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Resumo 

 

O Jornalismo é uma forma de conhecimento, de transmissão da verdade. Mas a verdade 

dentro do Jornalismo, além de ser subjetiva, pode ser manipulada e direcionada num sentido de 

interesses, sejam políticos, económicos ou sociais. A factualidade, que deve ser noticiada com 

exatidão, é manipulada por diversos fatores até chegar à fase de receção. Por este motivo, 

pretende-se perceber de que forma a objetividade e a imparcialidade são encaradas no 

Jornalismo e de que modo a abordagem de determinado assunto limita a compreensão por parte 

do leitor, podendo comprometer a credibilidade da notícia e do próprio meio de comunicação. 

Serão ainda relatados e apresentados os trabalhos realizados tanto no Jornal de Notícias 

como no Público, esclarecidas as histórias, distinções e controvérsias de ambos os impressos, 

com base numa pesquisa teórica assente em obras de referência. Serão também apresentados os 

resultados de um Estudo de Caso, que tem por título “Factualidade do Jornalismo Impresso em 

Portugal” – um questionário, realizado a 174 pessoas. 

 

Palavras-chave: Jornalismo; Factualidade; Objetividade; Credibilidade; 

Imparcialidade 
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Abstract 

 

 

Journalism is a form of knowledge, of truth transmission, but the truth within Journalism, 

besides being subjective, can be manipulated and directed in a sense of interests, whether 

political, economic, or social. Factuality, which must be accurately reported, is manipulated by 

several factors until it reaches the receiving phase. For this reason, it’s intended to understand 

how objectivity and impartiality are seen in journalism and how the approach of a certain 

subject limits the reader's understanding, and may compromise the credibility of the news and 

the media itself. 

The work done in both the Jornal de Notícias and the Público will also be reported and 

presented, clarifying the histories, distinctions and controversies of both printed newspapers, 

based on a theoretical research based on reference works. It will also present the results of a 

Case Study, entitled "Factuality of Printed Journalism in Portugal" - an Inquiry, conducted to 

174 people. 

 

Keywords: Journalism; Factuality; Objectivity; Credibility; Impartiality 
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Introdução 

 

 

O Jornalismo Impresso envolve um conjunto de mecanismos que têm como principal 

objetivo assegurar a sua credibilidade, factualidade e veracidade. Em Portugal, o Jornalismo de 

Imprensa tem uma importância inegável; muito antes da internet, da televisão e até mesmo da 

rádio, a informação difundia-se exclusivamente através da palavra e da Imprensa. Atualmente, 

a Internet assume-se como a mais vasta e completa plataforma de comunicação. Associando o 

Jornalismo Impresso a este tão vasto meio, o impacto comunicável é incalculável. Mas, 

relativamente à credibilidade da informação veiculada pela Internet, a exigência de conteúdos 

revela-se, muitas vezes, escassa e a informação acaba por ser olhada de forma dúbia. Hoje, 

todos somos jornalistas. Hoje, todos os jornalistas se debatem para transmitir a imagem mais 

credível, a notícia mais impactante, a informação mais interessante. Mas será que a forma como 

é retratada a informação a ser transmitida é a mais segura no que à sua factualidade diz respeito? 

Será que podemos acreditar na factualidade jornalística como um dado adquirido e imutável? 

A Imprensa é, incontornavelmente, um imprescindível canal de informação e comunicação 

e o Jornalismo, em toda a sua amplitude, a ferramenta mais eficiente para a difusão de 

conhecimento. Aliado às novas tecnologias, o Jornalismo Impresso tornou-se viral, motivo de 

discussão e polémica.  

Mas, se olharmos o passado, na altura do surgimento da imprensa, o controlo religioso e 

político limitava e ditava, de forma exagerada, o que podia ou não ser noticiado e de que forma 

deveria ser transmitida a informação. Hoje, depois de anos de luta pela aclamada “liberdade de 

Imprensa”, será a Imprensa livre? Poderão os jornalistas, de facto, relatar a realidade 

exatamente como a vêm? Serão as notícias completamente verdadeiras, ou controladas para que 

o leitor acredite naquilo que se quer como verdade? Será o Jornalismo Impresso em Portugal 

imparcial, credível e desprovido de interesses? Poderá a publicidade comprometer a seleção 

noticiosa? Poderá o imediatismo comprometer o conteúdo noticioso e a forma como este é 

recebido pelos leitores? 

Nesta investigação pretende-se dar resposta à questão “Existem diferenças na abordagem de 

determinado facto noticioso nos Jornais Impressos (Jornal de Notícias e Público) que possam 

comprometer a factualidade/credibilidade da notícia?”. Pela amplitude da questão, abordam-se 

aqui temas relacionados com a credibilidade e factualidade do jornalismo impresso. Deste 

modo, o Capítulo I, intitulado por A Imprensa em Portugal, trata-se da fundamentação teórica 
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e divide-se em sete partes: Evolução da Comunicação e do Jornalismo Impresso; Evolução da 

Arte de Noticiar; O Jornalismo e o Jornalista; O Jornalismo e o Poder; O Jornalismo Impresso 

e a Publicidade; A Internet e o Jornalismo: A Era do Imediatismo e, por fim, Factualidade, 

Imparcialidade, Objetividade, Credibilidade e Isenção. 

O Jornalismo surge no séc. XIX, estreitamente ligado ao desenvolvimento dos meios de 

comunicação. Os avanços tecnológicos (Rádio, Televisão e, atualmente, a Internet) tiveram e 

continuam a ter um papel decisivo sobre a linguagem jornalística. O jornalista teve, portanto, 

de se adaptar a cada meio, de evoluir e de se especializar. Estará o jornalista preparado para o 

imediatismo oferecido pela internet? Neste sentido, Roberta Staganha, com base na teoria de 

Lévy (1997), refere que “A Internet e as tecnologias da informação e comunicação modificaram 

os conceitos de tempo e espaço da humanidade. Agora, somos regidos pela velocidade e pela 

instantaneidade. O virtual usa novos espaços e novas velocidades, sempre problematizando e 

reinventando o mundo”. Desta forma, e para melhor uma compreensão mais ampla da origem 

e evolução do jornalismo, mais especificamente do Jornalismo Impresso, parte do Capítulo I 

do presente relatório debruça-se sobre este assunto, estando dividido em dois pontos distintos: 

a Evolução da Comunicação e do Jornalismo Impresso, a Evolução da Arte de Noticiar. 

Em Jornalista, Profissão Ameaçada, de Felisbela Lopes, o jornalista é visto como um 

profissional “sob permanente pressão”. Pressão? – questionamos. “Pressão para ser rentável. 

Pressão para fazer a cobertura de determinado acontecimento. Pressão para ouvir este ou aquele 

interlocutor.” Como se não bastasse, existe ainda a “pressão para não afrontar os acionistas ou 

financiadores da sua empresa. Pressão para cumprir leis que não deixam margem para noticiar 

factos com relevância noticiosa.” Por outro lado, em O Livro de Estilo (Edição Fevereiro 1998) 

do Público, na parte O Jornalista Não É Um Mensageiro, acredita-se que “As fontes e o sigilo 

profissional, a responsabilização do jornal e do jornalista prendem-se com critérios e técnicas 

específicas adotados”. Para tal, é crucial que o jornalista entenda o valor de uma fonte de 

informação e encare o seu trabalho com confiança, responsabilidade e veracidade factual. Mas 

será o Jornalismo sinónimo de “pressão” para o jornalista? Será que essa “pressão” poderá 

condicionar o profissional na realização do seu trabalho? São estas as questões que se impõem 

e que podemos encontrar com pormenor no ponto O Jornalismo e o Jornalista.  

Adelino Gomes (2012: 178), refere que “se impressionavam há muito pela regularidade com 

que os media operavam num quadro restrito de pressupostos; dependiam forte e acríticamente 

de fontes de informação da elite”. Surgem então, tendo por base esta premissa, ainda mais 

questões relacionadas com a factualidade jornalística. Se os media operam “num quadro restrito 
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de pressupostos”, se esses “pressupostos” já estão definidos, como poderão os jornalistas 

alcançar a liberdade de conteúdos? Como poderá o Jornalismo ser imparcial e factual se está, 

desde início, condicionado por poderes superiores, que o reprimem e ameaçam? Se o 

Jornalismo depende “de fontes de informação e elite”, sobrará espaço à realidade? Poderá a 

factualidade caber em páginas limitadas ao que a “elite” julga relevante? Adelino Gomes 

acrescenta ainda que os jornalistas “participavam em campanhas de propaganda favoráveis aos 

interesses (…) Relevaram, deste: a estrutura de propriedade; uma forte dependência quer da 

publicidade, quer de fontes de informação predominantemente governamentais ou 

empresariais; a capacidade de dissuasão e o anticomunismo.” O presente relatório reflete as 

anteriores questões no ponto O Jornalismo e o Poder. 

No Manual de Imprensa, de Armando M. Faria e João José Forni, pode ainda ler-se “As 

mudanças no campo político, económico e cultural que nos últimos anos marcaram a História 

atingem também de forma marcante as relações entre a opinião pública, os governos e as 

empresas.” Esta relação restrita entre o Jornalismo e o Poder: governos, empresas e opiniões 

“desponta a imprensa como canal responsável por grande parte dos conteúdos que irão 

influenciar o comportamento e as atitudes do público.” O Jornalismo dita as tendências, os 

assuntos e os problemas e, por esse motivo, “ignorar o papel da imprensa é fechar o olho para 

uma evidência”. Talvez a cegueira a todas as evidências não resida no leitor. Talvez as 

condicionantes ao jornalismo, o nosso “Big Brother” alternativo, o impeçam de ver. Se o maior 

“olho” não vê, ou não quer ver, ou é impedido de transmitir o que vê… Quem são os cegos?  

Eis que surge a Internet e, atualmente, não podemos falar em Jornalismo sem falar em 

Internet e na vasta expansão de um mundo digital que, até há não muito tempo, se desconhecia. 

Este novo mundo impulsiona, cada vez mais, a necessidade de se encontrarem novos caminhos, 

vias alternativas ao Jornalismo convencional, através de desafios inevitáveis, que obrigam à 

reformulação dos processos produtivos das notícias por parte do jornalista e uma exponencial 

“pressão” no exercer da profissão. Voltemos a Felisbela Lopes, que refere a existência de 

“Pressão para trabalhar depressa. Pressão para ser o primeiro a anunciar a última coisa que 

acontece.” Mas não só. O jornalista, para além de viver sob “pressão”, para além da obrigação 

em elaborar o seu trabalho de forma rápida, deve estar atento à sua redação, a todas as outras, 

ao que os leitores comentam e querem. Mas não só. O jornalista deve ser versátil e, acima de 

tudo, eficaz. E a pressão continua: “Pressão para multiplicar conteúdos em diversas 

plataformas. Pressão para atender àquilo que os cidadãos dizem nas redes sociais. Pressão para 

desenvolver conteúdos de qualidade que suscitem o interesse do público. Pressão para não 
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provocar reações dos reguladores dos média.” Esta problemática vê-se esclarecida no ponto A 

Internet e o Jornalismo: A Era do Imediatismo. (Felisbela Lopes, 2015) 

No tópico Jornalismo Impresso e a Publicidade, pretende-se, no que lhe concerne, responder 

a diversas questões através da comparação entre passado e presente, o antes e o depois do 

exponencial crescimento da Internet. Se o Jornalismo teve de se adaptar, a verdade é que a 

publicidade também. Mas será que o que lemos hoje nas páginas digitais de grandes redações 

é Jornalismo ou Publicidade? As barreiras esbatem-se de dia para dia. Caminhamos em direção 

a um jornalismo meramente publicitário ou em direção a uma publicidade um nada jornalística? 

Poderá a factualidade jornalística ser posta em causa devido à recorrência à Publicidade?  

De que forma pode viver o Jornalismo neste mundo de interesses, publicidades, modas? De 

que forma sobrevive a Imprensa quando existe a Rádio, a Televisão e a Internet? De que forma 

resiste o Jornalismo Impresso às constantes pressões? Poderá a verdade ser posta em causa? 

Poderá a verdade confundir-se com o que se assume por ser o mais correto? Poderá o Jornalismo 

estar limitado por interesses sociais, económicos ou políticos? 

O Capítulo teórico deste relatório conclui-se com o ponto 1.7. Factualidade, Imparcialidade, 

Objetividade e Isenção. Por ser o tema central desta investigação, surge como um género de 

síntese às temáticas previamente abordadas. A realidade é que o Jornalismo se cruza com o 

interesse privado, resultado num Jornalismo baseado numa lógica comercial e oportunista. 

Existe também uma clara dependência entre o Jornalismo e a Política, o que limita a sua função 

enquanto representante e voz da sociedade e que, consequentemente, resulta na mediocracia e 

no conceito de desinformação. Parte-se do ponto de partida que o método objetivo em 

Jornalismo é inalcançável. Será, por isso, também a factualidade uma miragem? Será essa 

miragem a causa da falta de credibilidade por parte dos leitores? Poderá o avanço tecnológico 

dos últimos tempos ditar uma nova forma de Jornalismo? Será a subjetividade jornalística 

incontornável? Segundo Stuart Hall as imposições de trabalho em modo “contrarrelógio e as 

exigências profissionais de imparcialidade e objetividade combinam‑ se para produzir um 

exagerado acesso sistematicamente estruturado à média por parte dos que detêm posições 

institucionalizadas privilegiadas”, o que resulta na reprodução simbólica de uma estrutura de 

poder existente na ordem institucional da sociedade”. (Stuart Hall,1973) 

Informação jornalística, na sua evolução, e entretenimento são termos que convergem. Mas 

se a informação depende da comunicação e se nem tudo o que é veiculado pelos media é 

informação, onde se situa o Jornalismo? Na “mistura” entre informação e entretenimento? Fica 

nos fenómenos de propaganda? Nos interesses políticos e públicos? Estes fenómenos 



13 
 

representam uma gigantesca importância no processo democrático, dado que é sobre o que é 

divulgado e difundido pelos media que se formulam discursos no espaço público, constituintes 

da opinião pública dominante. 

O Capítulo II, que tem como título O Caso do Jornal de Notícias e do Público divide-se em 

três partes: o Caso do Jornal de Notícias, o Caso do Público e a Apreciação Crítica de ambos 

os estágios curriculares. Para além da descrição das empresas e das atividades desenvolvidas, 

serão também abordadas as distinções e controvérsias de cada entidade, de forma a comprovar 

casos em que a inexistência de factualidade ou imparcialidade comprometeu a credibilidade por 

parte do leitor. 

 O último Capítulo, por fim, diz respeito à parte mais prática e exploratória desta 

investigação: o estudo de caso, baseado num questionário online, realizado a 174 pessoas. Os 

três capítulos visam, primordialmente, dar resposta à questão “Existem diferenças na 

abordagem de determinado facto noticioso nos jornais impressos (Jornal de Notícias e Público) 

que possam comprometer a factualidade/credibilidade da notícia?”. Além disso, esta 

investigação pretende ainda demonstrar a realidade dos leitores face aos noticiosos (se 

acreditam no que lhes é transmitido, se têm alguma preferência em relação aos Jornais 

Impressos, se a forma como a notícia é redigida os limita em algum aspeto, etc.). 

Diz-se que o jornalista é um funcionário da verdade. Qual verdade?  
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Capítulo 1 

A Imprensa em Portugal 
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O Capítulo 1 - A Imprensa em Portugal é dedicado à evolução da comunicação, com mais 

incidência sobre a vertente Jornalística Impressa. Para tal, é realizada uma seleção dos mais 

relevantes acontecimentos, que contribuíram para a forma que os meios de comunicação 

assumem atualmente. Com base em várias obras de autores reconhecidos a nível nacional e 

internacional, este capítulo aprofunda as problemáticas relacionadas com a evolução da 

comunicação, do aparecimento da escrita ao Jornal, da Rádio à Televisão, da Televisão à 

Internet. Muitas foram as alternativas desenvolvidas pelo Homem ao longo do tempo, mas 

jornalisticamente falando, será esta evolução favorecedora à aclamada factualidade? 

 

 

1.1.  Evolução da Comunicação e do Jornalismo Impresso 

 

 

A comunicação constituiu-se, desde a Pré-História, como marco na evolução do próprio ser 

humano. É através da comunicação que o Homem se conhece e se dá ao conhecimento, tal como 

defende Vítor Lopes, “é pela expressão verbal que as pessoas exteriorizam ideias e exprimem 

sentimentos”. A evolução dos meios de comunicação foi contributiva para a ampla extensão 

das relações entre as comunidades e sociedades humanas em todo o mundo. E aqui se prende a 

questão: o Jornalismo Impresso, uma forma de comunicação escrita, estando sujeito a dúvidas 

em relação à sua imparcialidade, credibilidade e factualidade, poderá continuar a contribuir para 

as relações entre sociedades? 

O Homem procurou, desde sempre, comunicar novidades e histórias socialmente relevantes. 

As necessidades de sobrevivência e de transmissão de uma herança cultural e social não foram 

alheias a essa premência. A génese do Jornalismo encontra-se aí. Ao longo dos séculos, as 

pessoas foram aperfeiçoando a arte de relatar histórias e de transmitir, fidedignamente, essas 

mesmas histórias. 

Esta arte beneficiou bastante com a invenção da escrita, que surgiu apenas no ano 4000 a.C., 

tendo passado por um longo processo evolutivo. O fonetismo aproximou a escrita da sua função 

natural, que é a de interpretar a língua falada, a oral e a considerada como som. Foi assim, ao 

decompor o som das palavras, que o Homem constatou que cada palavra é independente e 

notoriamente diferenciável das demais.  
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O espaço e o tempo deixaram de constituir obstáculos intransponíveis para a difusão de 

informações e narrativas. A humanidade passou a ter, então, a posse da escrita, que se traduz 

num código habilitado de transmitir e preservar ideias abstratas ou valores concretos, em 

palavras. O papiro é substituído pelo pergaminho que, por sua vez, é substituído pelo papel, 

numa evolução que continua até aos dias de hoje. Evolução esta que conduziu Johannes 

Gutenberg a desenvolver a Imprensa, entre 1430 e 1440. Ainda que a tipografia com caracteres 

móveis já existisse precedentemente, Gutenberg inventou um processo de criação de inúmeros 

caracteres a partir de metal fundido. A instalação de tipografias, um pouco por toda a Europa, 

possibilitou a explosão da produção de folhas volantes, de relações de acontecimentos e de 

gazetas que, publicadas com carácter periódico, se podem considerar os antepassados diretos 

dos Jornais Impressos atuais.  

É a partir destas invenções, em simultâneo com o desenvolvimento contínuo dos transportes, 

que o Jornal se desenvolve, gradualmente, a partir do século XVII. A Imprensa, no entanto, só 

surgiu mais de um século e meio depois da invenção da tipografia, tendo sido esta a primeira 

“forma” de Jornalismo.  

Segundo Maurice Fabre (1972: 44) o Jornal “é a vida do universo no segundo que passa, um 

gigantesco eco de dimensão planetária, que repete tudo, imediatamente ao leitor”, como se de 

uma onda que bate nas rochas se tratasse – o jornalista é a onda que vai e traz o que de mais 

novo existe às rochas. Desde o seu surgimento, o Jornalismo estabeleceu uma ligação bastante 

próxima com o tempo, com as pessoas e com a realidade. Ligação que apressa e precipita o 

jornalismo, numa correria constante contra o tempo, numa busca desenfreada pela notícia. Na 

Arte da Respiração, com base na obra Arte da Respiração de Casimiro Brito (1988), o autor 

afirma, com objetivo de deixar explícito que a notícia deve sempre relatar o que de mais vivo e 

novo existe, que “raramente” lia jornais, porque “o que dizem ter acontecido ontem já aconteceu 

há muito tempo”. 

É gigantesca a controvérsia sobre qual terá sido o primeiro Jornal Impresso publicado. Para 

alguns historiadores, o mais antigo Jornal Impresso da história é o Noviny Poradné Celého 

Mesice Zari Léta (Jornal Completo do Mês Inteiro de Setembro de 1597), mensário e editado 

em Praga por Daniel Sedltchansky, a partir de 1597. Mas outros historiadores preferem dar as 

honras de primeiro jornal impresso ao semanário Nieuwe Tijdinghen, criado em Antuérpia por 

Abraão Verhoeven, em 1605. Em 1622, surge em Inglaterra o Weekly News. Em 1611 aparece 

o Mercure Français, em França. Observando a rapidez com que a imprensa se instalava e o 

poder que detinha, os governantes começaram a controlar as publicações periódicas, adotando 
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um sistema de concessão de licenças a pessoas da sua confiança. Dentro deste espírito, a Gazete 

de France, ao serviço do cardeal Richelieu e do absolutismo, iniciou a sua publicação regular 

em 1631. Em Inglaterra, a London Gazete, lançada pouco depois, serviu o rei Carlos II. 

Da Europa rapidamente a Imprensa se alastrou à América. Em Boston, surgiu, em 1690, o 

Public Occurrences Both Foreign and Domestic, tendo sido encerrado quatro dias depois. Em 

1704, foi lançado o Boston News-Letter, que substituiu o Public Occurences. Também não 

existe acordo no que ao primeiro Jornal Impresso diário diz respeito, pois alguns autores 

consideram jornais diários aqueles que são publicados três ou quatro dias seguidos por semana. 

