalismo em aprofundar as perspectivas 

informativas (contexto, desdobramentos, análises) e sensíveis do acontecimento narrado. Se 

esse determinante fosse tomado como indiscutível, seria possível ter como diferença 

essencial dos gêneros jornalísticos o grau de aprofundamento narrativo permitido por cada 

formato. Assim, ter-se-ia a seguinte relação gradativa, do maior para o menor, o livro-

reportagem, o documentário, a grande reportagem, a reportagem, a notícia e a nota – as 

formas de entrevista teriam correspondência, mas com suas nomenclaturas específicas, 

como biografia, perfil, entrevista-perfil, pingue-pongue e assim por diante. Mas, será que 

essa relação entre gênero e potencial informativo faz sentido? 

Um episódio envolvendo a reportagem de rua da Rádio SulAmérica Trânsito (FM 

92.1 SP)5 antagoniza com esse tipo de classificação. A narrativa feita pelo repórter no local 

de um acidente, ao vivo, resultou num momento exemplar de dialogia, nos moldes 

defendidos por Cremilda Medina. Esse episódio é, por sua capacidade de articulação de 

vozes e pelo retorno do público, alvo de estudo em andamento no PPGCOM da ECA-USP. 

Mas, apenas a título de conhecimento, reproduz-se a seguir um resumo do que aconteceu. 
O acompanhamento da cena envolvendo esses três personagens6 [o caminhoneiro, o 
repórter e o público ouvinte] se deu de forma não planejada. Na manhã de 23 de 
agosto de 2011, um incidente envolvendo um caminhoneiro virou notícia na RST 
[Rádio SulAmérica Trânsito] e repercutiu, de forma inesperada, entre os ouvintes da 
rádio. O repórter Ronaldo Rodrigues entrou no ar, por volta de 6h30, para contar 

                                                
5 A Rádio SulAmérica Trânsito faz parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com sede na capital 
paulista, e tem sua grade de programação totalmente voltada para a cobertura do trânsito em São Paulo. 
6 Embora protagonistas reais, assume-se a liberdade poética de nomeá-los personagens. 
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que um caminhão estava bloqueando a passagem de uma faixa da pista central da 
Marginal do rio Tietê – uma das principais vias da capital paulista. Ele relatou que o 
motorista de caminhão havia parado antes de chegar a São Paulo para descansar e 
foi acordado, ainda de madrugada, por bandidos armados que levaram parte de seus 
pertences pessoais. Assustado, o motorista resolveu seguir viagem e naquele ponto 
da Marginal do rio Tietê acabou passando por um desnível de pista o que fez a carga 
se mover para um dos lados do veículo. Por muito pouco, o movimento da 
mercadoria não resultou em um acidente maior – o caminhão poderia tombar ou 
mesmo a carga poderia cair na pista. 
Após narrar os detalhes da história e indicar onde havia acontecido o incidente e, 
portanto, onde era o bloqueio de pista, Ronaldo Rodrigues finalizou sua entrada 
dizendo que não iria falar com o motorista em respeito ao momento difícil pelo qual 
passava, afinal o repórter, em suas próprias palavras, percebia, de onde estava, o 
desespero do caminhoneiro. A justificativa para a não-abordagem e a forma como a 
narrativa foi conduzida resultaram numa quantidade inesperada de mensagens de 
ouvintes que parabenizavam o repórter por sua conduta e, ao mesmo tempo, se 
solidarizavam com o motorista do caminhão (ROVIDA, 2013, p.5). 
 

Com base nessa perspectiva de gradações de aprofundamento da informação, a 

cobertura radiofônica corriqueira de temas como o trânsito seria considerada como um dos 

formatos com menor potencial de aprofundamento e, portanto, de dialogia. Porém, o 

episódio citado parece dar conta de tudo aquilo que se espera de uma narrativa, nos moldes 

da reportagem, porque se embasa numa apuração aberta ao diverso e o texto do repórter 

consegue colocar o público em contato com a história apresentada. Assim, mais do que um 

gênero específico ou um modelo consolidado, a reportagem poderia ser tomada como a 

alma do fazer jornalístico. Em outras palavras, o espaço do texto, o tempo de elaboração da 

peça jornalística importam menos do que a postura do jornalista como repórter. Retomando 

a noção de mediação social de Cremilda Medina, pode-se inferir que, em linhas gerais, o 

jornalista comprometido com sua atividade irá lidar com 
quatro instrumentos de aferição e aprofundamento compreensivo do real: a 
humanização dos protagonistas da ação social, o contexto abrangente do 
acontecimento pontual, as raízes histórico-culturais da situação em foco e os 
diagnósticos e prognósticos dos especialistas que pesquisam o tema. (...) [Para 
obter] uma interpretação senão definitiva, pelo menos razoavelmente complexa 
(MEDINA, 2009, p.225). 

 
Assim tudo aquilo que numa classificação mais ortodoxa do jornalismo diria respeito à 

reportagem e não à notícia, na verdade é parte integrante do fazer jornalístico. 