O Daily Courant, criado em Inglaterra por Elizabeth Mallet, em 1702, foi, no entanto, o 

primeiro a ser publicado todos os dias, com exceção do domingo. Era apenas uma folha de 

papel, mas não só mostrou que as pessoas queriam conhecer rapidamente as notícias e estar 

informadas, como também contribuiu para transformar o conceito de atualidade.  

Até ao início do século XIX, a evolução técnica da indústria gráfica foi extremamente lenta. 

É em 1812 que esta realidade se altera, quando surge a rotativa por Koning, passando assim a 

ser possível a produção de um número elevado de cópias a baixo preço. O triunfo do 

liberalismo, em várias partes do mundo, incluindo em Portugal (1820), e a influência das 

revoluções Americana e Francesa e, antes delas, da Revolução Gloriosa Inglesa, inaugurou um 

período de liberdade de expressão que impulsionou a criação de jornais no Ocidente.  

Em Portugal, mais concretamente, o Jornalismo nasceu da confluência de três aspetos: o 

progresso da tipografia, a melhoria da comunicação e, claro, o crescente desenvolvimento do 

interesse público pela notícia.  

A primeira folha noticiosa manuscrita datada em Portugal é de 19 de outubro de 1588, mas 

a imprensa oficial portuguesa surge alguns anos depois, em 1641, com A Gazeta da 

Restauração, que marcou, de certa forma, o início da propaganda política. Surge, 

posteriormente, a Gazeta de Lisboa, a 1 de Maio de 1809. Mas é apenas com o aparecimento 

do primeiro diário, o Diário de Notícias, em 1865, que o Jornalismo português se começa a 

aproximar do panorama jornalístico da altura. O Diário de Notícias destacava-se pela 

abordagem díspar: nos conteúdos (noticiosos), na forma e aspeto (sensivelmente comparada à 

paginação dos jornais atuais), no estilo (claro, conciso, direto e simples) e na dimensão (a de 

jornal, não de panfleto ou livro).  

Rompe-se, então, com a tradição da Imprensa opinativa ou partidária, designada muitas 

vezes por Imprensa de Partido (party press), que era, por vezes, simultaneamente noticiosa e 

opinativa, em detrimento da informação factual.  
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Começa, então, a desenhar-se o caminho que conduzirá à profissionalização dos jornalistas 

portugueses. De facto, no início do século XIX a Imprensa dominante era a Imprensa opinativa, 

ideológica ou de partido. Vários fatores podem ter contribuído para essa situação: Jesús 

Timoteo Álvarez (1992: 234) chama a atenção para a escassez de matéria-prima informativa, 

para a alfabetização extremamente reduzida e para a falta de recursos económicos da maioria 

da população, que resultavam na restrita aquisição de jornais a uma elite. 

Assim, as notícias deixam de se circunscrever ao mundo da política, da economia e da guerra 

e tornam-se dominantes, substituindo os tradicionais artigos. A linguagem é direcionada para 

um público vasto e pouco conhecedor da língua. Procurava-se, dessa forma, que um grande 

número de pessoas pudesse entender as notícias com facilidade.  

Mas outros fatores contribuíram também para o sucesso daquela que Timoteo Álvarez 

(1992) caracteriza como primeira geração da imprensa popular (penny press): 

• Alfabetização;  

• Concentração da população em cidades, urbanização e urbanidade;  

• Aumento do poder de compra;  

• Surgimento de empresas jornalísticas devotadas ao lucro e não à arregimentação de 

partidários;  

• Novos valores e novas formas de vida despertam a atenção para o desporto, as viagens, da 

gastronomia, etc.;  

• Os progressos tecnológicos (rotativa, linotipia, etc.) permitem o aumento das tiragens dos 

jornais e o decréscimo dos custos de produção. 

Os novos públicos alcançados para os jornais pela Imprensa Popular exigiram estender o 

leque do noticiável a assuntos de interesse para o povo. Desenvolvem-se, ao mesmo tempo, 

inovadoras técnicas jornalísticas, destinadas a um vasto público. A entrevista, por exemplo, 

surge em 1836, em Nova Iorque. Porém, a famosa técnica da reprodução de perguntas e 

respostas apenas surge em 1859. 

 Horace Greeley foi um dos mais importantes nomes dessa primeira geração da Imprensa 

Popular (penny press) que, depois, coexiste com a Imprensa de Opinião (party press) até ao fim 

do século XIX. Greeley, fundador do The New York Tribune, associava uma enorme capacidade 

de intervenção pública através do seu Jornal (na primeira geração da penny press também se 

opinava) à antevisão dos rumos que o jornalismo iria tomar. Foi, aliás, ele o primeiro a contratar 

jornalistas especificamente para a redação de notícias especializadas. Isto conduziu à 
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introdução de outra inovação: a divisão a redação em secções, para que cada área temática 

tivesse alguém responsável por ela (Sloan, 1991).  

Estas inovações terão fortalecido, não só a divisão social do trabalho entre jornalistas e 

tipógrafos, mas também a divisão social do trabalho entre os próprios jornalistas, que resultará, 

mais tarde, na especialização.  

Em 1856, o correspondente em Washington da Associated Press pronunciou a frase que 

consubstancia o espírito do novo Jornalismo factual: "O meu trabalho é comunicar factos; as 

minhas instruções não permitem qualquer tipo de comentário sobre os factos, sejam eles quais 

forem" (citado por Traquina, 2001). Esta distinção entre factos e comentários ainda hoje se 

denota na cultura jornalística, acabando mesmo por constituir uma regra segundo o Código 

Deontológico dos Jornalistas Portugueses.  

No final do século XIX emergiu, nos Estados Unidos, a denominada segunda geração da 

penny press, ou seja, a segunda geração da imprensa popular. Os jornais tornaram-se 

economicamente acessíveis à maioria da população. Aliás, o propósito imediato dos donos 

desses jornais era a obtenção de lucro, quer com as vendas, quer com a inclusão de publicidade. 

Estas circunstâncias provocaram a primeira importante alteração na forma de fazer jornalismo. 

Os conteúdos tiveram de corresponder aos interesses de um novo tipo de leitores. O Jornalismo 

tornou-se mais noticioso e factual, mas também mais sensacionalista. Seleção e síntese da 

informação e linguagem factual impuseram-se como fatores primordiais da narrativa 

jornalística, que foram depois transmitidas de geração de jornalistas em geração de jornalistas, 

configurando-se como traços da cultura profissional, especialmente visível nas agências 

noticiosas. Este movimento de renovação do jornalismo, o Novo Jornalismo, teve como 

principais expoentes e impulsionadores os empresários Pulitzer e Hearst. Diz Nelson Traquina 

(Jornalismo, 2002: 198):  

"Numa época marcada pelo positivismo, também os jornalistas são levados 

ao culto dos factos e à tarefa de reproduzir fielmente a realidade, 

impressionados com novos inventos, como a máquina fotográfica. A expansão 

da imprensa, com as suas acrescidas responsabilidades, surge acompanhada do 

conceito de "Quarto Poder", em que a defesa e vigilância da nova força 

chamada ‘opinião pública’ é invocada como dever e atua como legitimadora 

da nova força social que é a imprensa." 

 

“O redimensionamento das empresas jornalísticas (...) estimula também uma procura de 

profissionalização por parte dos jornalistas através da criação de organizações profissionais e 
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clubes, do ensino específico e da elaboração de códigos deontológicos", define a segunda 

geração da imprensa. 

Pulitzer é um nome crucial quando de Jornalismo Impresso se fala. Impulsionou a criação 

da Escola de Jornalismo da Universidade da Columbia, em Nova Iorque e, assim, contribuiu 

para a construção de um estatuto social e maior dignidade profissional não só aos jornalistas, 

como também ao Jornalismo em si. Como? Através da profissionalização para a definição dos 

jornalistas como corpo profissional individual e autónomo. Consolidou-se um espírito 

agregador entre os profissionais, que os diferenciou das restantes profissões e facilitou a 

exigência de melhores condições contratuais. Os jornalistas, que antes eram vistos como 

tipógrafos, rapidamente adquirem maior estatuto social.  

Outra das fundamentais inovações de Pulitzer verificou-se no domínio dos conteúdos. Foi 

dada atenção aos escândalos, ao combate à corrupção e ao compadrio. Desta forma, Pulitzer 

estimulou a abordagem das histórias pela perspetiva do interesse humano.  

Esta política editorial impulsionou, consequentemente, a conexão entre os interesses dos 

leitores e do jornal, alicerçada ainda na autopromoção constante e na realização de campanhas 

sensacionalistas e de ações de assistência social. Dessa longínqua ascendência das duas 

gerações da Imprensa Popular resultaram jornais como, por exemplo, os portugueses Tal & 

Qual e O Correio da Manhã. O The New York Journal acarretou ao extremo a receita de 

Pulitzer, não se coagindo de, por vezes, inventar factos (mesmo que, no dia seguinte, fossem 

desmentidos em duas linhas). A esta linha de Jornalismo chamou-se yellow journalism 

(jornalismo amarelo). 

Rigor, exatidão, sobriedade gráfica e de conteúdos, análise e opinião, independência e culto 

da objetividade foram e continuam a ser as marcas do Jornalismo de referência. Entre os jornais 

de referência que subsistem desde o século XIX, contam-se, por exemplo, The Times e The New 

York Times. Em Portugal, também se encontram descendentes neste ramo da Imprensa: Diário 

de Notícias, Expresso ou Público são bons exemplos. 

Pode, assim, afirmar-se que a Imprensa evoluiu de forma semelhante em todo o Ocidente, 

de um e do outro lado do Atlântico. Nos séculos XVII e XVIII, a liderança pertenceu à Europa. 

No entanto, a partir do século XIX, as mais relevantes inovações que ocorreram no Jornalismo 

Ocidental tiveram origem nos Estados Unidos. 

No Novo Jornalismo, o jornalista procura viver o ambiente e os problemas das personagens 

das histórias, não se limitando apenas aos seus aspetos superficiais. Os novos jornalistas 

tornaram-se, com frequência, jornalistas literários, equiparando a sua produção à literatura. 
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Com o surgimento deste segundo Novo Jornalismo, o jornalista passa a ser visto como um 

intérprete ativo da realidade enquanto o Jornalismo se transforma e se torna como um fenómeno 

da mente e da linguagem. Ainda que o acontecimento continue a constituir o fundamento 

referente do discurso jornalístico, a perspetiva do jornalista, a constituir o centro da enunciação, 

passa a ser mais impressionista e subjetiva. Entende-se, desta forma, que é praticamente 

inconcebível o sujeito obter o conhecimento total do objeto jornalístico. O objeto pode ser, de 

facto, compreensível, em parte ou mesmo no todo, mas nunca cognoscível na totalidade. A 

perceção constitui parte do Jornalismo, passando a ser não apenas uma realidade para o 

jornalista, como também um argumento credível para a admissão da subjetividade 

(problemática abordada no ponto seguinte: O Jornalismo e o Jornalista). 

Assim, também o acontecimento passa a ser visto como um fenómeno da interação entre a 

mente e a linguagem. Os novos jornalistas oscilam, discursivamente falando, entre o “eu” e o 

“eles”. A construção cena por cena, o uso de diálogos na totalidade, o simbolismo de uma 

linguagem cuidada, as frases curtas, a narração pormenorizada, a caracterização das 

personagens, das histórias e a descrição do ambiente representam a esfera discursiva em que 

alguns jornalistas ingressam e tentam explorar. Ideias importadas da publicidade e do cinema, 

tornaram os títulos mais reduzidos, incisivos e apelativos. As fronteiras entre diferentes mundos 

de comunicação esbatem-se de forma discreta. 

Para além do trabalho de investigação, o Jornalismo tradicional raras vezes se prolonga por 

mais de algumas horas ou dias. Denotam-se apenas caracterizações superficiais das 

personagens, infrequentemente se descrevem os ambientes, a narração constitui-se, 

primeiramente, em função da relevância que os dados factuais assumem para o jornalista e 

perde-se a atenção ao detalhe. A linguagem é, deste modo, somente usada de maneira utilitária. 

Por outro lado, o Novo Jornalismo incentivou alterações também no campo da verificação dos 

dados, tornando-se mais aprofundada e de contrastes, e do trabalho de investigação e 

documentação, que se chegava a prolongar por meses e anos. 

Desta forma, e em simultâneo ao desenvolvimento do Novo Jornalismo, foi possível o 

emergir de outros tipos de Jornalismo em profundidade, como é o caso do Jornalismo Analítico. 

Desenvolveu-se, também, o Jornalismo Informativo, que não requer o tratamento dos temas em 

profundidade, por valorizar o estilo da apresentação dos dados informativos, sejam eles 

baseados em humor e ironia, ou tenham eles base na criação literária.  

As alterações a que o Jornalismo mundial foi sujeito entre os anos trinta e os anos setenta 

tiveram mais impacto nos outros países ocidentais do que propriamente em Portugal. A ditadura 
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na era do Estado Novo limitou o nosso país a um Jornalismo declaratório e essencialmente 

descritivo, censurado e, por vezes, demasiado sensacionalista, folclórico e festivaleiro – 

noticiavam-se, por exemplo, os aniversários de Salazar ou Caetano. Foi apenas com a 

Revolução de Abril que conquistamos a liberdade de expressão e, consequentemente, a 

liberdade de Imprensa. O Jornalismo português é então contagiado pelas novidades e passa a 

acompanhar as mudanças operadas no sistema mediático ocidental. 

Desde então, tornou-se habitual o surgimento de novos géneros jornalísticos, como os 

infográficos, estendendo-se o painel de assuntos considerados noticiáveis. O Jornalismo de 

serviços ou utilitário (fala-se sobre a importância do exercício físico ou dos eventos culturais 

em cartaz) é um bom exemplo disso. 

Mas a par da evolução do Jornalismo Impresso, evoluíam também outros meios de 

comunicação. “A imprensa é a imensa e sagrada locomotiva do progresso”, disse Victor Hugo 

(1856:62). 

No final do século XIX e no início do século XX, o Jornal transformou-se num produto do 

quotidiano, “essa época foi, em vários sentidos, a verdadeira idade de ouro para a imprensa: o 

seu mercado estava em expansão constante e (…) era o único meio de informação coletivo” 

(Victor Hugo, 1789: 64). A evolução dos meios de comunicação não estagnou, e surge a Rádio, 

em 1920, sucedida da Televisão, em 1929. Começa então a disputa pela primazia da informação 

que, até àquele momento, pertencia exclusivamente à Imprensa. A concorrência feroz originou 

a reformulação estratégica dos jornais impressos: era necessária a criação de novos gostos ao 

seu público, tornando-os mais apelativos. A composição e paginação dos jornais impressos em 

Portugal sofreram inúmeras alterações: o número de páginas aumentou e surgiram diferentes 

formatos de paginação, como as imagens e as colunas de texto.  

Todos os progressos mencionados foram resultado de alguns fatores, como a “generalização 

da instrução, urbanização crescente, desenvolvimento dos transportes e meios de comunicação, 

ampliação do campo de informação dos jornais e da curiosidade dos seus leitores, mas também 

da redução do preço de venda” (Tengarrinha, 1992: 59). Com o surgimento dos novos e mais 

imediatos meios de comunicação, que restringiam vigorosamente o tempo de leitura e 

anunciavam as notícias antecipadamente, a adaptação da Imprensa era urgente.  

A Imprensa tornou-se, assim, um complemento do Jornalismo de Televisão e de Rádio. 

Paralelamente à concorrência já empregada por estes meios de comunicação, surge a Internet, 

que se afirma ao nível informativo, de forma quase imediata, redefinindo estratégias de 
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comunicação, criando novos modelos e “obrigando” todos os outros meios a uma adaptação 

que passa, inevitavelmente, pelo seu suporte e uso. 

 

 

1.1.1. Os conceitos de Informação e Comunicação  

 

A distinção entre Informação e Comunicação não é fácil ou linear. São termos que não 

significam o mesmo, mas encontram-se constantemente e intrinsecamente interligados. 

Distinguem-se pela sua natureza e propósito.  

 

“(...) a informação permanece ligada à mensagem. Informar é produzir e 

distribuir mensagens o mais livremente possível. A comunicação, pelo 

contrário, supõe um processo de apropriação. (...) Assim, comunicar não é 

apenas produzir informação e distribuí-la, é também estar atento às condições 

nas quais o recetor a recebe, aceita, recusa e remodela em função do seu 

horizonte cultural, político, filosófico e, por sua vez, lhe responde.” 

 (Wolton, 1994) 

 

 A Informação, por estar associada à transmissão de uma mensagem, pode significar a 

interação entre pessoas. Mas a Informação que se relaciona com o Jornalismo exige a 

divulgação de mensagens para um recetor (leitor, no caso do jornalismo impresso) que possui 

o direito e o dever de ser informado e de se informar. Surge aqui o denominado “interesse 

público”, que exige que todas as informações sejam transmitidas ao cidadão. 

Importante é também referir que a Informação funciona como a ferramenta primordial do 

Jornalismo, permitindo-lhe absorver os acontecimentos da realidade, tratá-los e, só depois, 

relatá-los, processo que é difundido e resumido à mensagem. 

A Informação de qualidade, transparente e isenta, onde se apresentam diversos pontos de 

discusão, para que o processo democrático se possa desenvolver de forma plural, é algo 

substancial para a democracia e, claro, para o próprio Jornalismo. 

O conceito de Comunicação, por abranger diferentes pressupostos, dos quais a Informação, 

apresenta-se mais complexo. Comunicar é, no fundo, partilhar, repartir, trocar opiniões, 

associar, discutir sobre fenómenos, depreendendo a interação e conexão entre indivíduos. No 

entanto, nem toda a Comunicação comporta Informação.  
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A Comunicação compreende aspetos importantes, que contribuem para a sua eficácia. São 

eles a capacidade de incitar emoções e sensações. Assim, a Comunicação pode ser entendida 

como um processo. Como refere Jorge Pedro Sousa (2006: 87), a “comunicação é um processo 

precisamente porque se desenvolve num contínuo espaço temporal em que coexistem e 

interagem permanentemente múltiplas variáveis”. 

A distinção entre estes dois conceitos, diretamente ligados ao Jornalismo, revelam-se 

fundamentais, uma vez que a transmissão de mensagens no meio jornalístico confunde, 

repetidas vezes, Informação com Comunicação e até Jornalismo com Comunicação. Todos os 

conceitos são diferentes.  

 

 

1.2.  Evolução da arte de noticiar  

 

 

A evolução da arte de noticiar é um género de fenómeno ininterrupto. Mudam-se os tempos, 

muda-se o Jornalismo, o jornalista, a notícia e, consequentemente, a forma como essa notícia é 

veiculada. As tipologias de texto jornalístico dominantes nos dias de hoje têm raízes ancestrais, 

como já aqui foi referido, mas outras importantes mudanças no Jornalismo Impresso devem ser 

mencionadas. Primeiro, a fotografia e, depois, a infografia, proporcionaram à Imprensa a arte 

de bem informar e de contar histórias de forma cada vez mais interessante. 

Em termos de enunciação escrita, a maneira como contamos histórias é apenas uma 

reinvenção das formas narrativas passadas. A visível evolução da notícia acompanhou o 

progresso dos critérios de noticiabilidade, indispensáveis à sua correta elaboração. 

Os adjetivos, por exemplo, tendem a evitar-se e chegam a comprometer a imparcialidade da 

notícia. O relato é, hoje, mais direto, mas verificam-se ainda várias semelhanças entre o 

Jornalismo português do século XIX, por exemplo, e o Jornalismo português da atualidade. O 

famoso lead, utilizado como uma pequena introdução à história, que consiste em focar nos 

aspetos mais interessantes ou relevantes, foi uma técnica desenvolvida na antiguidade.  

As questões às quais o jornalista deve responder também, quando redige uma notícia - “O 

quê?”, “Quem?”, “Quando?”, “Como?” e “Porquê?” – também não são de agora, os elementa 

narrationes da retórica clássica (causa, sujeito, objeto, lugar, maneira e tempo) pressagiam 

essas mesmas questões (Casasús e Nuñez Ladevéze, 1991: 174). 
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Ainda assim, são imensas as diferenças entre as atuais formas de noticiar e as antigas. Entre 

o século XVII e o século XIX, "não importava saber as coisas imediatamente depois de 

acontecidas, era mais importante conhecê-las bem e sem pressas; nem existia o problema da 

seleção e valoração de notícias, que o crescimento das fontes, dos meios e dos sistemas de 

transmissão, e do volume de informação circulante, converteram numa grave doença do 

jornalismo do nosso tempo" (Casasús e Nuñez Ladevéze, 1991: 175). Aliás, na primeira tese de 

doutoramento sobre Jornalismo, em 1690, Tobias Peucer aconselhava o jornalista (escritor) a 

falar das personagens primeiramente, dos seus motivos e pretextos, depois dos instrumentos ou 

técnicas que usavam, do lugar e da forma como atuavam e, por fim, da ação central e dos 

acontecimentos, do valor das personagens envolvidas. Atualmente, por norma, o jornalista não 

se agarra a minúcias ou detalhes. Antes, procura precipitar os factos mais relevantes da 

informação, de forma a não dar hipótese a juízos de opinião. 

O relato noticioso, no entanto, apenas adquire importância no século XIX. É nessa altura que 

podemos verificar a utilização em massa do modelo da pirâmide invertida. Mas só depois 

começa a praticar-se Jornalismo em grande escala. 

A realidade é que continuamos a relatar e contar histórias, a argumentar com base no que se 

vê, ouve ou se ouve dizer, tal como faziam os jornalistas do passado. Os temas noticiáveis 

continuam a ser praticamente os mesmos – a nossa atenção recai, inevitavelmente, nos assuntos 

de interesse público. Política, conflitos, descobertas, invenções, fenómenos, tragédias, insólitos, 

entre outros, são o conteúdo principal dos jornais impressos em Portugal e em todo o mundo. 

Assim, o jornalista continua a ter como principais funções a seleção e hierarquização de 

acontecimentos propensos a representarem valor como notícia, a transformação desses mesmos 

acontecimentos em notícias e a difusão das mesmas. O jornalista é um género de detetive: 

procura, analisa, trata e transmite. A seleção é, talvez, a função mais importante de todo este 

processo – o Jornal não pode corresponder a um aglomerado não criterioso de todas as 

informações que pareçam ser minimamente interessantes. 

No Jornalismo, o ideal é que a informação seja compreendida como bem social e não como 

mercadoria. Assim, o Jornalismo tem responsabilidade sob a informação divulgada e deve, 

igualmente, ser responsável, não só diante dos que controlam os meios de comunicação, mas 

também, diante do público. A responsabilidade social do jornalista exige que atue, sob qualquer 

circunstância, em conformidade com a sua consciência pessoal. Diversos autores acreditam que 

não existe uma ética específica do jornalista, mas que este deve seguir a sua própria ética. 

Francisco Karan (1997: 226) explica que a preocupação com a questão ética no Jornalismo 
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surge com a complexidade social e a complexidade crescente da mediação que os meios de 

comunicação exercem sobre a realidade. 

 

“O jornalismo, ao reconstruir o mundo, ao mostrá-lo na sua diversidade de 

factos e pluralidade de versões, trouxe algo inerente consigo: a necessidade de 

distinguir os acontecimentos de relevância pública e a responsabilidade de 

publicá-los, prevendo consequências e atendendo a princípios de pluralidade 

social. A preocupação com a questão ética surge ao mesmo tempo em que se 

tenta garantir e ampliar o direito social à informação.” 

 (Karan, 1997)  

 

A construção da agenda, ou seja, a escolha dos factos a relatar, abordados por um Jornal 

Impresso, é dos temas mais discutidos numa redação. A inevitável necessidade de se fazerem 

escolhas faz do jornalismo um fácil alvo de críticas, ainda que seja exatamente esse o trabalho 

do jornalista: valorizar, hierarquizar e selecionar.  

O processo de busca, seleção e edição de informações torna-se diferenciado. Os meios de 

comunicação passam a oferecer o “menu” dos acontecimentos mais relevantes ocorridos no 

mundo, acrescentando as imagens do local e das pessoas envolvidas, seguidos de depoimentos 

dramáticos ou trágicos, todos escolhidos por jornalistas que, conforme escreve Pierre Bourdieu 

(1997: 54), “usam ‘óculos’ especiais a partir dos quais veem certas coisas e não outras; e veem 

de certa maneira as coisas que veem”. Estes “óculos” podem ser vistos como as experiências 

pessoais de cada jornalista, da sua cultura, da sua visão de mundo, que os fará dar maior 

destaque a certos assuntos e não a outros. A mercantilização da informação faz com que a 

atenção seja exageradamente voltada ao sensacionalismo (fait diver), à espetacularização e às 

vendas (entenda-se por Publicidade).  

Arbex Jr. (2004: 98) concorda com Bourdieu (1997) ao afirmar que não existe “observador 

neutro”. Para os autores, seria errôneo assumir uma suposta “neutralidade objetiva” daquele 

que presencia diretamente um acontecimento à “intencionalidade manipuladora” das páginas 

de um Jornal. “O princípio da seleção é a busca do sensacional, do espetacular”, refere Bourdieu 

(1997: 76) 

A responsabilidade da isenção, de objetividade quanto à informação divulgada, é a base da 

atuação ética do jornalista. No entanto, sabe-se que em todas as chamadas e matérias há juízos 

de valor, há valores reconhecidos e expressos, mesmo implicitamente. Sabe-se também que a 
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opção entre a matéria de fait divers e a matéria sensacionalista pode ser feita, basta que o 

jornalista e o seu veículo (entenda-se por Jornal) assim o desejem. 

Não é possível que se examine o mundo e a sua abrangência de acontecimentos sem ter, 

mesmo que genericamente, uma conceção do mundo no seu todo. Tanto os veículos quanto os 

profissionais são orientados com base em conceções. Logo, por lógica, qualquer tema relatado 

terá de partir de uma conceção. Karan salienta ainda que aqueles que dizem examinar com o 

rigor da neutralidade, reproduzem, normalmente, um vasto arsenal de morais e éticas 

particulares expressas em correspondentes conceções particulares sobre o mundo, sobre a 

realidade e sobre o jornalismo, aproximando-se, muitas vezes, da chamada tragédia intelectual. 

Desta forma, muitos profissionais acabam por expor conceções políticas particulares, através 

de coberturas parciais. Ainda que essas notícias sejam vistas pelo jornalista como verdadeiras, 

imparciais, honestas, responsáveis, exatas e com compromisso social, são estas as conceções 

que revelam factos de relevância e de interesse público.  

Porém, ainda que muitos dos assuntos noticiados tenham como base uma escolha subjetiva, 

existem mecanismos que contrariam ou se sobrepõem, por assim dizer, à subjetividade 

jornalística. Entre eles encontram-se os critérios de noticiabilidade, ou valor-notícia, aplicados 

pelo jornalista, de forma consciente, no momento de analisar os assuntos que têm, tal como o 

nome indica, valor como notícia. No entanto, os valores notícia não são inflexíveis ou 

universais. São, contrariamente, de natureza duvidosa, turva e, muitas vezes, contraditória.  

Os valores notícia funcionam de forma conjunta em todo o processo de criação e propagação 

de notícias. Estes critérios foram mudando ao longo do tempo – alguns assuntos que hoje são 

notícia, há alguns anos não seriam, e vice-versa. 

Existe, no entanto, uma listagem de valores notícia que fazem duma mensagem noticiável, 

a denominada por newsworthy attributes. Os primeiros autores a sublinharem a importância 

desta lista foram Galtung e Ruge, em 1965. A existência dos critérios de noticiabilidade dos 

acontecimentos sobrepõem-se à ação e à vontade do jornalista, ainda que não as extinga, 

determinando as possibilidades de uma certa mensagem passar pelos diversos “órgãos de 

controlo”, digamos assim, de uma organização noticiosa. Contavam-se os seguintes critérios, 

então apontados pelos autores mencionados: 

 

 Proximidade: quanto mais próximo ocorrer um acontecimento, maior é a 

probabilidade de se transformar em notícia, sendo que a proximidade pode ser 

geográfica, visual, cultural, afetiva, entre outras; 
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 Momento do acontecimento: quanto mais recente for um acontecimento, maior será 

a probabilidade de ser tornar numa notícia; 

 Significância: quanto mais relevante for um acontecimentos, quantas mais pessoas 

estiverem envolvidas, quantas mais consequências gerar esse acontecimento, quanto 

maior for a sua dimensão e quanto menos evasivo for esse acontecimentos, maior é 

a possibilidade de ser transformar em notícia; 

 Superioridade social dos sujeitos envolvidos no acontecimento: quanto mais 

importante for a pessoa envolvida num acontecimento, relativamente ao seu estatuto 

social, mais hipótese o acontecimento tem de se tornar notícia; 

 Proeminência das nações compreendidas nas notícias: a maior proeminência das 

nações envolvidas num acontecimento internacional resulta na maior probabilidade, 

desse mesmo acontecimento, se tornar notícia; 

 Consonância: quanto mais previsível, em relação à agenda, for um acontecimento, 

quanto mais correspondente for às expectativas e quanto mais o seu relato se adaptar 

à media, maior será a probabilidade de se transformar em notícia; 

 Imprevisibilidade: contrariamente ao ponto anterior, quanto mais surpreendente, 

insólito ou curioso for um acontecimento, maior é a hipótese de se tornar notícia; 

 Continuidade: acontecimentos já noticiados podem voltar a ser notícia, dependendo 

dos seus desenvolvimentos; 

 Composição: quanto mais um determinado acontecimento encaixar na linguagem de 

certo noticiário tematicamente harmonioso, maior é a possibilidade de se tornar 

notícia; 

 Negatividade: quanto maior for o teor de negativismo num acontecimento, maior é 

a probabilidade de se transformar em notícia; 

 

 

Depois do pioneiro estudo de Ruge e Galtung, os autores que se debruçaram sobre este tema 

apresentaram os critérios, normalmente, em forma de lista. Dessa lista fazem ainda parte fatores 

como a oportunidade, a atualidade, o interesse do público, o impacto e consequências do 

acontecimento, a importância, a controvérsia, a dramatização, a crise, o sensacionalismo, a 

emoção, o desvio, a novidade, a estranheza e a peculiaridade (Shoemaker, 1991: 312). 
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“(...) as grandes catástrofes são quase cinematográficas, o crime é quase 

romanesco, o processo é quase teatral. A imprensa seleciona as situações 

existenciais carregadas de uma grande intensidade afetiva. No facto variado, a 

situação é privilegiada, e é a partir de situações chave que os personagens 

afetivamente significativos são vedetizados.” 

(Morin, 2005) 

 

Estes critérios são parte da pressão jornalística. A pressão está, inevitavelmente, relacionada 

com a organização do próprio trabalho e com as convenções profissionais geradas nesse mesmo 

sistema enquanto elemento que contribui, de forma ativa, para a definição da notícia. A rede 

geográfica dos correspondentes, as delegações e a divisão das redações por secções são alguns 

dos fatores que espelham os critérios de pertinência e valorização geográfica e temática dos 

assuntos noticiáveis. Mas estes elementos permitem também validar todo o processo produtivo, 

desde a seleção das fontes à seleção dos acontecimentos, colaborando, assim, para salvaguardar 

os jornalistas e as organizações de críticas externas, ou seja, de críticas por parte do público. 

Assim, os critérios de valores notícia são classificados como critérios que se relacionam com 

o conteúdo (a importância e o interesse da notícia), com os parâmetros relacionados com o 

produto (a disponibilidade de informações, com as características do produto informativo), com 

os fatores relativos ao próprio meio, ao público e, claro, com a concorrência. 

Existem ainda valores jornalísticos desenvolvidos em termos económicos, segundo Teun A. 

Van Dijk (2005: 95). O autor considera, porém, que os problemas originados pelas condições 

económicas devem ser compreendidos com fatores de teor material, relevantes para a formação 

ou conformação dos valores notícia. Além disso, o autor assume também que os valores 

jornalísticos estão irremissivelmente ligados às rotinas e à produção das notícias numa 

organização – no meio de uma atmosfera extremamente competitiva, portanto. A ambição dos 

jornalistas em ter acesso à informação de forma mais rápida e fidedigna que os seus colegas de 

profissão enquadra-se nesta realidade. No entanto, a organização da produção jornalística dá 

privilégio a acontecimentos elaborados/estabelecidos por figuras públicas e setores 

fundamentais da vida social e política, dando, assim, também privilégios a essas elites. Mais 

uma vez, o jornalismo e o interesse público e privado encontram-se, cruzam-se e confundem-

se.  

Van Dijk explica ainda que a noticiabilidade está imperiosamente relacionada com as 

barreiras cognitivas dos jornalistas. A partilha, por parte dos jornalistas, de certas imagens 
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constitui uma dessas barreiras. As “imagens do mundo”, como o autor as denomina, e as 

restantes limitações dos jornalistas definiram os critérios de valor notícia: 

 Novidade; 

 Atualidade; 

 Pressuposição, que consiste na avaliação dos dois pontos anteriores, que pressupõem 

conhecimentos antecedentes (segundo o autor, os discursos só podiam ser entendidos 

tendo por base o recurso a informação prévia); 

 Consenso em relação às normas, valores e atitudes partilhadas; 

 Relevância para o público; 

 Proximidade; 

 Desvio e negatividade, ou seja, a atenção à violência, ao crime, aos acidentes 

funciona como um género de sistema emocional de autodefesa. 

 

Para Nisbett e Ross (1980), o caráter “vivo” (vivid) de uma história é um dos fatores que 

mais pode persuadir a filtragem de informação, dado que confere ainda mais força à história. O 

caráter “vivo” confunde-se, desta forma, com o interesse humano e a informação, “que tanto 

procura atrair e reter a nossa atenção e excitar a imaginação como é emocionalmente 

interessante, concreta e suscitadora de imagens e próxima num sentido temporal, espacial ou 

afetivo” (Nisbett e Ross, 1980: 97).  

Para o sucesso comercial de um jornal, segundo Fraser Bond (1962: 76), é fundamental 

destacar histórias relacionadas com os interesses próprios do público e com temas que vendem, 

como o dinheiro, o sexo, a fama, os conflitos, o crime, as invenções, entre outros. Afinal, o 

leitor “carrega o significado económico de ser aquilo que ele compra. (...) Ao repórter 

inteligente não escapam nunca as tendências do mercado.”  

A realidade é que o ser humano tende a interessar-se pela informação jornalística que, de 

uma ou outra forma, lhe oferece algum proveito. Por esse motivo, a relação entre o 

acontecimento e a notícia é, claro, baseada, em parte, numa lógica comercial. Deste modo, a 

valorização ou desvalorização dos acontecimentos resulta, moderadamente, na submissão da 

ocorrência à lógica discursivo-comercial. As notícias devem seduzir o público, representando 

um benefício para um determinado órgão de comunicação social. 

Mas Traquina (Teorias do Jornalismo, 2004: 124) fala na atualidade como fator de 

noticiabilidade – o tempo pode ser usado como justificação para o surgimento de outras 

notícias. Por exemplo, o recente falecimento de Belmiro de Azevedo serviu de pretexto para a 
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difusão de enunciados jornalísticos sobre outros assuntos, direta ou indiretamente relacionados 

com a assunto em questão. Ou os incêndios que devastaram Portugal no Verão de 2017, que 

consumiram mais de 200 mil hectares de área florestal, potenciaram a divulgação e comparação 

de acontecimentos passados semelhantes. A atualidade, estritamente falando, é, por si só, um 

elemento que decorre do facto de uma notícia ser uma notícia. 

Para Golding (1979: 83), os valores notícia baseiam-se somente em três distintos grupos de 

parâmetros: 

 

 Audiência; 

 Acessibilidade, no que está relacionado com a “facilidade de captura” do 

acontecimento e com a destreza que a organização noticiosa detém para ser possível 

abrangê-lo na sua extensão; 

 Adaptação, dado que os valores-notícia têm de ser correspondentes com, por 

exemplo, a pragmática das rotinas produtivas, as capacidades técnicas e 

constrangimentos.  

 

Na mesma lógica, Altheide (1991: 147) sublinha insistentemente a prática dos 

acontecimentos, mais particularmente na factualidade que carregam, enquanto critério de 

valoração do que é suscetível de se transformar em notícia. No entanto, assume que essa tão 

limitada forma de olhar e abordar o mundo, nos recursos e no tempo, poderia descontextualizar 

o acontecimento para o recontextualizar nas páginas dos jornais. 

Mauro Wolf (1995: 142) atenta, por esse motivo, à índole descontextualizante da informação 

jornalística. O autor defende até que a noticiabilidade constitua um componente de distorção 

involuntária na cobertura informativa – o chamado unwitting bias. Além disso, esta distorção 

poderá estar relacionada com as rotinas produtivas e valores profissionais do jornalista, como 

anteriormente referido. Deste modo, podemos considerar que a notícia resultaria de um 

processo organizado e limitado, dado que só seria notícia o que fosse aceite como tal no 

contexto da cultura profissional dos jornalistas e até da cultura do meio envolvente. Só seria 

considerada notícia o que pudesse ser empreendido pela organização sem grandes contratempos 

ou complicações no ciclo produtivo, salvo em casos extraordinários. 

A noticiabilidade é, então, a seleção e hierarquização informativa de acontecimentos e 

factos/dados sobre os mesmos, sujeitos aos mais diversos critérios. Critérios estes que parecem 

partilhar, em todas as organizações noticiosas, as influências pessoais (como as particularidades 
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de um jornalista), uma vertente social e organizacional (relaciona-se com a postura social da 

organização, como a sua relação com o restante meio noticioso), um pendor ideológico e 

conspícuo (como o destaque noticioso, cada vez maior, atribuído às figuras-públicas – o Jornal 

de Notícias tem este fator particularmente bem demarcado. Terá seguido o exemplo do Correio 

da Manhã em busca de uma mais abrangente audiência?) e o fator cultural (resultado das 

culturas profissionais, da própria empresa e do meio). 

Em agências noticiosas, como é o caso da Lusa, semidependente do Estado, o caráter 

institucional da informação transparece, com base nos fatores mencionados, como atribuindo 

um valor acrescido à informação e, desta forma, torna-se num critério de valor notícia (Sousa, 

1994: 55). 

 

 

1.3.  O Jornalismo e o Jornalista  

 

“Os jornalistas dividem-se em três categorias: o jornalista, que escreve o que viu; o 

jornalista interpretativo, que escreve o que viu e o que ele acha que isso significa; e o jornalista 

especialista, que escreve a respeito do significado do que ele não viu.” Esta citação de Abbott 

Liebling (1952: 76) é uma perfeita introdução ao presente tópico. O objetivo é clarificar a 

relação entre o Jornalismo e o Jornalista e o papel do Jornalista, não só em relação ao Jornal 

que representa, mas também em relação ao público que o lê. 

O Jornalismo é, sucintamente, uma forma de comunicação em sociedade. A principal 

função do Jornalismo, nos estados democráticos de direito, caso de Portugal, é a de preservar 

um sistema de vigilância e controlo dos poderes. Vigilância essa que é exercida através da 

disseminação pública de informação. Informar consiste, nesta premissa, em publicitar e 

propagar os atos dos agentes de poder – o Governo, o Parlamento, a Política, os agentes 

económicos, entre outros (assunto que será esclarecido com maior exatidão no ponto O 

Jornalismo e o Poder). Informar significa também a analisar os atos praticados por esses 

agentes, expor os contextos em que se praticam, esclarecer as suas possíveis consequências e 

revelar as suas condicionantes. O que, consequentemente, significa levar a espaço público 

assuntos socialmente indispensáveis, assuntos que são omitidos e ocultados, os que estão 

submersos e escondidos, os inesperados e obscuros, os que não podem passar em branco. 

Não se julgue, no entanto, que a única função da prática jornalística seja o controlo dos 

agentes de poder (assunto abordado no ponto 1.1. Evolução da Comunicação e do Jornalismo 
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Impresso). Acima de tudo, o Jornalismo deve ser comunicação útil, objetiva, credível, factual 

e imparcial. Informar, em termos jornalísticos, traduz-se por noticiar sobre todos os 

acontecimentos, questões ou práticas que se considerem socialmente relevantes, 

independentemente das suas relações, ou não, com os agentes de poder. O comportamento da 

bolsa, os acidentes, a moda, a cultura, o património histórico e natural, as notícias 

internacionais, os casos de justiça, o desporto, a economia, a informação dos serviços ou os 

testes de comparação que visam aconselhar o leitor a fazer as melhores escolhas são algumas 

das inúmeras temáticas versadas pela Imprensa jornalística.  

Se informar é o objetivo primordial de um jornal, as notícias são, por lógica, mais 

significativas do que o próprio jornalista, ainda que o jornalista não possa ser confundido ou 

confundir-se com as notícias que redige – apenas no caso de reportagens ou crónicas em que se 

revela, de facto, necessária a visão pessoal do jornalista.  

No entanto, o jornalista não deve substituir-se às temáticas por ele abordadas: o centro de 

uma peça deve ser sempre a sua temática e nunca a visão pessoal do jornalista. Mas tal não 

significa que um Jornal não possa veicular a sua opinião, nas secções devidamente apropriadas 

e identificadas. Um Jornal pode e deve opinar sobre o que relata e expõe, deve abrir as suas 

páginas à polémica, questionar, contrapor – o debate público é essencial em democracia – sem 

desconsiderar, todavia, que informar, com intenção de isenção, verdade, credibilidade e 

imparcialidade, é o desígnio principal do Jornalismo em democracia. 

Além disso, um Jornal pode (e deve) contribuir para a formação e “educação” dos seus 

leitores, exercendo a denominada pedagogia social, através do veículo de informações sobre 

como contribuir com pequenos, mas significativos, gestos: a reciclagem é um bom exemplo 

desta asserção. 

Para além disso, o Jornalismo pode ainda assumir uma função de entretenimento e 

proporcionar aos seus leitores prosas cativantes, histórias bem estruturadas, notícias instigantes, 

como são os casos dos fait divers, passatempos, conselhos de beleza e de moda, entre outros. 

Desta forma, o Jornalismo é visto como uma modalidade de comunicação social valiosa, 

variada e versátil. 