Independentemente do tipo de narrativa, do veículo ou da mídia em que se atua, a mediação 

dialógica depende da postura do mediador.  
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Algumas considerações 

As competências acionadas para dar conta dessa mediação em que se vale dos 

quatro instrumentos enumerados por Medina são, portanto, fundamentais para que o diálogo 

social se realize. Entre essas competências, algumas dizem respeito ao aprimoramento 

constante do repertório de conhecimento do jornalista e há aquelas relacionadas à 

capacidade de entrar em contato com o outro no fervor dos acontecimentos. Aqui, retoma-

se a ideia de leitura cultural. 
O jornalista, entre outros profissionais, é um leitor cultural. A leitura que se 
transforma na narrativa jornalística poderá ou não conter as digitais de uma 
sociedade, se captar o mundo à volta pelo radar de fina sintonia da sensibilidade 
solidária. Será uma obra de autoria, se criar nexos dos sentidos da realidade pela 
razão complexa. E estará apto a produzir uma narrativa original, reconhecida pelas 
formas inovadoras de arte, em oposição às fórmulas burocráticas da inércia do 
poder. Sensibilidade solidária ao presente, inteligência sutil na decifração do 
acontecimento e criatividade literária (lato senso) resultam numa ação renovadora 
no domínio das mentalidades. Afinal todo agente cultural, o jornalista, por exemplo, 
ambiciona intervir na realidade. Em outras palavras, contribuir para o 
aperfeiçoamento das instituições e da cidadania (MEDINA, 2008b, p.10). 

 
Com isso, tem-se a indicação de que o jornalismo pode ser esse espaço de diálogo social. 

Mas, para isso, é imprescindível que o mediador social responsável pela comunicação esteja 

verdadeiramente comprometido com – e capacitado para – este objetivo. Conforme já 

apontado por Cremilda Medina, não se observa com frequência investimentos para 

desenvolver, ampliar e aprofundar tais competências do jornalista. Uma observação mais 

aproximada da realidade das condições de trabalho no meio jornalístico atual confirma as 

divergências entre o objetivo de mediação dialógica e as condições reais dos profissionais. 

Um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da ECA-

USP (2013) ajuda a compreender o quanto as mudanças tecnológicas e organizacionais 

observadas no mundo do trabalho nos últimos 20 anos interferem no fazer jornalístico. O 

tempo sempre foi uma preocupação no jornalismo, mas com o advento das tecnologias 

digitais houve uma intensificação dos processos produtivos e um encurtamento dos prazos. 

Além disso, os jornalistas passaram a atuar em diferentes plataformas midiáticas e a 

atualização das competências técnicas para lidar com todos esses aparatos é cobrada 

incansavelmente (FIGARO, 2013, p.4). 

A diminuição do número de profissionais nas redações, o acúmulo de funções e a 

intensificação do volume de trabalho aliados à vinculação do jornalismo a um caráter de 

negócio dão o tom do cenário encontrado na pesquisa citada. Entre a vontade de realizar o 

diálogo social, dentro de uma perspectiva ética comprometida com a deontologia da 
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profissão, e o desempenho efetivamente dialógico, há um abismo. Com base nos dados 

observados pelos pesquisadores, na realidade contemporânea, a comunicação jornalística 

não tem sido fundamentada na polifonia e na polissemia. Não há um cenário propício ao 

desenvolvimento do diálogo e os interesses mercadológicos ganham cada vez mais espaço. 

Isso não significa que as condições de trabalho sejam, definitivamente, um 

impeditivo para que esse potencial do jornalismo como espaço de diálogo social se 

desenvolva. Mas, certamente, é um fator de dificuldade a ser considerado com grande 

relevo. Assim, deve-se ter em mente que o diálogo é um potencial realizável, 

independentemente do tipo de produção jornalística, mas segue como um desvio ou uma 

quase exceção ao que se observa no jornalismo contemporâneo. 

 

Referências 

DURKHEIM, Émile. A educação moral. Petrópolis: Vozes, 2008. 
FIGARO, Roseli A (Org.). As mudanças no mundo do trabalho do jornalista. São Paulo: Salta, 
2013. 
MEDINA, Cremilda. Profissão Jornalista: responsabilidade social. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1982. 
________. Povo e personagem. Canoas: Ulbra, 1996. 
________. Símbolos e narrativas – rodízio 97 na cobertura jornalística. São Paulo: Secretaria do 
meio ambiente, 1998. 
________. O signo da relação – comunicação e pedagogia dos afetos. São Paulo: Paulus, 2006. 
________. Entrevista – o diálogo possível. São Paulo: Ática, 2008. 
________. Povo & Personagem – sociedade, cultura e mito no romance latino-americano. São 
Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 2008b. 
________. Ciência e Jornalismo – da herança positivista ao diálogo dos afetos. São Paulo: 
Summus, 2008. 
________. “Déficit de abrangência nas narrativas da contemporaneidade”. In MEDINA, Sinval e 
MEDINA, Cremilda de A. (Orgs). Energia, Meio Ambiente e Comunicação. Série Novo Pacto da 
Ciência. São Paulo: Mega Brasil, 2009, p: 223-254. 
________. Sonha Mamana África. São Paulo: Edições Epopeia, 1987. 
ROVIDA, Mara Ferreira. O jornalista como mediador (autor) social: uma análise da reportagem 
radiofônica do trânsito em São Paulo. Manaus, XXXVI Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação: 2013. 
SODRÉ, Muniz. A narração do fato – notas para uma teoria do acontecimento. Petrópolis: Vozes, 
2012. 
_______. A comunicação do grotesco – um ensaio sobre a cultura de massa no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1972. 
_______ e FERRARI, Maria Helena. Técnica de reportagem – notas sobre a narrativa jornalística. 
São Paulo: Summus Editorial, 1986. 
 
 