Não existe um Jornalismo, mas vários. Não existe um meio, mas vários. Não existe um 

jornalista, mas vários. E não existe um contexto, mas vários. O Jornalismo regional e local, por 

exemplo, difere bastante do Jornalismo dos grandes jornais e revistas. O Jornalismo 

especializado é distinto do generalista. O escolar não se cruza com o empresarial. O britânico é 

diferente do português. O português é diferente entre si – vejamos, posteriormente, o caso do 
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Jornal de Notícias e do Público. Os vencimentos, quando existem, os recursos e fontes 

utilizadas, as rotinas e as condicionantes da profissão são apenas algumas das diferenças que 

fazem “os jornalismos” – nos conteúdos, forma de relatar acontecimentos e de debater 

problemáticas. Cada Jornal tem a sua própria visão e estratégia.  

Apesar da excecional pluralidade da Imprensa, sobre ela imperam gigantes aglomerados, por 

assim dizer. A desregulamentação do setor mediático, ocorrida a partir dos anos 80 do século 

XX, agravou a formação de relevantes oligopólios da comunicação. Recentemente, os grandes 

grupos mediáticos oneraram-se com a concentração dos setores de telecomunicação e da 

informática. Escapa a esta realidade a Imprensa regional e local, normalmente com poucas 

receitas. Apenas “a grande Imprensa”, constituinte de um sistema que integra a economia 

política, tem impacto a nível nacional.  

Mas se, por um lado, a concentração dos media representa um género de ameaça para a 

independência dos jornalistas e, por conseguinte, do Jornalismo, acaba também por representar, 

inevitavelmente, uma ameaça para a democracia. Aqui se prende, naturalmente, o fator 

económico. Empresas jornalísticas economicamente fortes são mais equilibradas e 

independentes. É assim que, supostamente, mobilizam os recursos necessários para a evolução 

da qualidade jornalística. Porém, a intervenção dos gestores, que olham quase única e 

exclusivamente para os lucros, nas redações, origina, frequentemente, o desinvestimento nos 

fatores promotores da qualidade editorial.  

Tendo como argumento o “mercado” e as “vendas”, o destaque informativo foca-se, 

atualmente, nas hard news (notícias consideradas “pesadas” sobre a atualidade), para o 

infotainment (entretenimento informativo que pouco informa), para o showbiz (o espetáculo, o 

sensacionalismo), para o social (notícias cor de rosa), para os suplementos comerciais e 

publicidades, para os fait divers (notícias atuais e sensacionalistas, sem grande valor em termos 

jornalísticos), para a informação que vale pelo interesse e pela leveza, mais do que propriamente 

pela importância que carrega.  

Segundo Keeble (1987: 49), “os valores dos tablóides infetaram a imprensa séria”. Sendo 

isto verdade, não devemos esquecer que a Imprensa de referência evoluiu em termos 

qualitativos, acompanhada por jornais que não se podem classificar como tablóides ou jornais 

de referência, como é o caso do Jornal de Notícias.  

O Jornalismo continua em constante mudança. Se, há cerca de 20 anos, o Jornalismo 

Impresso em Portugal era tendencialmente generalista e descritivo (as notícias detinham uma 

estrutura particularmente descritiva e os jornalistas não eram especializados), hoje o modelo 
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vigente na Imprensa diária de referência é o do Jornalismo profissional e especializado. Mais 

do que descrever acontecimentos, os jornalistas especializados realizam análises e 

interpretações sobre esses mesmos acontecimentos. Com base nesta realidade, podemos, de 

facto, afirmar que o Jornalismo Impresso de referência em Portugal implementou um modelo 

analítico e especializado de Jornalismo? 

Um jornalista especializado deve dominar, com destreza, os assuntos sobre os quais escreve, 

cultivar fontes privilegiadas, organizar a sua agenda e o seu arquivo pessoal, tendo assim 

qualificações suficientes para interpretar e analisar o que noticia. O mesmo não acontece com 

o jornalista generalista, que resume a sua atividade à superfície dos factos. O lançamento do 

Público foi crucial para que, no início dos anos 90, a Imprensa portuguesa saísse do marasmo 

e acompanhasse as alterações que se estavam a operar no campo jornalístico (tal como fez o 

Expresso nos anos 70).  

É desta forma que o Jornalismo se reinventa, geralmente, a par das novas tecnologias. A 

Internet é um bom exemplo desta afirmação – representa uma eficaz ferramenta para a busca 

de informação e para o constante contacto com as fontes. A informática permitiu o 

desenvolvimento da infografia e o aparecimento do Jornalismo de precisão. As necessidades 

do público originaram a explosão do Jornalismo de serviços. Qual é a peça de roupa mais “in” 

do momento? Qual é o melhor restaurante? Quais são os investimentos a fazer? Onde passar as 

melhores férias? Qual é o hotel mais barato? As respostas encontram-se em, praticamente, 

qualquer Jornal ou revista de informação generalista. 

 

 

1.3.1. Valores Profissionais e Compromisso Ético 

 

“O poder do jornalismo só tem efetiva legitimidade quando esse poder não se confunde com 

nenhum outro”, pode ler-se na edição de 1999 do Livro de Estilo do Público. “O trabalho 

jornalístico não conhece moeda de troca e, tal como o trabalho artístico e científico constitui 

um fim em si mesmo. O jornalista não é o missionário de uma verdade instrumental com 

objetivos políticos, sociais, económicos ou culturais”, conclui-se. 

Nuno Rosado defende que o principal dever do Jornalismo é “informar com verdade”, mas 

frisa também a importância da honestidade. A independência, o civismo, a coragem e a 

integridade são outros valores profissionais mencionados por diversos teóricos portugueses que 

se certificam que o público considera o Jornal credível.  
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“O jornal tem de ser um órgão vivo, correspondente a uma atividade 

necessária, executando um trabalho fecundo e proveitoso, servindo a 

inteligência (...). Não deve ter hesitações nem fraquezas (...). No curso dos 

factos e das ideias entram como elemento de apreciação, de crítica e de estudo, 

o temperamento, o valor e o mérito do jornalista, que é o fator subjetivo e 

pessoal, moral e responsável, do exercício da imprensa. Deve ser de coragem, 

de independência e de civismo formado o seu caráter; de penetração, de lucidez 

e de imparcialidade, formado o seu critério (...) a sua alma votada a todas as 

conceções mais elevadas (...) na justiça, na verdade e no bem. O cachet pessoal 

que o temperamento do jornalista possa dar ao seu trabalho não o prejudica se 

ele tiver (...) originalidade e mérito. O que é preciso ter em atenção é que não 

basta a um jornal possuir a admiração dos que o leem: necessita de ter a 

confiança daqueles que o procuram, porque o jornal é mais dos seus leitores do 

que dos seus redatores ou proprietários (...). A característica da confiança que 

inspira um jornal está na segurança que possa ter o seu público (...), sendo a 

independência de opinião de um jornal o único meio de garantia de uma tal 

segurança.” 

 (Bessa, 1904: 187) 

 

Rodrigo Veloso (1911: 344) clarifica, igualmente, alguns dos mais importantes valores 

jornalísticos: a independência e a livre obediência à voz da consciência. Os valores profissionais 

dos jornalistas estão diretamente relacionados com a questão do comprometimento do jornalista 

com o público, no sentido de lhe fornecer a melhor e mais pura informação – a chamada ética 

e deontologia profissional. O Jornalismo deve, para consumir o seu objetivo, respeitar um 

género de contrato que estabelece com o leitor, assente nos valores profissionais. 

Assim, e de acordo com o princípio da máxima liberdade/máxima responsabilidade, Bessa 

(1904: 79) defende que é da responsabilidade pessoal do jornalista manter o respeito pelo 

contrato entre o Jornal e o leitor. Portanto, “se a informação for deturpada, o leitor tende a 

perder a confiança; se os critérios [de noticiabilidade] (...) pecam por ausência de fundamentos, 

por inconsciência ou má fé, surge a desorientação” (Rosado, 1966: 129). 

 

“A verdade contida em certa notícia deve ser exposta não só com clareza e 

simplicidade mas também com honestidade (...) A independência que revela 

no exercício da sua missão mede-se pelos conceitos valorativos que utiliza 

tendo por ponto de referência os princípios da ética e os superiores interesses 
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da coletividade. A imprensa tem, sobretudo na sua função orientadora, uma 

função cultural e moralizadora.” 

 (Rosado, 1966: 129) 

 

A maioria dos Códigos Deontológicos de Jornalismo defendem a verdade, a objetividade e 

a exatidão de informação. Mas o próprio conceito de Jornalismo viaja com a conceção 

ideológica e cultural que o envolve e transita com a época e com as diversas morais sociais. 

Mas isso não impede que as notícias sejam transmitidas com base em dados reais, números, 

índices, estatísticas e factos. A procura da verdade envolve tanto a exatidão na recolha e 

apuração informativa, quanto a objetividade no relato – impossível sem conceitos, valores ou 

morais – e, portanto, sempre suscetível a questões, nunca completamente definido, linear e, por 

isso, totalmente factual. 

 

 

1.4. O Jornalismo e o Poder 

 

“Nada ameaça tanto a democracia como um jornalismo subserviente”, disse Filipe Sousa 

(1983: 44) – e é exatamente esta afirmação o ponto de partida para o desenvolvimento deste 

tópico, que se debruça sobre o papel dos media, sobretudo do Jornalismo, em relação ao Poder: 

são eles a política, a economia e a própria sociedade, no que a estatutos diz respeito. 

O Jornalismo, por representar um papel fundamental, tem vindo a ser extremamente afetado 

pelo surgimento dos novos e mais imediatos formatos, o que nos conduz a questões inadiáveis, 

nomeadamente o poder que o Jornalismo representa na construção dos discursos na democracia 

e, por sua vez, na formação da opinião pública e da passagem da mensagem e a forma como 

esta é recebida e interpretada. 

Os meios de comunicação têm um poder central nas democracias – a partir deles informamo-

nos acerca da sociedade, do mundo e de tudo o que nos possa interessar. No entanto, esta 

centralidade atribuída aos media não significa que o meio não seja questionável ou que a 

informação não possa ser refutada. 

Pretende-se, neste tópico, demonstrar que, para a existência de democracias equilibradas, 

principalmente a nível social, o Jornalismo deve ser forte e dotado de capacidades. Como 

mencionou Jorge Sampaio (1998), “para que exista uma democracia forte e justa necessitamos 

de um jornalismo com um ritmo de excelência”. E nós devemos questionar: para que exista um 
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Jornalismo forte, não é igualmente necessário que a democracia seja, na sua assunção, 

realmente democrática e desprovida de interesses que não os públicos? É crucial, desta forma, 

refletir sobre a relação entre o Jornalismo e a democracia. Eça de Queirós (1967) defendia que 

“a imprensa é composta de duas ordens de periódicos: os noticiosos e os políticos.” Estará o 

jornalista condicionado pela política? 

Segundo Ferin (2007: 213), o papel representado pelos media nas sociedades 

contemporâneas constitui uma das esferas abrangidas pelos conteúdos noticiosos em contexto 

político. Crucial é também evidenciar a transformação formada no próprio espaço de ação da 

política, no que diz respeito às estratégias comunicacionais.  

As estratégias comunicacionais, na perspetiva de Norris (2000: 155), representam uma das 

áreas em que os partidos políticos mais investem. O marketing político, as convenções e 

congressos partidários são apenas alguns exemplos. Misturam-se, assim, as agendas políticas e 

os órgãos de comunicação, o que resulta na consolidação de uma dependência mútua – a política 

precisa do Jornalismo, tal como o Jornalismo precisa da política. Esta realidade constitui uma 

enorme preocupação no que se refere à imparcialidade, autonomia e factualidade jornalística. 

Surge assim o conceito de desinformação. Volkoff (2000: 98) defende que o facto de os 

meios de comunicação serem condicionados e influenciados pelos interesses do poder político 

resulta na adulteração da informação, ou seja, a informação deixa de se centrar no interesse 

público e passa a centrar-se nos interesses políticos. Estabelece-se, desta forma, a prática da 

manipulação da opinião pública. 

Especialmente em televisão, que se assume como o “fórum público do nosso tempo”, 

verifica-se a perda da importância do espaço público como espaço de debate, de partilha de 

ideais e ideias. Em Imprensa a realidade é semelhante. O facto de serem os jornalistas a terem 

o poder de decidir quem tem ou não o direito à palavra, bem como o papel de selecionarem os 

assuntos que devem ser por eles abordados, concede-lhes um controlo que não é, tão pouco, 

comparável àquele que tinham no passado. Não obstante, importa igualmente questionar qual 

é o lugar dos cidadãos nas sociedades, uma vez que na esfera pública circula uma informação 

excessivamente mediatizada e orientada em função dos interesses do poder mediático. O poder 

mediático é, por sua vez, influenciado, nas suas agendas pelo poder político, para atribuir 

protagonismo a certos temas em detrimento de outros, consoante as preferências dos políticos. 

Desta forma, o cidadão representa um agente passivo e um mero recetor de conteúdos, que 

ignora a sua forte capacidade interventiva na sociedade, desprestigiando o seu papel 

democrático. Neste sentido, os media exercem sobre o espaço público um papel contrário ao 
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que deveriam exercer, ou seja, tendem a desconstruí-lo, em vez de o representarem e de lhe 

“darem voz”.   

Tudo se redefine, no entanto, com as mudanças que ocorreram nas sociedades modernas do 

século XIX, como previamente mencionado. A explosão tecnológica e a expansão dos media 

redefinem, principalmente, o espaço de discussão pública que, se antes se fazia em cafés ou na 

praça, agora é feito em espaços dominados pelos próprios meios de comunicação. Surge então 

um problema: a transmutação do espaço público e, consequentemente, da opinião pública, 

centrada na esfera mediática. 

Para além disso, o espaço público vê-se igualmente ameaçado pelo espaço eletrónico. A 

consolidação de novos dispositivos mediáticos, mais práticos e rápidos, demandam uma 

expansão sem precedentes. As redes sociais tornaram-se a mais recente “moda” das sociedades 

contemporâneas e ganharam especial importância com a assunção deste raciocínio. Os cidadãos 

– leitores, espectadores e ouvintes – transformam-se em sujeitos ativos e participativos neste 

“novo mundo”. Através dos nossos computadores pessoais, tablet ou telemóvel, o poder de 

alcance que o cidadão comum agora detém vai muito além da esfera privada, impulsionando o 

debate constante entre centenas, milhares ou até mesmo milhões de internautas, todos reunidos 

num mesmo e infinito espaço, o espaço virtual. 

Estas alterações representaram grandes mudanças no seio da esfera pública - o espaço virtual 

não atenta à diversidade ou à globalidade de opiniões presentes no interior do espaço público. 

Este panorama leva Hallin (1996: 46) a defender a emergente necessidade de os jornalistas 

repensarem as próprias conceções e noções de Jornalismo. Torna-se crucial a opinião do autor, 

a divulgação e propagação do debate público que possibilitem suavizar a influência do poder 

comercial sobre os meios de comunicação, minimizando as suas repercussões no contexto do 

espaço público, de forma a salvaguardar e consolidar a democracia. 

A realidade é que as consequências dos meios de comunicação no empobrecimento da 

opinião pública e, por consequência, da esfera pública, são hoje mais preocupantes do que 

nunca. Como menciona Rebelo (2011: 145), o Jornalismo é “fragmentado e uniformizado pela 

globalização, o espaço público de hoje pouco ou nada terá a ver com aquele, gerado nas tertúlias 

e nos cafés setecentistas, que Habermas glorificou”. Aliás, “o próprio Habermas o reconhece, 

ao teorizar sobre o conceito de ‘democracia radical’”, em alternativa ao modelo da democracia 

representativa. 

Relacionado aos aspetos já aqui referidos, existe ainda um conceito importante a abordar, o 

de “mediocracia”, a democracia centrada nos media. O expectável jogo de interesses: de um 
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lado os jornalistas, que precisam do poder político e público para a obtenção de audiências; por 

outro, os políticos que necessitam dos meios de comunicação para propagarem e fazerem valer 

os seus ideais. São os media que assumem o papel de mediador dos processos sociais nas 

democracias modernas. 

Existe aqui um jogo de influências entre as várias áreas sociais, com o objetivo de obter 

espaço na cena mediática ou de, simplesmente, gerar um aumento de receitas. Esta estreita 

relação entre o sistema político e os media constitui a representação das democracias nas 

sociedades. Aumenta-se, através dos meios de comunicação, a representatividade e expressão 

do sistema político e o seu poder de gerir o espaço público. 

Os media deviam constituir um instrumento de reflexão e raciocínio crítico para a sociedade 

e incentivar ao aprofundamento crítico dos ideais democráticos. E o Jornalismo, principalmente 

o Jornalismo, como o mais importante veículo da democracia, devia promover estes aspetos, 

uma vez que “um jornalismo de grande liberdade e total responsabilidade, que tenha por 

objetivo providenciar informação objetiva e verdadeira, poderá cumprir inteiramente o seu 

papel social”. (Sousa, J.P. 2003: 91)  

Mas não podemos assumir que existe um Jornalismo “de grande liberdade” e muito menos 

um campo jornalístico bem estruturado – o que, inevitavelmente, compromete a factualidade 

noticiosa (as fontes duvidosas, a ânsia de vender, os sistemas superiores, o objetivo de “ser o 

primeiro a dar a notícia”, o fenómeno clickbait) como podemos verificar ao longo desta 

investigação. A democracia e a própria sociedade não conseguem sobreviver sem uma Imprensa 

forte, que os informe e represente. 

O Jornalismo, na forma de negócio, foi descoberto pelos empresários no século XIX. 

Surgiram, então, os chamados “jornais populares”, que enchiam as páginas com publicidade 

aos produtos das grandes empresas. O século XIX foi, para os líderes políticos, a era da 

exploração da Imprensa para mobilizar a população, visando a aderência desta aos seus ideais. 

Procuravam, assim, mobilizar as massas, para aumentar o número de aderentes. São, mais tarde, 

criadas as agências noticiosas, com o objetivo de reduzir, cada vez mais, os custos das empresas 

com recurso às notícias. Neste sentido, surge a agência Reuters, em 1851, e a United Press 

International, em 1892 – agências reconhecidas e prestigiadas até hoje. O século XIX termina 

marcado pela gigantesca evolução da comunicação e informação da Imprensa.  

Mas hoje, em pleno século XXI, a revolução dos meios de comunicação é ainda maior 

continua a permitir a criação de um mundo global, onde todos têm o poder de partilhar 

conhecimento e informação. A palavra é, teoricamente, de todos e não apenas de um grupo 
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privilegiado. Mas, sem o Jornalismo profissional é impossível que exista democracia. Mas se 

não existem cidadãos devidamente informados, não podem existir cidadãos proativos na defesa 

dos seus direitos. Não havendo democracia e a liberdade que lhe é inerente não pode, também, 

existir Jornalismo, no lado mais puro e original da palavra - jornalismo de excelência, 

verdadeiramente isento, objetivo, factual e desprovido de interesses. 

 

 

1.5. A Internet e o Jornalismo: A Era do Imediatismo 

 

 

A revolução dos meios de comunicação teve maior impacto na passagem do século XX para 

o século XXI. Com essa revolução e as consequentes mudanças, o processo de identidade 

profissional do jornalista continuou a sofrer mudanças a vários níveis. Surgiu, nessa altura, a 

única condição que faltava ao Jornalismo impresso: a instantaneidade da informação. Com o 

aparecimento e consequente evolução da Internet, são vários os desafios para os restantes 

órgãos de comunicação social. Mas a preocupação dos jornalistas centra-se, principal e 

essencialmente, na necessidade de adaptação e mudança. 

A necessidade de mudança passava por “criar ou experimentar formas (...) como se o futuro 

nada tivesse a ver com o passado”. Como? “A maneira mais simples até de se familiarizar com 

o novo meio é transpor para ele as formas tradicionais e depois, e só depois, começar a 

experimentar.” (Fidalgo, 2001: 83) 

A realidade é que foi, de facto, necessária a implementação e integração da Internet nas 

rotinas diárias dos jornalistas. O impacto da Internet na atividade jornalística assume a sua 

consolidação enquanto suporte para a publicação de produtos jornalísticos tradicionais 

adaptados, enquanto novo espaço e forma de trabalho para o profissional, constituindo-se como 

o quarto “género” do jornalismo e, por esse motivo, é inquestionável a sua importância. 

A Imprensa, tendo em conta esta revolução, modificou-se e permanece em constante 

mudança. Existe agora uma diferenciação entre Jornalismo digital e Jornalismo tradicional, 

sintetizada a partir da própria conceção de online. Online é sinónimo de imediato, de tempo 

real, de direto. Este imediatismo permite ao Jornalismo atualizações de notícias de última hora 

e relatos dos acontecimentos à medida que estes ocorrem. Estas alterações provocadas pela 

Internet no meio jornalístico fizeram-se sentir, principalmente, a dois níveis: primeiramente, 
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nas rotinas jornalísticas de produção de informação e, em segundo lugar, nos formatos e formas 

de difusão de informação, ou seja, no próprio produto jornalístico. 

“Atualmente, através da Internet (…) podemos aceder facilmente a uma quantidade quase 

ilimitada de informação em formato textual, vídeo ou audiovisual”, referem Cardoso e Cairrão 

(2007: 61). O século XXI apresenta-se, assim, como o século da comunicação digital e 

interativa. 

Ainda que o Jornalismo online não tenha extinguido o Jornalismo nos restantes meios de 

comunicação, fez com que estes se modificassem de forma quase radical e se mantivessem em 

permanente adaptação. Atualmente, a Internet representa o meio mais abrangente na 

convergência dos meios de comunicação, representado a reunião dos media num único suporte. 

A Internet é, portanto, um meio de informação convergente que permite aos jornais a agregação 

de recursos anteriormente restritos das rádios e televisões, sem alterarem a sua essência, dado 

que o texto se mantém como o principal suporte da informação (ainda que, no caso do Jornal 

de Notícias, tenha sido criado o JN Direto e, no caso do Público, tenha sido criado o projeto de 

rádio P24). Foram, naturalmente criados formatos de suporte online ao Jornalismo impresso a 

partir dos anos 80, nos Estados Unidos. Por cá, o grande impulso deu-se já nos anos 90. Nessa 

mesma altura, Tim Bernes-Lee desenvolveu a World Wide Web (WWW) – a Internet.  

Atualmente é praticamente impossível imaginarmos o mundo sem este tão completo meio 

de comunicação. O fenómeno clickbait, por exemplo, consiste em conteúdo de natureza 

sensacionalista, cujo principal objetivo é atrair a atenção e chamar usuários para um 

determinado website. Trata-se, portanto, de um método de marketing que visa captar a atenção 

do leitor por via de uma frase ou título que, não anunciando muita informação, incita à 

curiosidade e apela ao clique, ou seja, à leitura ou visualização de um artigo – um género de 

isco saboroso para um mar de peixinhos esfomeados. Não estará também este fenómeno 

associado à perda de credibilidade dos jornais impressos que utilizam este método como forma 

de atrair mais leitores para as suas páginas online? 

Mas a realidade é que quando se assiste ao salto da simples e estática World Wide Web para 

a inovadora e interativa Web 2.0, o Jornalismo ganha um novo aliado e as páginas online um 

novo significado e relevância. Não fosse assim e nenhum jornal estaria a apostar nos conteúdos 

noticiosos pagos online, ou em outros serviços premium que fidelizem o utilizador à sua 

identidade, para além do meio tradicional. O Jornalismo impresso, no meio digital, trouxe três 

grandes novidades que podem tornar os outros media obsoletos: imediatismo potenciado, 

convergência de conteúdos e liberdade de criação. 
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Em relação à convergência de conteúdos, também o novo meio é superior aos outros. Uma 

das bases de sustentabilidade da Internet é exatamente a possibilidade de conter texto, galerias 

de fotografias, som, vídeo, notícias relacionadas ao tema e possibilidade de pesquisa de 

conteúdos publicados anteriormente, tudo no mesmo ecrã. Numa rápida pesquisa conseguimos 

milhares de notícias, vídeos, fotografias e relatos áudio sobre recentes acontecimentos.  

A Internet é utilizada, atualmente, por 150 países e mais de 400 milhões de utilizadores. Este 

meio, sobretudo o subsistema da World Wide Web, retirou ao jornalista parte do seu papel de 

gestor privilegiado dos fluxos de informação, ou seja, do seu papel de gatekeeper, o que 

compeliu a reconfiguração do sistema jornalístico.  

Uma outra mudança ocorreu no panorama mediático mundial: a partir dos anos oitenta do 

século XX começaram a formar-se grandes grupos multimediáticos, que substituíram, 

gradualmente, as empresas monomédia. Assistiu-se, inclusive, à concentração dos setores das 

telecomunicações, da informática e dos conteúdos (jornalísticos e não jornalísticos). Esta 

confluência da propriedade dificulta aos jornalistas, num determinado lugar, a obtenção de um 

emprego noutro órgão de informação (há menos empregadores). O aproveitamento de sinergias 

dentro dos grupos promove a homogeneização de conteúdos, ao mesmo tempo que reduz os 

custos de produção. Por alguma razão, por exemplo, o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias 

distribuem a mesma revista ao domingo: pertencem ao mesmo grupo. Mas a concentração da 

propriedade poderá ter uma vantagem: são dados mais recursos aos jornalistas para se fazer 

Jornalismo de qualidade. 

O San José Mercury News foi o primeiro jornal diário a associar-se a uma versão online, em 

1994. Para além da constante atualização dos conteúdos publicados, a possibilidade do leitor 

interagir com os conteúdos, através de motores de busca; comunicar com os jornalistas, através 

do correio eletrónico; e de participar em fóruns de discussão propostos pelo próprio Jornal, 

prática ainda hoje utilizada, representa uma grande inovação trazida por este jornal online. 

Afinal, a Internet é “um media vorazmente democrático, uma voz popular e um sistema 

anárquico, no qual nenhuma voz ou tendência pode dominar” (Koch, Tom, 2005: 32). 

Como consequência, é detetada a necessidade de profissionais formados para o jornalismo 

digital, no setor empresarial e no campo de ensino. Os primeiros ciberjornalistas portugueses 

eram jornalistas transferidos das redações tradicionais.  As necessidades dos órgãos de 

comunicação eram assim combatidas, dado que exigiam jornalistas com “domínio alargado de 

múltiplas capacidades, bem como a aptidão para trabalhar em ciclos de notícias de atualização 

permanente”. Para além disso, Bastos considera ainda que “o ciberjornalista terá de redigir 
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notícias, produzir fotografia, áudio e vídeo, construir páginas Web, transpor conteúdos 

impressos ou audiovisuais para a rede, acrescentar hiperligações, fornecer interfaces que 

permitam aos utilizadores o recurso a bases de dados diversas” (2007: 104). É o denominado 

Web Jornalismo, do qual surge a Web Notícia, que oferece um produto completamente novo ao 

leitor. O jornalista é, então, impelido a alterar os velhos hábitos do leitor, fazendo com que 

abandone todas as regras de receção pelos meios de comunicação tradicionais. 

A realidade é que, em termos teóricos, a Internet tem muito para oferecer ao Jornalismo: a 

interatividade (o leitor acaba por fazer parte do processo jornalístico, por assim dizer); 

hipertextualidade (permite a interconexão de textos, através de links, e não existe o limite de 

caracteres que condicionam a descrição factual); personalização (o leitor tem a opção de 

configurar os produtos jornalísticos de acordo com os seus interesses pessoais); 

multimodalidade, isto é, a confluência de todos os usuais formatos (texto, imagem e som) na 

narração do acontecimento jornalístico; memória (armazenamento online da informação) e o 

imediatismo do acesso (combinada com a simplicidade de produção e concessão de 

informação). 

Mas, como em todas as descobertas, todo o lado bom acarreta o seu lado mau. A Internet 

não é exceção. Ainda que represente este Mass Media multifacetado, por conter diversas 

configurações de comunicação, “a falta de controlo de dados é considerada uma das fraquezas 

da rede, pois torna muito difícil assegurar a segurança de dados entre os sistemas ligados através 

dela”. Esta ameaça ocorre, também, no mundo jornalístico.  

A acelerada evolução das novas tecnologias resultou na perda de controlo por parte dos 

jornalistas sobre a sua obra – o que significa que o jornalista pode, igualmente, perder a sua 

identidade profissional. Sendo verdade, os trabalhos publicados num meio com as 

características da Internet estão, significativamente, mais propensos à cópia ilegal. É uma nova 

era para o Jornalismo: a era do Jornalismo eletrónico. 

O Jornalismo eletrónico concede a utilizadores e fornecedores uma pesquisa mais 

aprofundada, para melhor encontrarem respostas aos problemas com que se deparam. Isto, para 

o Jornalismo e os seus profissionais atuais e do futuro, é uma espécie de mistério, “a Internet 

representa um desafio. As novas redes de comunicação modificaram em profundidade a 

pesquisa, a produção e a difusão da informação” (Agostini, Angelo; 1982: 141).  

Além disso, a Internet continua a ser um meio gratuito no que diz respeito à maioria dos 

conteúdos, não acrescentando na fatura mensal do serviço a visita a 10 ou 100 sites de jornais 

diferentes. Este carácter gratuito é, aliás, a razão principal do exponencial desenvolvimento do 
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meio e da terceira grande vantagem: a liberdade de criação. Uma das maiores potencialidades 

que a Internet trouxe foi a interatividade e a possibilidade de criação de conteúdos pelos 

utilizadores da Internet. Os media tradicionais deixaram de ser os únicos a poderem lançar 

opiniões no espaço público que atingissem um grande número de pessoas. 

Para concluir, e como serviço mais recente, temos ainda as redes sociais e os sites de 

publicação de áudio e vídeo. Websites como o Twitter, Facebook, Instagram ou o Youtube 

permitem a divulgação e difusão de conteúdos a nível mundial a partir de um computador, 

telemóvel ou tablet. Este género de páginas já conseguiu ter influência no decorrer da história 

mundial, quando vários civis as utilizaram para alertar a comunidade internacional para 

problemas do seu país.  

Mas a Internet apresenta um grande problema no que ao Jornalismo diz respeito: 

compromete a veracidade de conteúdos (dado que qualquer pessoa é livre de publicar) e origina 

uma crescente falta de confiança por parte dos leitores. Com a massificação da criação livre de 

conteúdos e de programas informáticos que permitem a adulteração de imagens (ou até o fabrico 

de produções totalmente falsas), o meio digital não consegue ser completo. Este problema deu 

origem a expressões como “não acredites em tudo o que vês na Internet”, o novo meio apresenta 

este defeito em relação ao seu antecessor, reavivando um pouco a memória dos yellow do século 

XIX, como referido no primeiro tópico teórico da presente investigação.  

Esta breve história da evolução da comunicação representa o emergir, o evoluir, o crescer 

do jornalismo impresso. O desenvolvimento que os meios audiovisuais provocaram, pela 

velocidade e vigoroso caráter da sua introdução na vida de todos, representam uma autêntica 

revolução no campo comunicacional. 

 

 

1.5.1. A massificação dos dispositivos mediáticos e os seus impactos na 

redefinição do jornalismo 

 

A relação entre os meios de comunicação e o público é debatida por Mills (1977: 63), 

tendo por base as consequências do aparecimento e consolidação dos media na esfera de 

receção, ou seja, nos leitores e recetores de conteúdos informativos. Segundo o autor, as 

representações que o povo possui sobre a realidade que o rodeia estão abundantemente 

dependentes dos órgãos de comunicação social. A comunicação social, neste prisma, é como 
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um intermediário entre a realidade e o cidadão, algo que o autor caracteriza como “mediatização 

permanente do quotidiano”. 

Este cenário, na ótica de Mills, apresenta ameaças que não podem, de forma alguma, 

ser sujeitas à negligência, no sentido em que a mediação supramencionada obriga a que a 

realidade que existe através do nosso olhar se extinga, permanecendo apenas a visão 

jornalística. Mills refere-se ainda a uma outra mudança na esfera de receção: a massificação 

dos públicos. Os media, em colaboração com a Internet, transformaram os públicos numa 

mescla de gostos massificados, a denominada iliteracia psicológica. 

Com a massificação dos dispositivos mediáticos, a esfera pública estende-se 

notavelmente e redefine-se, numa constante adaptação às transformações geminadas por esta 

massificação global do campo mediático e às próprias mudanças verificadas na Imprensa. A 

Imprensa de opinião, por exemplo, foi gradualmente substituída por uma Imprensa de base 

meramente comercial – a Publicidade tem um papel prevalecente e os interesses privados 

ganham uma dimensão tal que tornam, inevitavelmente, a Imprensa num meio de comunicação 

completamente suscetível à manipulação e à parcialidade, comprometendo, assim, a sua 

veracidade e a credibilidade por parte dos leitores. Habermas (2003: 227), por sua vez, refere 

que o peso dos interesses privados no campo mediático não se cinge à Imprensa, expandindo-

se, naturalmente, à generalidade dos meios de comunicação. Já para Esteves (1995: 87), o facto 

dos media se organizarem em torno de um aglomerado de interesses particulares tem uma 

inerente insígnia de ressalvas, que limitam a liberdade e autonomia dos seus profissionais, 

especialmente na esfera da informação. 

Os meios de comunicação assumem-se menos como meios de expressão das dinâmicas 

efetivas na sociedade e mais como condutores de uma vertente técnico-instrumental muito 

influenciada, o que ecoa de forma negativa na esfera pública, que passa então a assumir um 

papel secundário na realidade atual do cenário mediático. 

Esteves (2003: 121) refere-se ainda a uma “transformação profunda no papel do 

indivíduo”, que passa, deste modo, a representar um “mero consumidor de mensagens 

mediáticas”, perdendo-se, assim, o protagonismo do cidadão no plano da produção da opinião 

pública.  

O conceito de opinião pública, estudado ao longo de vários anos, vê as suas primeiras 

definições elaboradas ainda no século XVIII, tendo estado no centro de muitas investigações 

em torno das relações entre os media e a sociedade. As opiniões multiplicam-se, pelo caráter 

abstrato que possuem, pelos seus diferentes enquadramentos, épocas e associações sociais, 
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políticas e comunicacionais. Contudo, a maioria dos investigadores concordam em aceitar que 

o conceito está associado à ascensão da classe média, à difusão e desenvolvimento das 

instituições democráticas, ao aumento das taxas de alfabetização e literacia e, naturalmente, ao 

desenvolvimento, cada vez mais visível, dos media. A opinião pública surge, assim, como uma 

instância ou mecanismo capaz de legitimar o domínio político, por meio de um processo 

comunicativo crítico partilhado por cidadãos socialmente motivados e democraticamente 

participativos, que constituem aquilo a que se chama de espaço público - o espaço onde se 

discutem e se formam as opiniões políticas e onde se legitima o exercício do poder.  

Esta transformação relaciona-se também aos mecanismos centrais da regulação da 

economia política dos meios de comunicação social nos países do Ocidente, que coloca, 

inevitavelmente, em questão, “o próprio caráter público e racional das estruturas de 

comunicação”. No meio jornalístico, o conceito de opinião pública, superficialmente falando, 

relaciona-se com o resultado da discussão e tomada de decisões coletivas. 

Esteves (2003: 198) considera ainda que este cenário é especialmente preocupante no 

que ao universo informativo, ou seja, ao Jornalismo, diz respeito. Ao contrário da ideia 

transmitida pelos media, a escolha dos acontecimentos considerados noticiáveis tem apenas em 

atenção os acontecimentos temporais intrínsecos ao seu próprio funcionamento e, claro, aos 

interesses do público no qual se concentram. Assim, todo o processo de seleção noticiosa 

acarreta um outro critério: a legitimidade, a partir da qual é possível produzir opinião pública.  

Assim os media adquirem, por seu turno, responsabilidades acrescidas na formação da 

opinião pública. São os jornalistas os responsáveis pela seleção dos conteúdos políticos, 

desportivos ou culturais que vão estar nas manchetes, são eles que os divulgam e “promovem”, 

são eles que os fazem vender, e é essa publicidade que faz com que, no espaço público, 

determinado assunto se transforme em matéria noticiável – e é em torno desse assunto que o 

cidadão constrói a sua opinião. Se assim não fosse, factos não passariam de acontecimentos, 

que teriam lugar somente na nossa “agenda pessoal” (Traquina, 2000, 112).   

Importante é também referir que a produção de opinião pública não se trata de uma 

censura deliberada ou da eliminação de certos assuntos sociais, mas do destaque dado a 

determinadas imagens, ideias ou palavras. Não nos podemos esquecer, no entanto, dos 

constrangimentos e problemas pelos quais os media passam nas fases de tratamento e seleção 

dos temas – processo condicionado pelo facto de, como todos sabemos, quase nenhum órgão 

de comunicação ser independente e estar extremamente condicionado pelo mercado ou por 

fatores políticos. No entanto, é o espaço público que representa o único meio apto para a 
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integração de três fatores essenciais da vida social - o sistema político, o sistema mediático e a 

opinião pública dos cidadãos -, que aproximam, através dos meios de comunicação, o Estado e 

a Sociedade Civil. 

 

 

1.6. O Jornalismo Impresso e a Publicidade 

 

 

O Jornalismo e a Publicidade têm exatamente a mesma matriz incubadora: a Imprensa. 

A Imprensa acompanha e usufrui de todos os desenvolvimentos profissionais, tecnológicos ou 

estéticos de ambas as áreas. O Jornal impresso era o suporte mediático que predominava no 

século XVII, altura em que surgiram também os anúncios publicitários. A distinção entre 

Publicidade e Imprensa é considerada, por Marshal (2003, pág. 107), ambígua, uma vez que 

"nos primórdios da imprensa jornalística, não havia ainda uma distinção clara sobre os limites 

do que era publicidade e do que era jornalismo".  

Data de 1650 o primeiro anúncio publicitário em Jornal (de recompensa pela devolução 

de 12 cavalos roubados), na última página do londrino Several Proceedings in Parliament.  

Mas, o que antes representava uma forma de reduzir o preço final de cada exemplar e 

consolidar o Jornalismo como um veículo profissional e comercial independente, agora é uma 

das fontes de receita mais significativas. Como já acontecia em outros setores do mercado, 

também o Jornalismo impresso ambicionava e ambiciona aumentar os volumes de vendas, de 

forma a obter uma margem de lucro cada vez maior. Para tal, continua a ser crucial o 

investimento na difusão de acontecimentos e novidades de interesse público. Por esse motivo, 

no século XIX, o Jornalismo informativo tornou-se preponderante. No entanto, os tempos 

mudam e aparecem os novos meios de comunicação, mas o Jornal não perde a sua importância, 

principalmente para o meio publicitário. As páginas continuam a ser inundadas de publicidade, 

de marcas que querem vender através do papel – não estará, por isso, o jornalismo condicionado 

pelos números, optando por calar certos aspetos de um assunto para não gerar dissabores? 

A realidade é que a propagação do mercado jornalístico é também uma consequência 

do rápido crescimento industrial. Expansão da massa urbana, que podemos também denominar 

de “cultura de massas” e dos próprios media. Não existe Jornalismo sem indústria e sem a 

Publicidade que daí resulta.  É nesse contexto que se revelou imprescindível a criação de novas 

técnicas tipográficas, que permitissem a produção de jornais a uma escala elevada. 
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No século XV, por exemplo, a tecnologia existente permitia a impressão de cinquenta 

páginas por hora. A tendência era continuar a crescer e, com a invenção de Koening, em 1814, 

era já possível a impressão de 1100 páginas por hora. Poucos anos mais tarde, em 1871, as 

técnicas rotativas de Marinoni tornaram exequível a impressão de 95000 páginas por hora 

(Traquina, 2004: 193). Esta evolução, a par da intensificação do processo de alfabetização, 

originou um novo grupo de leitores menos elitistas e com menor grau de instrução. Como já foi 

mencionado nesta investigação, para atrair esse grupo de leitores, os jornais viram-se 

“obrigados” a profissionalizar o sensacionalismo. A notícia começa, então, a ser tratada como 

entretenimento, sem que, aparentemente, se perca o compromisso com a atualidade, 

factualidade e imparcialidade (Marshall, 2003: 57). É assim que surge a “fórmula sexo, sangue 

e violência é um ingrediente que pode atrair a atenção e curiosidade dos leitores e transformá-

los em consumidores potenciais” (Marshal, 2003: 60). 

Bourdieu (1997: 66) atribui este fator ao que chama de busca pelo “leitor médio”, prática 

adotada com o objetivo de atrair um número mais vasto de leitores e satisfazê-los. O processo 

fez com que os textos aprofundados fossem substituídos por construções leves, fáceis de serem 

assimiladas, ainda que superficiais e descontextualizadas da realidade. 

É desta forma que a atividade de produção jornalística e a orientação mercadológica 

demonstram possuir pesos desproporcionais na relação entre uma e outra. Mas na atividade 

produtiva jornalística concorre a noção da cultura média. O produtor fará um texto com 

expectativas dirigidas àquele que vai consumir. Pensando neste consumo, o produtor idealiza 

um consumidor médio e a sua preocupação reside na atração desse mesmo consumidor. Esta 

relação constitui a cultura média: 

 

(...) a cultura de massa é média na sua inspiração e no seu objetivo, porque ela 

é a cultura do denominador comum entre as idades, os sexos, as classes, os 

povos, porque ela está ligada ao seu meio natural de formação, a sociedade na 

qual se desenvolve uma humanidade média de níveis de vida médios, de tipo 

de vida médio. 

 (Morin, 1969: 240)  

 

 

As redações estão controladas e limitadas pelo que Morin considera mentalidade-índice-

de-audiência. “Há (...) uma «mentalidade-índice-de-audiência» nas salas de redação, nas 

editoras, etc. Por toda parte, pensa-se em termos de sucesso comercial”. 
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No final do século XIX, a Imprensa afirma-se, assumidamente, como negócio, o que 

implica o aumento dos lucros. A solução? Associar a Publicidade ao produto informativo – a 

produção e a circulação das notícias passam a ser financiadas, maioritariamente, pelos 

anunciantes. Esta relação pode ser denominada por suporte misto. 

O suporte misto, aliado ao sensacionalismo vigente, origina o embaratecimento da 

Imprensa, que passa a estar acessível a um público bastante mais vasto e menos instruído. A 

época da penny press, anteriormente mencionada, trazia aos leitores matérias de “interesse 

humano”: uma mistura de indiscrição, sensações e escândalos (Prokop, 1969: 89). 

Mas para o jornal se tornar realmente um produto precisa de aperfeiçoar o seu grafismo, 

tornar-se mais atrativo para os consumidores. Criam-se, por esse motivo, as manchetes, os 

destaques e as reportagens, o título tem de “captar a atenção”, investe-se na capa, no logótipo e 

nas primeiras páginas. 

O que diferencia, então, o jornalismo “sério” do “sensacionalista”? Existirão ambos em 

harmonia? Poderá a seriedade e o sensacionalismo coexistir nas mesmas páginas? O que 

diferencia um jornal dito “sensacionalista” de outro considerado “sério” é apenas o grau. O 

sensacionalismo é o mais elevado grau de mercantilização da informação – tudo o que se vende 

se resume à aparência (Marcondes, 2002: 24). 

Também a industrialização influenciou a comunicação das empresas. Estas, para se 

destacarem no mercado, investem em Publicidade, no marketing e nas relações públicas. As 

redações passam, desta forma, a receber diariamente uma gigante quantidade de informação 

institucional dessas empresas, através dos chamados press releases. Também o merchandising 

reforça o trabalho promocional realizado nos anúncios. 

Hans Magnus Ensensberger (1876: 98) caracteriza este período como o período da 

penetração da comunicação de interesse privado no Jornalismo informativo de “indústria de 

consciência”. Mas a divisão do espaço editorial com os anúncios não é uma realidade recente. 

Em 1836, Émile Girardin, fundador do jornal francês La Presse, teorizou esta relação: “Quanto 

mais barato for o jornal, mais leitores terá; quanto maior for o número de leitores, mais 

publicidade atrairá”. 

Traquina (2000: 237) afirma que foi assim que “os dividendos perdidos através do baixo 

preço seriam compensados por um corpo alargado de assistentes atraídos pelo baixo preço do 

jornal e por uma expansão da publicidade”. 
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A Publicidade era, inicialmente, negociada nos diários através de um contrato anual, 

sistema que acabou por ser eliminado já que passaram a ser aceites propagandas diárias, 

submetidas ao Jornal e pagas no ato, de acordo com o espaço ocupado pelo anúncio. 

O excesso de informação estabelece-se como um fenómeno do final do século XX, 

dando origem a dois problemas: o mercado saturado e os cidadãos formatados. Ainda que a 

quantidade de informação disponível tenda a permanecer em constante crescimento, temos de 

ter a noção de que a atenção humana não é inesgotável e que isso pode impulsionar e promover 

o conceito de desinformação. 

Os variados artifícios utilizados pela Imprensa para atrair um público mais alargado, 

aliado à Publicidade exagerada, podem resultar na perda de “profundidade” da informação 

publicada. Também a designada Imprensa “cor-de-rosa”, caracterizada pelos produtos “light, 

relativistas, transgénicos, marketizados, mercantilizados e mercadorizados” (Marshal, 2003: 

56) tem como objetivo potencializar o sensacionalismo, permitindo, assim, a distorção dos 

factos para a conquista do leitor. Com o aparecimento deste género jornalístico, a linha que 

dividia o conteúdo editorial do conteúdo publicitário rompe-se. A relação que antes era de 

reciprocidade, com a Publicidade, por um lado, a oferecer bens e serviços e o Jornalismo, por 

outro, a fornecer credibilidade aos anunciantes, transforma-se numa relação de permeabilidade 

e contágio de mensagens. O anúncio deixa, assim, de estar ao lado ou intercalado no texto e 

passa a estar “dentro dele” – este é o chamado “suporte único”, que surge em substituição do 

“suporte misto” já mencionado. “Trata-se de uma confusão de géneros” (Correia, 2008: 167). 

A transição do Jornalismo clássico para o Jornalismo da era do neoliberalismo pode ser 

dividida em cinco fases de transformação, segundo Leandro Marshall (O Jornalismo na Era da 

Publicidade, 2003: 79): 

1) A primeira fase está relacionada com o jornalista, que passa a cobrar mais 

eficiência na escrita, ou seja, o texto deve estar sempre vinculado “a qualquer sistema de 

informação”; 

2)  A segunda fase diz respeito às informações, que deixam de apresentar apenas 

factos, misturando-os com a publicidade e entretenimento; 

3) É evidente a transformação do jornal impresso tendo por base os dois pontos 

anteriores. Esta transformação atinge o jornalismo das mais variadas formas (a perda de 

referências e de fontes credíveis, por exemplo) e resulta num novo paradigma que une as novas 

tecnologias, a globalização, a sociedade de consumo, o livre mercado, o audiovisual, o 

liberalismo, a explosão e poluição informativa e a consequente crise da razão. 
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Para alguns autores, a Imprensa pós-moderna é vista como uma “coisa irrelevante” na 

produção da informação, dado que a credibilidade se encontra na transmissão da notícia e não 

no apuramento dos factos. “Qualquer mentira repetida mil vezes torna-se verdade”, afirmou 

Josef Goebels, na altura em que era ministro da propaganda de Hitler. 

Apesar do Jornalismo representar ainda uma fonte formadora da opinião pública, a 

forma como se apresentam hoje os jornais e telejornais faz com que o público se convença de 

que o mundo gira em torno da violência, dos crimes, dos assaltos, das mortes, dos sequestros, 

do pânico. Terá a ideologia do simples, curto, fácil, leve, bonito e espetacular ficado esquecida 

no meio de toda a Publicidade? 

A realidade é que toda esta ânsia em demonstrar o sensacional, que tomou conta das 

redações jornalísticas, levou a que, tanto profissionais quanto proprietários de veículos, 

ultrapassassem o limite ético que distingue um fato de interesse humano, de divertimento, e 

apelassem para a linguagem do sensacional.  

Ainda que a Publicidade tenha mutado profundamente o Jornalismo, é notório o seu 

papel no desenvolvimento e crescimento dos meios de comunicação de massa. Mas devido à 

intervenção das forças de mercado, tanto por parte dos anunciantes como dos próprios leitores, 

a tão desejada autonomia jornalística é vista agora como uma utopia. A identidade do 

Jornalismo livre desvanece e, de acordo com Edgar Morin (2000: 243), é esta transformação 

que faz do lucro capitalista o principal potenciador do Jornalismo.  

De uma forma mais concreta, sensacionalismo é o nome atribuído a uma postura de 

comunicação em massa. Neste tipo de comunicação, os eventos e assuntos das histórias são 

apresentados de forma exagerada, com o intuito de aumentar o fluxo de vendas e leitores. O 

sensacionalismo pode incluir notícias sobre assuntos sem aparente significância, que não 

influenciam a sociedade. Incluem-se neste tipo de Jornalismo as apresentações tendenciosas de 

temas populares de uma maneira banal – o conhecido e já mencionado tablóide. Existem 

também algumas táticas neste tipo de Jornalismo: abordagens insensíveis, apelos emotivos, a 

criação de polémicas e a propagação de notícias com factos omitidos de forma intencional. 

Resumidamente, o jornalismo sensacionalista serve-se de quaisquer formas para obter uma 

forte atenção por parte da população e, dessa forma, potenciar as vendas. 

Mas até o sensacionalismo tem a sua história. Na Roma Antiga, por exemplo, através 

da Acta Diurna, eram exibidos em morais públicos relatos e assuntos oficiais, de forma a 

propagar as notícias pela população não alfabetizada. Este método de Jornalismo foi 
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extremamente usado para atrair um novo nicho de audiência para as notícias e, 

consequentemente, para os jornais. Utilizado, principalmente, sobre as classes sociais 

inferiores, que possuíam um interesse escasso em obter informações sobre outros assuntos, 

como a economia a política.  

Como o primordial objetivo de um jornal que se serve do sensacionalismo é o de manter 

ou aumentar a quantidade de leitores, aumentam-se os preços dos espaços destinados à 

publicidade e, dessa forma, potenciam-se os lucros. Esta forma de olhar para o jornalismo 

meramente como um produto (quando, na sua essência, se devia tratar de um serviço), desvia e 

compromete a sua credibilidade por parte dos leitores e, consequentemente, a suposta 

impenetrável factualidade e a quebra total da imparcialidade. 

O Jornalismo, mais particularmente o Jornalismo Digital, serve-se da convergência com 

a Publicidade para o uso estratégias persuasivas na estrutura das páginas e nas próprias notícias, 

através de apelos visuais que exploram a impulsividade humana, de forma a conseguirem 

melhores resultados, mais visualizações e, consequentemente, mais publicidade. 

 

 

1.7. Factualidade, Imparcialidade, Objetividade, Credibilidade e 

Isenção 

 

 

O tópico Factualidade, Imparcialidade, Objetividade, Credibilidade e Isenção, por 

constituir o tema central desta investigação, surge como um género de resumo teórico 

conclusivo através da lógica evolutiva do Jornalismo impresso. Aqui serão discutidas todas as 

vertentes que fazem de um Jornal impresso um Jornal de qualidade, informativo e útil aos seus 

leitores, e todas as vertentes que resultam no oposto. 

Quando nos questionamos acerca das características que fazem de um Jornal um Jornal 

de qualidade, surgem, inevitavelmente, estes conceitos: factualidade, imparcialidade, 

objetividade, credibilidade e isenção. Qual é, afinal, o atributo mais relevante do Jornalismo de 

qualidade? A resposta, apesar da constante evolução no que à história do Jornalismo diz 

respeito, continua a ser exatamente a mesma: isenção. A isenção é o primeiro princípio a ser 

seguido, representando o indicador máximo de qualidade do Jornalismo – é esta a palavra-chave 

da profissão. É, aliás, esta condição, por assim dizer, de isento, imparcial e factual, que 
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proporciona ao jornalista e ao seu trabalho um género de garantia do produto/notícia e da 

credibilidade atribuída por parte do leitor. 

O jornalista deve, assim, relatar os factos com rigor e exatidão, interpretá-los com 

honestidade e dotado de imparcialidade. Os factos devem ser comprovados junto das fontes, 

que devem ser fiáveis e seguras, ouvindo as partes com interesses atendíveis no caso/notícia.  

A distinção entre a “opinião do jornalista e a notícia em si deve ficar bem explícita aos 

olhos de quem a lê” (Código Deontológico dos Jornalistas Portugueses, 1993). Este é o primeiro 

e, possivelmente, o mais importante ponto do Código Deontológico dos Jornalistas 

Portugueses. Em qualquer trabalho jornalístico, o rigor, a honestidade e exatidão são critérios 

indispensáveis. A opinião fica onde pertence, nos locais apropriados para a exprimir, como os 

artigos de opinião ou as crónicas. Mas será com base nestes pontos que o Jornalismo impresso 

em Portugal se rege? Será que a factualidade e a opinião não se fundem e coexistem? 

Mas para melhor se perceber as discussões sobre a factualidade e o seu antónimo, a 

subjetividade, é necessário recuar no tempo. Estas discussões tiveram origem na Grécia antiga 

e impulsionam, até aos dias de hoje, diversas assunções, não só no meio jornalístico, mas 

também, por exemplo, no mundo da filosofia.  

No campo filosófico, as opiniões dividem-se entre os realistas e os idealistas. Para os 

realistas, a verdade deve corresponder, inevitavelmente, à realidade (objetividade); para os 

idealistas, a verdade deve ser construída com base na crença e no que nos traz, de alguma forma, 

vantagens (subjetividade). O realismo prevaleceu durante a Idade Média, mas já no século 

XVII, Descartes salienta a subjetividade – dá-se importância ao jornalista enquanto sujeito 

consciente. No século XIX, Karl Marx menciona que o elemento socioeconómico poderá estar 

na origem da falta de objetividade. Amaral (1996: 65) refere que os conceitos de objetividade 

e subjetividade originam dois campos teóricos desiguais. Para alguns jornalistas, a construção 

da notícia deve ser feita com base em valores pré-estabelecidos (o texto final é apenas uma 

versão das normas, um relato do acontecimento). Para outros, a notícia deve ser construída com 

foco no público, através da utilização de várias técnicas jornalísticas (como a multiplicidade 

das fontes, a técnica mais usada na busca pela isenção e imparcialidade). 

Os conceitos de factualidade e objetividade são então adotados pelos jornais no século 

XIX, quando o mundo se apercebe da necessidade de noticiar sobre os mais variados campos e 

mercados. Foi, então, crucial criar conceitos que tratassem as notícias (difundidas até então por 

jornais partidários e, por isso, assumidamente parciais) de forma neutra e com capacidade de 

uma maior difusão pelas mais diversas esferas da sociedade. 
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Desta forma, a busca pela “verdade” passa a constituir, incontornavelmente, o principal 

estandarte do Jornalismo livre praticado à escala mundial, ainda que nem sempre imparcial ou 

isento de interesses e influências (podem ser elas de foro social, político ou económico). 

Existem autores que consideram que este é um “desafio” para os jornalistas e que esse “desafio” 

está diretamente relacionado com a própria linguagem utilizada, sujeita a interpretações 

distintas e a juízos de valor. “A linguagem é, deste ponto de vista, uma variante arbitrária e 

volátil, apenas parcialmente objetiva, dado que só consegue apreender parte da totalidade que 

referencia a realidade” (Marques, 2009: 39). 

Mas, será que os jornalistas que atuam no mercado levam em consideração, no seu 

quotidiano, as discussões sobre o conceito de objetividade jornalística e adotam isso como 

critério de produção? Os conteúdos produzidos por aqueles que têm consciência da dicotomia 

objetividade/subjetividade estariam mais próximos da boa qualidade jornalística do que os 

conteúdos produzidos por jornalistas que atuam intuitivamente, ignorando a discussão 

intelectual sobre idealismo e realismo? 

Importante é referir que o discurso jornalístico factual depende, em primeiro lugar, da 

sua constituição “no espaço social” e da “possibilidade de compreensão” por parte dos leitores. 

A verdade e importância do discurso jornalístico dependem sempre dos “quadros de 

significados apreendidos socialmente”, quer pelo jornalista, que relata, quer pela opinião 

pública, que o interpreta. 

Reportar a verdade é uma tarefa complicada e, por si só, controversa. A perspetiva de 

quem relata um evento será sempre influenciada pela sua formação sociocultural. Assim, torna-

se impossível “abranger todas as verdades” de um acontecimento. Nos casos de interesse de 

ambas as partes (do Jornal e dos envolvidos na notícia) o considerado verdadeiro de ser 

reportado nem sempre pode coincidir com a realidade – o trabalho do jornalista passa por 

escolher o ângulo a observar e a relatar. Sendo que o jornalista é um indivíduo, inserido numa 

comunidade, com valores e práticas proporcionadas pela sociedade, que o transcende e molda 

a forma como olha para o mundo, tem sempre a sua imparcialidade limitada, comprometida e 

sujeita a questões. O Jornalismo é, incontornavelmente, subjetivo, uma vez que o jornalista 

nunca será capaz de exercer a sua função com total imparcialidade, factualidade e objetividade, 

tal como refere Cornu (1999: 168): 

 

“(…) a procura de informação coloca o jornalista diante de uma especial 

responsabilidade, ligada à clareza das suas motivações. A procura da verdade 
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no interesse do público em conhecê-la e não o ajuste de contas. O serviço da 

informação e não a satisfação de uma ambição pessoal.” 

 

A factualidade jornalística depende, portanto, da argumentação e da retórica. Por 

diversos motivos, cada meio de comunicação compete pela maior audiência, pelo maior número 

de leitores e vendas, de cliques e visualizações. Para tal, no caso do Jornalismo impresso, o 

jornalista deve aproximar-se dos seus leitores, adequando-se às suas expectativas e crenças, o 

que pode resultar no distanciamento do seu papel ético de informar a verdade. 

A Teoria do Espelho, baseada no positivismo de Auguste Comte (1798-1875), indicava 

que a notícia apenas seria de qualidade se o jornalista tivesse dotado da capacidade de retratar 

rigorosamente o facto – como se de uma imagem refletida num espelho se tratasse, a notícia 

reflete no jornalista, que a deve captar e transcrevê-la de forma fiel. Devido ao surgimento e 

evolução dos estudos em comunicação (principalmente os estudos em Jornalismo), a Teoria do 

Espelho é extremamente contestada, sendo considerada uma fonte vazia no que diz respeito à 

explicação do processo de redação de uma notícia (nem tudo pode ser tão objetivo como o 

reflexo de um espelho). Apesar disso, o senso comum e a classe jornalística, para a compreensão 

das realidades como meio para a representação incontestável dos factos, tendem ainda a apoiar 

os fundamentos sobre os procedimentos jornalísticos. 

Para que uma notícia receba o “selo de qualidade” deve, antes de mais, ser dotada de 

isenção, como previamente referido. A isenção é exigida não só pelos próprios jornais, que 

competem por serem os melhores, como também pelo público que recebe o conteúdo veiculado 

pelos profissionais de Jornalismo (ainda que as compreensões de imparcialidade de ambas as 

partes possam diferir). 

Com o surgimento das agências noticiosas, em meados do século XIX, um outro 

conceito passou a constituir o Jornalismo de qualidade, ao mesmo tempo que se sustentava a 

objetividade como qualidade da notícia. Estas agências foram criadas, no fundo, para vender 

notícias a, por exemplo, governos e banqueiros, diplomatas e negociantes – logo, era crucial 

oferecer um produto com capacidade de atender às necessidades de cada cliente, tendo, 

naturalmente, em conta os seus interesses, valores e até preconceitos. Desta forma, começaram 

a circular notícias ditas uniformes, neutras e imparciais aos mais diversos jornais. A forma de 

funcionamento destas agências é considerada, por muitos autores que estudam 

aprofundadamente a objetividade no Jornalismo, como uma grande barreira. Porquê? Os 

jornalistas, como trabalhadores assalariados, escrevem em benefício dos empresários, para não 
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perderem os seus empregos. Tal como em qualquer outra sociedade capitalista, a única coisa 

que realmente tem importância na produção de notícias é a maximização do lucro (Kunczik, 

2001: 87). Para Lippman (2008: 129), a necessidade de recolocar as questões de subjetividade 

diretamente relacionadas com os processos de produção jornalística para a tomada de 

consciência dos profissionais e das audiências é fundamental para compreender que a nossa 

mente é consciente do seu próprio subjetivismo e, por isso, o método objetivo torna-se, de certa 

forma, inalcançável. 

Pode-se, então, assumir que a factualidade jornalística é um género de utopia, 

condicionada pela própria natureza, por quem somos e pelo que pretendemos alcançar. A ilusão 

da “verdade” tem, no entanto, ganho destaque e importância (principalmente numa sociedade 

de informação cada vez mais demarcada pelo imediatismo). As notícias em primeira mão, 

reportadas em direto até pela Imprensa que, atualmente, se serve dos seus canais via Internet, 

transmitem ao público uma sensação de total transparência e igualdade – fenómeno que visa 

atenuar as “fronteiras culturais, linguísticas, políticas e ideológicas, através da mediação da 

linguagem e da argumentação” (Marques, 1999: 75). Tal não acontece. Os leitores não têm 

todos, naturalmente, o mesmo nível de compreensão – realidade que pode ser justificada pelas 

desigualdades socio-económico-culturais. Um outro fenómeno relacionado com a sociedade de 

informação em que nos inserimos é a dependência de estratégias de mercado e de tendências 

ideológicas demarcadas. Estas tendências influenciam, de forma consciente ou não, a agenda 

jornalística e a perspetiva do leitor. Segundo Marques (1999: 76) “o pressuposto utilizado pelo 

jornal faz parte de uma acumulação arbitrária de padrões simbólicos culturais que permeiam e 

orientam o sistema de escolha dos acontecimentos”, dotando-os, dessa forma, de “qualidades 

ou determinando a sua natureza.”  

Assim, é aceitável considerar que também a verdade é subjetiva, também os factos são 

sujeitos às mais variadas interpretações. 

A indústria jornalística em Portugal, que deveria basear-se nos valores definidos para a 

escolha e elaboração de uma notícia, deixa-se, muitas vezes, influenciar por fatores externos, 

de puro interesse.  

Desta forma, o jornalista “tem um emprego que consiste em vender informação num 

mercado cada vez mais competitivo” (Woodrow,1991: 37). Para isso, necessita de vender o que 

escreve e de potenciar cada vez mais essas vendas, o que resulta numa aproximação entre o 

produto/serviço e o consumidor e um distanciar da aclamada objetividade. O conceito de 

objetividade está diretamente relacionado com a forma como as notícias são geradas e 
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comunicadas “na seleção de factos, a sua formatação, enquadramento e formação na agenda 

pública com ou sem relação com valores.” (Cohen-Almagor, 1990: 206)  

Assumindo que, de facto, a “verdade” pode ser subjetiva e múltipla, é papel do jornalista 

optar pela “verdade” mais acertada ou pela visão mais próxima à factualidade, ou seja, à 

realidade. O jornalista deve, portanto, reconhecer o conceito de factualidade como norma e 

como meta a alcançar. No entanto, ainda que “a maior parte dos cidadãos tome como garantida 

a objetividade, a reportagem objetiva não tem sido a norma histórica” (Akin, 2008: 197).   

Até ao surgimento da Grande Imprensa, a Imprensa focava-se principalmente na 

“expressão de opiniões, debate de ideias constitutivo do espaço público” (Cornu, 1999: 182). 

Com base neste “objetivo”, a factualidade não era um meio para conquistar uma maior 

audiência e, por isso, era tida apenas como um “acessório” do jornalismo impresso.            

Com a constante evolução dos media e a entrada de diferentes hábitos jornalísticos no 

que diz respeito às ambições comerciais e às limitações técnicas, a factualidade/objetividade 

assume-se, gradualmente, como um “critério de moral profissional” (Cornu, 1994: 182). 

“Os jornalistas invocam os procedimentos rituais para neutralizar potenciais críticas e 

para seguirem rotinas confinadas pelos limites cognitivos da racionalidade” (Tuchman, 1978: 

75) – procedimentos estes que podem ser considerados estratégicos e facilitadores da profissão, 

cruciais para o bom funcionamento de uma redação. Passam então a fazer parte da ética 

profissional do jornalista as notícias objetivas, relatadas de forma descomprometida, impessoal 

e imparcial. Mas segundo Woodrow (1991: 217), “toda e qualquer informação é forçosamente 

subjetiva”, dado que o jornalista, enquanto ser humano dotado de sensibilidade, com “o seu 

caráter, a sua história, as suas opiniões, os seus talentos e os seus limites” tem de escolher o que 

noticiar e reduzir a informação a um confinado número de caracteres, a um limite, às vezes, 

demasiado escasso (Woodrow, 1991: 217). Por isso, “os jornalistas não podem deixar de ser 

subjetivos. Têm as suas próprias opiniões, sentimentos e atitudes relativamente a determinado 

assunto” (Almagor, 1990: 174).  

Portanto, podemos considerar que a notícia é resultado do processo criativo do 

jornalista, que olha a realidade e a filtra com base no seu contexto, valores e identidade. Esta 

espécie de filtro pode ser realizada de forma quase inconsciente, através da linguagem utilizada.  

Também a escassez de tempo é apontada por alguns autores como uma das razões para 

a “falha” factual no jornalismo. Com pouco tempo para analisar a realidade e depois transcrevê-

la, o profissional pode basear-se em informações dúbias e em fontes falsas, sem ter o tempo 

necessário para as confirmar, acaba por divulgar o que não corresponde, no seu todo, à verdade. 
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Até porque "as noções que o jornalista toma como adquiridas são, de facto, um quadro da sua 

visão da realidade social e política" (Tuchman,1978: 88), que pode estar repleta de estereótipos 

e preconceitos pré-concebidos.  

Para Spencer (1966: 233), “a objetividade é ilusória por causa das afiliações ao poder 

político, constrangimentos organizacionais, a previsibilidade das construções de reportagens e 

o alcance limitado das notícias”. São, portanto, os fatores político e económico os mais 

mencionados no que diz respeito à impossibilidade de se ser factual. 

Bennet (2004: 12) reúne quatro fatores que impedem a factualidade no jornalismo: 

 

 O facto de um evento político ser intrinsecamente noticioso; 

 A dificuldade do jornalista em encontrar uma visão neutra; 

 A impossibilidade de reportar todos os factos, em todos os contextos de 

interpretação; 

 O cumprimento de prazos, que resultam na escassez de tempo para análise, 

redação e revisão da notícia. 

Este último ponto tem especial impacto na atualidade, devido às novas tecnologias 

(tópico 1.5) e à necessidade de noticiar ao segundo: é impossível confirmar as notícias, verificar 

as fontes e cruzá-las com outras informações. O imediatismo condiciona, desta forma, o 

Jornalismo factual. Neste sentido, Woodrow (1996: 216) ressalva que “o jornalista competente 

(…) deve conquistar o tempo e o rumo necessários, distanciar-se do facto para tentar 

compreender o seu significado”. 

A realidade é que ter um jornal é comparável, atualmente, a ter um negócio como 

qualquer outro. Ter um Jornal é como ter um café na praça e tentar atrair o maior número de 

clientes possíveis, visando a expansão do negócio – o lucro move o negócio e, por isso, move 

o Jornalismo. Não podemos também esquecer o seu poder enquanto motor de propaganda de, 

por exemplo, ideais religiosos e políticos, e como transmissor e difusor de opiniões públicas e 

pessoais, que podem gerar consequências a nível nacional ou até mesmo mundial. A culpa não 

é do jornalista, do meio que o “controla” ou do Estado, a culpa é de todas as variantes que 

contribuem para um Jornalismo de interesses, condicionado pela própria mentalidade e cultura 

atual da comunidade em que nos inserimos. 

Os conceitos de objetividade e factualidade aplicados ao Jornalismo, ressignificados e 

inovados, proporcionam ao público a sensação de que ainda estabelecem, com os jornalistas e 
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com os conteúdos, expectativas de captação e transcrição da realidade tal como acontecem e se 

veem.  

Além disso, a qualidade da notícia deve estar sempre associada ao conceito de 

imparcialidade. Ainda que a dualidade entre objetividade e subjetividade potencie a descrição 

da realidade nas páginas dos jornais, as práticas jornalísticas, atropeladas pelo imediatismo 

imposto e a competitividade atual, afastam as tentativas dos jornalistas de alcançarem a 

neutralidade do conteúdo (para uma realidade, são apresentadas, por diversos jornais, várias 

perspetivas).  

A verdade existe apenas quando se estabelecem interações com os acontecimentos. Mas, 

devido aos condicionamentos sociais, histórico-culturais, económicos e psicológicos, cada 

interpretação do que é real dá-se de forma distinta para cada indivíduo. Apesar disso, as 

convenções sobre o que é a realidade, impulsionam e incentivam o senso comum na 

interpretação do mundo. A necessidade de aquisição da informação através de convenções 

sobre o que é ou não real é preenchida pelo jornalismo. No entanto, o real é muitas vezes visto 

como o discurso oficial, que expressa interesse de certos grupos no jogo económico, que faz 

publicidade e que apoia ideologias.  

A Teoria do Espelho, que defende que a realidade pode ser transmitida pela simples 

transcrição dos factos, é uma forma de alienar os profissionais da área e da opinião pública. 

Assim se perde a oportunidade de evoluir, ainda mais, o processo de compreensão do 

Jornalismo enquanto forma social e conhecimento do mundo e das pessoas. Afinal, um espelho 

também não reflete fielmente a realidade. Afinal, um espelho também é subjetivo. 
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Capítulo 2 

O Jornal de Notícias e o 

Público 
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Concluída a Licenciatura em Ciências da Comunicação na Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro e após a realização de um estágio em Rádio, decidi ingressar no Mestrado em 

Ciências da Comunicação, com especialização em Jornalismo.  

Por pretender ter o máximo de experiência possível em ambiente profissional na área 

jornalística, o estágio era o caminho a seguir. A vontade de estabelecer comparações ditou, 

desde logo, que o estágio não se poderia limitar a um único local e, por isso, a carga horária foi 

dividida entre o Jornal de Notícias e o Público, por serem considerados jornais de referência a 

nível nacional, ainda que assumam formas e estratégias de trabalho díspares. 

Ambos os estágios foram realizados nas redações do Porto. O estágio no Jornal de Notícias 

decorreu de 1 de agosto a 31 de outubro de 2016, nas secções Nacional e Etc.. O estágio no 

Público de 17 de abril a 14 de julho de 2017, maioritariamente no complemento P3. Ambos os 

estágios decorreram em secções distintas – não era a minha pretensão inicial mas, 

gradualmente, percebi que só assim poderia entender parte da realidade da Imprensa. 

O Mestrado em Ciências da Comunicação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

permite aos seus alunos a realização de um estágio curricular, com uma duração de 900 horas. 

Por ter já uma noção do tema que tencionava abordar, dos contactos que pretendia estabelecer, 

das comparações que ambicionava desenvolver e pela imensa curiosidade de trabalhar em 

grandes redações, optei por dividir a carga horária e estagiar em dois locais distintos. Escolhida 

a área de Jornalismo – a Imprensa – faltava apenas decidir os locais de estágio. A escolha 

pareceu-me, desde início, óbvia. O Jornal de Notícias, por estar familiarizada com as edições, 

por ser um Jornal reconhecido a nível nacional, por estar espalhado por toda a zona Norte e por 

ser considerado, de certa forma, um jornal “popular”. O Público, por me rever nos conteúdos, 

por ser um Jornal conceituado e respeitado e por se apresentar, em comparação com o anterior, 

como um Jornal impresso mais “elitista”.  

No Capítulo 2, serão contextualizadas ambas as entidades em termos históricos e teóricos, 

através da investigação das suas distinções e controvérsias. Será também descrita a experiência 

em estágio, com base em todas as atividades desenvolvidas e com foco nos mais importantes 

ou relevantes trabalhos realizados, na evolução profissional e nos ritmos produtivos dos 

noticiosos. Seis meses passados, pela primeira vez, em grandes redações, e as questões são 

muitas. Como forma de conclusão, será ainda realizada uma apreciação crítica de ambos os 

estágios curriculares. Afinal, só constestando a experiência é possível avaliar o meu 

desempenho, desenvolver comparações e responder às problemáticas existentes e a todas as 

questões que foram surgindo neste percurso de evolução, tanto profissional quanto pessoal. 
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2.1. Jornal de Notícias 

 

2.1.1. Contextualização Histórica 

 

Fundado a 2 de junho de 1888, no Porto, o Jornal de Notícias representa um dos jornais 

portugueses com maior expansão e notoriedade.  

Intimamente ligado à conjuntura social e cultural do Porto, no final do século XIX, o 

Jornal de Notícias inspirou-se no Diário de Notícias (criado por Eduardo Coelho, em 1865) e 

saiu à rua com apenas quatro páginas de grande formato, pelo preço de dez réis. Era, na altura, 

distribuído no Porto e arredores, em Lisboa e Braga e focava-se em conteúdos de foro nacional 

e internacional. A quarta e última página era exclusivamente dedicada a anúncios, mas o Jornal 

de Notícias pretendia tornar-se num jornal puramente noticioso. 

Inicialmente, a tiragem do Jornal portuense rondava os 7500 exemplares por edição, 

número que começou a crescer a partir de 1890, muito devido à propaganda política. 

Atualmente tem uma tiragem de 63 mil exemplares, em média, sendo, assim, o segundo Jornal 

diário de informação com maior distribuição em Portugal (segundo dados da Associação 

Portuguesa Para O Controlo De Tiragem E Circulação, o diário português mais vendido é o 

Expresso, com uma distribuição de 90 mil exemplares). 

O Jornal, que ficou também conhecido pela sigla JN, assumiu-se como um jornal de 

toda a zona norte em 1911, altura em que mudou de instalações para a Rua Elias Garcia. 

Entretanto, em 1926, a Avenida dos Aliados passa a ser a nova morada do Jornal de Notícias. 

Volvidos alguns anos e já em 1970, as instalações são novamente transferidas para a Rua 

Gonçalo Cristóvão, também no Porto, onde ainda hoje se mantêm.  

Com um forte contacto com os seus leitores, o JN permite que, por exemplo, na altura 

do S. João o público envie as suas quadras, para que depois as possam depois ver publicadas 

nas páginas do impresso. Este contacto quase direto com a audiência faz do Jornal de Notícias 

um jornal assumidamente popular. Talvez por esse motivo, nos tempos de ditadura (1951), o 

JN tenha sido considerado como um órgão importantíssimo de oposição ao regime. E é 

exatamente depois da Revolução do 25 de Abril, que o Jornal tem maior expansão, potenciando 

as suas vendas e constituindo-se como um dos jornais nacionais com maior adesão. No entanto, 

durante a ditadura do Estado Novo, o jornal foi controlado, de forma indireta, pelo governo. 
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Nessa altura, o JN era propriedade da Empresa Nacional de Publicidade, detida pela Caixa 

Geral de Depósitos. A 29 de junho de 1976, a Empresa Nacional de Publicidade é 

nacionalizada e, desta forma, o Jornal de Notícias passa a integrar a Empresa Pública dos 

Jornais Notícias e Capital. Já em 1990, o JN é novamente privatizado, através de uma oferta 

pública de venda em bolsa, na altura disputado por uma cooperativa de jornalistas do JN, os 

Alfapress, e um grupo liderado pela Lusomundo. Derrotada a cooperativa JN, que não conseguiu 

nenhuma ação, a maioria do capital do Jornal fica então a cargo do grupo Lusomundo. Em 2005, 

o impresso é vendido à Controlinveste, atual Global Media Group (também detentor do Diário 

de Notícias, da TSF, da SportTV e do Jogo). 

Com o encerramento dos seus concorrentes diretos – O Comércio do Porto (a 30 de 

julho de 2005) e O Primeiro de Janeiro (no fim de 2014), o Jornal de Notícias torna-se o único 

jornal diário a ser publicado a partir da capital nortenha. 

Ao longo dos anos, o JN lançou vários outros jornais e suplementos, mas não os manteve 

por um longo período de tempo. O Jogo, por exemplo, foi lançado pelo Jornal de Notícias em 

1985, mas pouco depois tornou-se autónomo. No entanto, desde 1973, aos domingos, é 

oferecida com o JN uma revista aos leitores. Inicialmente denominada de Revista JN, passa 

depois a chamar-se Notícias Magazine e a ser publicada em parceria com o Diário de Notícias. 

Também a revista Grande Reportagem, publicada aos sábados desde 2003, é um projeto comum 

dos dois jornais, que fazem parte da mesma empresa, a Global Media Group. Para além da 

Notícias Magazine, fazem também parte dos suplementos atuais do JN o Dinheiro Vivo 

(distribuído ao sábado), o Notícias IN (distribuído ao sábado), o Notícias TV (distribuído à 

sexta-feira) e o JN TUTI Classificados (distribuído diariamente com o jornal). 

Em 2014, Manuel Tavares anuncia que pretende abandonar a direção do JN e é 

substituído por Alfredo Leite como diretor até setembro. Afonso Camões acaba por assumir o 

cargo pouco depois, a 1 de outubro de 2014. Assim, o ex-diretor de programação do Porto 

Canal, Domingos de Andrade, passa a ser o diretor executivo.  

O Jornal de Notícias foi um dos primeiros diários em Portugal e lançar a sua edição 

online, a 27 de julho de 1995 – o jn.pt. “O arranque do site do JN teve uma componente muito 

mais técnica do que editorial. As primeiras discussões sobre a criação do site remontam a 1994, 

ano em que o facto de nos fóruns internacionais se falar, cada vez com mais insistência, do 

online não escapou aos mais ‘curiosos’ no JN” (Molinos, 2006: 141).  

Para além do site, o Jornal de Notícias reforça a sua relação com os leitores através das 

redes sociais. No Facebook, são mais de dois milhões de seguidores, o que faz do JN o jornal 
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com mais seguidores nesta rede. No Instagram, são mais de 14 mil os que seguem os conteúdos 

do Jornal nortenho.  Existe também o formato e-paper e aplicações tecnológicas para os 

telemóveis e tablets, que permitem o imediatismo de informação. 

Em dezembro de 2016 (já depois de terminado o estágio), o Jornal de Notícias aposta 

num novo formato. O projeto, denominado JN Direto, consiste na apresentação das notícias em 

vídeo. Fazem também parte do JN Direto entrevistas, reportagens, debates e, sempre que 

justificável, emissões em direto. Além disso, todos os dias, são publicadas sínteses, de 60 

segundos, dos mais marcantes acontecimentos da atualidade. 

 

 

2.1.2. Distinções e Controvérsias 

 

São diversas as distinções arrecadadas pelo Jornal de Notícias desde o seu surgimento. 

São também alguns os casos de controvérsia e polémica. Neste ponto pretendem-se analisar 

alguns dos feitos do jornal portuense, mas também escrutinar alguns casos em que a 

factualidade, objetividade, imparcialidade e isenção não imperaram como valores de qualidade 

jornalística e comprometeram a credibilidade por parte dos leitores. 

O Jornal de Notícias, durante os seus anos de existência e evolução, somou diversas 

distinções. Em 2009, vence o Prémio de Melhor Jornal Online; em 2012, é congratulado com o 

Prémio de “Videojornalismo Online”, devido ao documentário “20 anos de Paredes de Coura”; 

também em 2012, é vencedor do Prémio na categoria de “Última Hora”, devido ao 

documentário “Implosão da Torre 5 do Bairro do Aleixo”. Além disso, o JN obteve menções 

honrosas no SND/The Society for Newspaper Design, na categoria “Páginas Fixas” e venceu 

também a categoria “Suplementos”, com o trabalho “Uma Década de Bandeiras Azuis”. 

Juntam-se a estas conquistas as cinco menções honrosas arrecadadas em 2011, nos Prémios de 

Design Ibéricos, na categoria de melhor Jornal com circulação acima dos 50 mil exemplares e 

uma menção honrosa na categoria de ilustração, nos Prémios de Desenho Periodístico Portugal 

e Espanha 2012. 

Através de alguma pesquisa, durante e após a realização do estágio, foi possível reunir 

um conjunto de casos controversos, em que a ausência de imparcialidade, a factualidade 

questionável, a falta de credibilidade e a busca pelos cliques (no caso do Jornalismo online) são 

verificáveis.  
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Um dos casos mais controversos que envolve o Jornal de Notícias data de outubro de 

2017 e trata-se de uma participação por parte da Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social, pela publicação de “comentários de natureza racista e xenófoba” na edição online do 

JN. Em causa estão as notícias “Feirante atingido a tiro por ter engravidado nora” (Anexo 1), 

de 31 de julho de 2016, e “Tiroteio em Guimarães com um baleado e uma mulher ferida” 

(Anexo 2), de 2 de agosto de 2016. Entidade Reguladora para a Comunicação Social entendeu 

que “na factualidade apurada existem indícios da prática de ilítos penais”. O caso foi 

comunicado à Procuradoria-Geral da República. A primeira notícia referida não foi, no entanto, 

submetida a análise por não disponibilizar a sua versão completa (o acesso à versão completa 

está reservada a assinantes e-paper online).  Na segunda (que poderá já ter sido editada), pode 

ler-se “Um violento e prolongado tiroteio, alegadamente entre duas famílias de etnia cigana, 

fez pelo menos dois feridos (...).” Questiono se será relevante mencionar a etnia dos envolvidos. 

Pode não se tratar de um caso de inexistência de factualidade, mas trata-se, talvez, de um caso 

em que a imparcialidade foi posta de parte. 

Um outro caso de polémica que envolve o jornal portuense é a notícia “Rússia tira da 

‘garagem’ o maior submarino nuclear do mundo” (Anexo 3), de 7 de abril de 2017. O 

submarino em questão era Dmitry Donskoy e a notícia foi apenas divulgada pelo Jornal de 

Notícias e pelo Diário de Notícias a nível nacional. A realidade é que após os ataques ordenados 

pela administração de Trump, na Síria, o avanço russo parecia constituir um género de 

retaliação. Ideia reforçada pelo título da notícia. De forma previsível, a notícia impulsionou 

milhares de partilhas e de conceções sobre o futuro. Alguns leitores anteciparam, de imediato, 

um agravamento do conflito mundial, que poderia, talvez, resultar numa nova Guerra Fria ou, 

até mesmo, numa III Guerra Mundial. O curioso neste caso é que este novo dado era quase um 

exclusivo da Imprensa portuguesa. Aliás, era quase um exclusivo do Jornal de Notícias e, por 

conseguinte, do Diário de Notícias. Ambos os jornais portugueses citavam o The Independent 

Barents Observer, um jornal online norueguês. Nos grandes mundiais, como o The Guardian 

ou o The New York Times, ainda não se havia divulgado esta informação. Mas a controvérsia 

continuou: o Jornal de Notícias, com o seu título, omite informações cruciais, conduzindo os 

seus leitores a uma interpretação errada da realidade. Foram milhares as partilhas desta notícia, 

milhares as pessoas que foram mal informadas. 

O último caso aqui exposto diz respeito a uma notícia de 7 de janeiro de 2017 - "Câmara 

do Porto cumpriu 87% das promessas do PS" (Anexo 4). As contas eram do partido socialista, 

o título do Jornal de Notícias, inicialmente publicado sem as devidas aspas. No artigo em 
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questão pode ler-se "Os socialistas do Porto garantem que a Câmara presidida por Rui Moreira 

‘já concretizou 87,3% dos compromissos eleitorais do PS’, em três anos de mandato." Ou seja, 

o que é, à partida, uma notícia, com base na análise, verificação e creditação das fontes e dados, 

apresenta-se como uma conclusão a que a própria parte interessada (o PS) chegou. O Jornal de 

Notícias divulgou a notícia como se se tratasse de um facto já confirmado. A realidade é que 

não podemos saber se é ou não verdade, mas uma coisa é certa, esta notícia foi difundida sem 

ser fundamentada e sem se apoiar em dados factuais. Podemos, portanto, estar perante um caso 

de interesse político. 

 

 

2.1.3. Atividades de Estágio 

 

A escolha pelo estágio no Jornal de Notícias deveu-se não só ao facto deste ser um dos 

jornais diários impressos com maior impacto a nível nacional, como também por ser o jornal 

que todos os dias lia, por estar disponível em quase todos os estabelecimentos comerciais da 

zona onde resido. No dia da entrevista, a 27 de julho de 2016, foi-me dada a possibilidade de 

escolher a secção onde pretendia desenvolver o meu estágio. A resposta, previamente pensada, 

foi a secção Etc., a secção dedicada à Cultura. 

No dia 1 de agosto de 2016, quando iniciei a minha função como estagiária do Jornal 

de Notícias, informaram-me que iria estagiar na secção Nacional e que a minha orientadora 

seria a jornalista e editora Helena Norte. A minha orientadora, inicialmente, decidiu fazer-me 

uma pequena “entrevista”, de forma a perceber quais eram as minhas motivações e objetivos. 

Depois, atribuiu-me a tarefa de consultar todos os jornais, com especial atenção à secção em 

que estava a estagiar e apresentou-me o Milenium, o programa onde o Jornal é “desenhado” e 

editado e com o qual trabalhei durante os três meses que se seguiram. 

A adaptação foi fácil e assim que me permiti olhar em volta percebi a amplitude da 

redação, as luzes fortes, os computadores sempre ligados, a correria dos jornalistas. Depois de 

alguns processos de “triagem” (seleção das notícias mais relevantes para a secção Nacional no 

site da agência Lusa), como lhe chamava a minha orientadora, comecei por tratar de algumas 

informações e a escrever algumas breves. As breves são, de forma resumida e simples, “mini 

notícias”. O objetivo é que, num reduzido número de caracteres, se clarifique um determinado 

assunto, de forma coesa e simples, para que os leitores o possam compreender rapidamente. 
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Terminado o período de adaptação, foram diversos os trabalhos que elaborei nas secções 

Nacional do Jornal de Notícias. Telefonemas, deslocações, entrevistas, pesquisas, marcações 

– o objetivo era fazer o melhor, com base nas características e regras de cada trabalho realizado. 

Estabeleciam-se contactos regulares com a redação de Lisboa, da qual a jornalista Gina Pereira 

é responsável. Por chamada ou e-mails, quase todos os dias falava com a Gina para acertar 

pormenores das edições. Essa responsabilidade deixou-me cada vez mais confiante no meu 

trabalho e na minha evolução, desafiou-me a responsabilidade e a criatividade, fez-me crescer 

e aprender que, para um mesmo assunto, existem várias visões e que a importância ou 

relevância de uma informação é sempre discutível, dependendo do público-alvo a alcançar, do 

impacto que se pretenda criar e, claro, da zona em que se está a noticiar. 

No último mês de estágio, tive a oportunidade de colaborar na secção que pretendia 

inicialmente, o Etc. Apesar de já ter realizado vários trabalhos para o Etc. enquanto estagiária 

do Nacional, foi apenas aí que percebi o quão diferente pode ser um Jornal dentro de si, nas 

suas secções, nos seus editores e jornalistas. O Etc. tem um ambiente mais descontraído e a 

liberdade criativa é, consequentemente, muito maior. A receção às minhas propostas era 

também maior, quando comparada à secção Nacional, pois maior era também a liberdade, no 

sentido temático e criativo. Nesse meu último mês, foram os jornalistas José Miguel Gaspar e 

Claúdia Monteiro os meus orientadores nesta secção. Também o jornalista Sérgio Almeida 

assumiu esse papel. Aliás, todos os jornalistas acabam por orientar e ajudar da melhor forma os 

estagiários. E só assim, através do trabalho de equipa e cooperação, é possível desenvolver uma 

edição diária numa redação. Os jornalistas discutiam ideias entre si, tiravam dúvidas uns com 

os outros, decidiam os títulos mais apropriados ou os assuntos que deviam figurar nas páginas 

impressas e digitais.  

Foi desta forma, depois de várias entrevistas, conferências de imprensa, eventos e até 

entrevistas por chamada e Skype, de viagens de táxi e de surpresas inesperadas que, a 30 de 

novembro de 2016, terminaram as minhas funções como estagiária no Jornal de Notícias.  

 

Breves 

 

As breves foram o primeiro e mais recorrente trabalho que elaborei enquanto estagiária 

do Jornal de Notícias, tanto no Nacional (Apêndice 1) como no Etc. (Apêndice 2) . São, como 

referido, uma espécie de “mini notícias”, em que apenas o essencial é relevante e deve figurar. 

Apesar de não constituírem a parte mais importante de um jornal, são importantes pelo 
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imediatismo de informação, ou seja, pela sua instantaneidade de interpretação por parte do 

leitor. E era exatamente isso que ambicionava sempre que escrevia uma breve, que os leitores 

se sentissem informados de forma rápida e simples. Resumidamente, as breves são pequenas 

notícias que narram de forma curta, objetiva e em síntese determinado facto ou acontecimento, 

facilitando a compreensão do conteúdo informativo. 

 

Notícias 

 

As notícias representaram uma grande parte do meu trabalho durante os três meses de 

estágio no Jornal de Notícias. A notícia é, no fundo, um meio de divulgação de um 

acontecimento, é a matéria-prima do Jornalismo. Uma realidade política, social, económica ou 

cultural, reconhecida como socialmente relevante pode constituir uma notícia. As notícias são 

“o género básico do jornalismo” (Sousa 2001: 231) e agrupam-se de acordo com o tema que 

tratam, integrando-se nessa secção ou editoria que corresponde a uma(s) determinada(s) página 

do jornal. 

Na seleção e elaboração de uma notícia, devemos ter em atenção critérios com a 

novidade, a proximidade e, incontornavelmente, a relevância. A construção da notícia, por sua 

vez, deve responder sempre às questões básicas Quando?, Como?, Quem?, O quê? e Porquê?. 

No entanto, a notícia possui uma conotação negativa (e na secção Nacional pude confirmar essa 

conotação), pelo seu impacto social, como as tragédias, os acidentes, guerras ou golpes 

(políticos ou financeiros). A escolha do título de cada notícia acabou por representar o meu 

maior obstáculo. Devia prender e, em simultâneo, informar o leitor. E, claro, com um espaço 

limitado de caracteres, cada palavra tinha de ser pensada ao pormenor. 

De entre as notícias elaboradas, destaco as que mais me deram prazer, a nível pessoal e 

profissional, de realizar, seja pelas temáticas abordadas, pelas fontes contactadas ou cenários 

que experienciei. A notícia “Rastreio VHI chega às praias” (Apêndice 3), devido ao contacto 

com os leitores, de uma forma mais descontraída e aberta – para este trabalho, desloquei-me à 

praia de Leça da Palmeira, acompanhada de um fotojornalista e, para além da entrevista ao 

responsável pela iniciativa, tive também a função de recorrer alguns depoimentos das pessoas 

que por ali passavam. A notícia “Descriminação gerou mais de 500 queixas” (Apêndice 4), 

devido ao assunto que retrata e pela realidade que demonstra – este trabalho foi desenvolvido, 

na totalidade, a partir da redação; para além dos contactos telefónicos e via e-mail, também 

outros meios de comunicação figuraram como fontes de confirmação dos dados obtidos. A 
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notícia, “Entram no 8º e 9º ano a pensar na mudança para o secundário” (Apêndice 5), por ter 

entrevistado jovens com ambição de crescer, que tanto me inspiraram – este trabalho teve lugar 

na Escola D. Pedro I, acompanhada por uma fotojornalista também estagiária. Por fim, destaco 

ainda as notícias “Capitais da Cultura fecham esta semana” (Apêndice 6), “Camané associa-se 

aos 30 anos da Festival” (Apêndice 7) e “Turquia vence 9ª edição do ART&TUR” (Apêndice 

8) – este último trabalho foi realizado na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu em 

Vila Nova de Gaia. 

A elaboração de notícias tem início na sua seleção, a mencionada “triagem”, geralmente 

elaborada a partir da Lusa. Para além das notícias de última hora, das entrevistas agendadas ou 

dos conteúdos previamente definidos, era na Lusa que destacávamos os mais relevantes 

assuntos do dia. Quando cheguei ao Jornal de Notícias, a minha orientadora, Helena Norte, 

avisou-me, desde logo, que o início do meu estágio curricular não havia começado na altura 

mais oportuna. Em agosto de 2016 todos os assuntos relacionados com política já haviam sido 

discutidos, a economia encontrava-se estagnada, as tragédias nunca eram previsíveis e, por isso, 

não existia nenhum conteúdo noticioso relevante e impactante. A solução? Improvisar. 

Improvisar no sentido de sugerir, procurar, justificar. Um jornalista é, antes de tudo, um 

investigador consciente das suas funções. A notícia decorre, no fundo, de um determinado facto 

ou acontecimento, traduzindo a sua realidade de forma imparcial. O segredo da notícia é o foco, 

nos acontecimentos que são importantes, e nos factos dentro desse acontecimento que realmente 

interessam ao leitor (interesse público). 

 

Reportagens 

 

A reportagem trata-se de uma envoltura mais intensa do jornalista com certo facto ou 

acontecimento. Tal como a notícia, a reportagem deve também ser de cariz informativo, 

respondendo, de igual forma, às questões fundamentais O quê? Quem? Quando? Onde? Como? 

e Porquê?, mas de modo mais pessoal.  Para além do detalhe de informações, a reportagem 

procura também explicações e outras abordagens da notícia. Implica pesquisa, entrevistas e uma 

edição mais desenvolvida da informação. 

No período em que estagiei na secção Nacional, tive a oportunidade de fazer a 

reportagem, “O estilo que vem do mundo” (Apêndice 9) para o suplemento Notícias Magazine. 

O tema era moda e o objetivo passava por encontrar turistas com um estilo peculiar a passearem 

pelo centro da cidade do Porto. Como já era setembro, não foi uma tarefa fácil. O “boom” 
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turístico no Porto ainda estava a começar. Mas foi, sem dúvida, um dos trabalhos que mais 

gostei de fazer. O contacto com as pessoas na rua, ainda que fugaz, melhora a capacidade de 

comunicar, de fazer entender. O objetivo era saber onde tinham adquirido a roupa, o calçado e 

até os acessórios. O fotógrafo que me acompanhou, André Gouveia, tinha de captar as melhores 

fotografias dos modelos “improvisados”.  

Uma outra reportagem que diz e destaco foi na secção Justiça e tinha por título “Abertos 

282 processos por abandonar animais” (Apêndice 10). Esta reportagem foi uma das propostas 

que havia feito à secção Nacional e que foi depois “transferida” para a Justiça. O objetivo 

passava por tentar perceber como se encontrava o panorama nacional em relação aos animais 

de estimação, numa altura em que a lei de proteção dos animais tinha entrado em vigor há muito 

pouco tempo. Por telefone, e-mail e até redes sociais, consultei diversas associações, 

instituições e entidades, cruzei informações, confirmei fontes e, com a ajuda do jornalista Reis 

Pinto, elaborei o corpo da notícia e organizei-a de forma concisa no site e no papel. 

Elaborei uma outra reportagem em nome do Jornal de Notícias, que apenas foi 

publicada depois do meu estágio ter terminado. A reportagem tinha como título “Visita de 

escritor luxemburguês Guy Helminger a casas de famílias no Porto” e o meu trabalho consistiu 

em jantar com a família, ao lado do escritor, como um dos convidados e registar o momento em 

palavras. Também lá se encontravam jornalistas de rádio, que puderam transmitir a leitura de 

Helminger de poemas da sua autoria em direto. Entre o luxemburguês, o alemão e o inglês, fui 

tentando estabelecer contacto com todos os presentes. Aquela casa era também um atelier de 

design e a descontração era evidente. Presentes estavam mais dois jornalistas, um alemão e um 

luxemburguês, e os responsáveis Goethe-Institut Porto. Foi um dos trabalhos mais difíceis que 

elaborei, pela seleção de momentos ou frases, pelo limite de caracteres, por querer transpor para 

o papel tudo o que ali vivi e senti. 

A última reportagem que destaco decorreu no festival Noites Ritual, no Jardim do 

Palácio de Cristal, com destaque para o concerto de Marta Ren. A minha função foi ver, ouvir 

e descrever: a música, o ambiente, os artistas, a ordem do reportório e tudo o que envolvia o 

evento. Não foi um trabalho desafiante ou inovador, mas colocou-me numa posição mais livre 

em termos de escrita. 
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Entrevistas 

 

A entrevista trata-se de uma conversa entre duas ou mais pessoas e, em relação à finalidade 

jornalística, pretende informar o público das respostas e opiniões da pessoa que é entrevistada. 

Para os jornalistas, a entrevista é uma ferramenta indispensável, uma técnica imprescindível 

para o seu trabalho. Mas não se trata de um simples diálogo casual, uma vez que tem lugar 

mediante um acordo prévio de interesses e expectativas por ambas as partes (entrevistador e 

entrevistado). Resulta num artigo que relata as perguntas e respostas trocadas no decurso dessa 

mesma entrevista. 

Com o objetivo de obter informação específica e difundi-la nos meios de comunicação, a 

entrevista resulta num artigo que relata as perguntas e respostas do jornalista e do entrevistado, 

respetivamente. 

Foi na secção Etc. (coluna Flash) que realizei a minha primeira entrevista profissional. A 

entrevista foi feita a Alda Castro (Apêndice 11), no âmbito de uma Gala de Fado, que decorreu 

no Coliseu do Porto. 

O método utilizado foi o de pergunta-resposta e, por indisponibilidade da entrevistada, teve 

de ser feita via chamada telefónica. Realizar uma entrevista por telefone nem sempre é fácil: ou 

porque a pessoa fala muito rápido e não nos permite tirar apontamentos, ou porque não se 

percebe bem o que diz, ou porque não compreende, à partida, o que estamos a perguntar. Ainda 

assim, esta foi uma experiência bastante enriquecedora porque, ainda que os caracteres fossem 

poucos, a conversa foi longa. 

Uma outra entrevista que realizei foi ao cantor Andrew Bird, no âmbito do seu regresso aos 

palcos de Portugal, também via telefone. Esta entrevista revelou-se ainda mais complicada que 

a anterior, afinal estávamos a comunicar em inglês e, por chamada, nem sempre o que é dito é 

bem interpretado.  

A última entrevista que destaco é a entrevista realizada à banda Bicho do Mato. Foi uma 

entrevista coletiva, todos os quatro elementos da banda responderam às minhas questões, 

sentados à volta de uma mesa redonda numa das salas de reunião do Jornal de Notícias. Tive a 

sorte de estar na minha “praia” e no conforto de um tema que aprecio: a música. A entrevista 

centrava-se no lançamento do álbum “A Vingança do Bicho do Mato” 

Para além de entrevistas em método de pergunta-resposta, fazia entrevistas praticamente 

todos os dias. Afinal, para um assunto ser publicado é necessário o contacto com várias fontes 

e a confirmação da veracidade daquilo que nos é dito e transmitido. 
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2.2. Público 

 

2.2.1. Contextualização Histórica 

 

O Público é um jornal impresso, com periodicidade diária, fundado em 1990 por um grupo 

de pessoas, que idealizavam um Jornalismo diferente em Portugal. A empresa em si, Público, 

Comunicação Social S.A., foi constituída a 31 de outubro de 1989. Quatro meses depois, o 

Jornal sai para as bancas: “Não é fortuito que o aparecimento do PÚBLICO tenha coincidido 

com o início da última década deste século, para a qual se previam mutações fundamentais que 

irão moldar a fisionomia do próximo milénio”, pode ler-se no Livro de Estilo do Público (fonte: 

http://static.publico.pt/nos/livro_estilo/04-introducao.html). O Jornal integra-se, no ano 

seguinte, na World Media Network (uma associação que reúne diversos jornais de referência no 

mundo). Assim, acaba por ter algumas participações de jornais como o El País (Espanha) e o 

La Repubblica (Itália) no seu capital social de empresas de comunicação estrangeiras. 

Atualmente, o Público integra a sub-holding (participação acionária majoritária) da Sonae, para 

as áreas de comunicação, a Sonaecom. 

A 11 de maio de 1995, o Público regista o seu sítio na Internet. Meses depois, a 22 de 

setembro, nasce o Público Online (designado, atualmente, publico.pt), em simultâneo com a 

Público.pt Serviços Digitais Multimédia, S.A.. A 6 de setembro de 1999, integra também um 

serviço de notícias autónomo, atualizado diversas vezes por dia. O Público foi, desta forma, o 

segundo sítio de um Jornal a disponibilizar a sua edição impressa online. Atualmente, o acesso 

a artigos de opinião, suplementos semanais e a pesquisa de artigos estão reservados a assinantes 

e utilizadores registados (este últimos, através do pagamento no valor de 1 euro). A edição 

impressa em PDF, por sua vez, está reservada, exclusivamente, a assinantes. 

O jornal foi pioneiro, em 1992, em publicar artigos colecionáveis, como suplementos 

especiais, livros, enciclopédias, CDs, CD-ROMs, entre outros. Aliás, ao longo destes 28 anos 

de existência, o Público editou dezenas e dezenas de colecionáveis. 

Desde 1997, o Jornal edita também o Janus, Anuário de Relações Exteriores, que tal como 

o nome indica tem periodicidade anual, em colaboração com a Universidade Autónoma de 

Lisboa.  
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São vários os suplementos associados ao Público. O Fugas, suplemento da edição de sábado 

do Público, publicado todos os sábados, é dedicado a viagens, prazeres e motores, com um 

mínimo de 44 páginas, sendo atualizado diariamente em fugas.pt. O Iplsílon surge, em 2007, 

da reestruturação dos suplementos de cultura, em substituição do Y e do Milfolhas – o Ipsílon 

torna-se, assim, o único suplemento exclusivamente de cultura do Público, até à atualidade. O 

Inimigo Público, dirigido por Luís Pedro Nunes, é um projeto conjunto do Público e da 

Produções Fictícias, nascido a 26 de setembro de 2003 - publicado às sextas, tem também a 

sua edição online diária.  

O Culto é uma edição trianual especial dedicada ao glamour e Life & Style e materializa-se 

em temas como estilo e tendências, produtos e objetos de culto, gastronomia e vinhos, viagens 

e destinos. Também os suplementos Imobiliário, Saúde, Golfe e Continente Magazine fazem 

parte dos suplementos do Público. O P3, sucessor do P2 (um caderno diário do Público, entre 

12 de Fevereiro de 2007 e 2009, que integrava notícias de cultura entre outros temas de 

atualidade), surge em 2011 e é criado “para todos os jovens (e não só) que se encontram 

afastados dos órgãos de informação por não se reverem nos temas tratados” (fonte: 

http://p3.publico.pt/static/projecto). É um site de informação generalista, que cruza a vasta 

experiência de jornalistas do Público com a visão dos jovens. Inicialmente, o P3 era um projeto 

de alguns alunos da Licenciatura e Mestrado em Ciências da Comunicação da Universidade do 

Porto. Hoje, assume-se como parte integrante do jornal e como o veículo mais eficaz para 

alcançar os jovens portugueses. Com um grande impacto nas redes sociais (mais de 74 mil 

seguidores), o P3 tem como “temas” a atualidade, cultura e vícios. Associado ao P3 está o “site 

de estimação” Pet, um projeto dedicado à temática animal. No dia 25 de abril de 2017, o Público 

lança o P24, um noticiário em áudio, personalizado de acordo com os interesses de cada 

ouvinte, que está disponível no site do jornal e em podcast. 

 

 

2.2.2. Distinções e Controvérsias 

 

Ao longo dos anos, o Público e o publico.pt foram merecedores de diversas distinções. Entre 

as quais, uma medalha de prata na categoria de "Redesenho" dos prémios "ÑH02 - O Melhor 

do Design Jornalístico Espanha & Portugal 2005", tendo sido o único meio distinguido nesta 

área e, mais tarde, vence o Prémio PC Guia pelo melhor sítio noticioso. Em 2016, vence o 18.º 
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Prémio AMI Jornalismo Contra a Indiferença e o Prémio Gazeta. Em 2017, vence também o 

Prémio da UNESCO sobre direitos humanos e o Grande Prémio Ciência Viva Montepio.  

Mas tal como o Jornal de Notícias, também no Público se encontram casos em que a 

factualidade, objetividade, imparcialidade e isenção não imperaram como valores de qualidade 

jornalística e comprometeram a credibilidade por parte dos leitores.  

O primeiro caso de controvérsia do Público não se trata de uma notícia. O atual diretor do 

jornal, David Dinis, que assumiu funções a 3 de outubro de 2016, conta com uma passagem 

pelo governo de Durão Barroso (PSD/CDS), no qual foi assessor. Esta relação 

jornalismo/política foi discutida na altura e ameaçou a credibilidade do impresso.  

O segundo caso controverso data de 17 de julho de 2017 e tem como título “Administração 

Central não divulga 85% das suas compras públicas” (Anexo 5). Ao analisar todo o conteúdo 

da notícia, percebe-se que o problema reside não só no título, por induzir os leitores em erro, 

como no seu desenvolvimento. Os dados referem-se ao período compreendido entre 2013 e 

2015. Mas, tendo como ponto de partida o título, assumimos que corresponde à atualidade. 

Aliás, pode ler-se no próprio subtítulo da notícia “Dos quase 16 mil milhões de euros gastos 

pela administração central do Estado nos últimos três anos em aquisição de bens e serviços, 

apenas 15% estão registados no portal BASE”. Esta informação é falsa, como, aliás, é possível 

perceber ao ler a própria notícia no texto de desenvolvimento. 

Outro controverso caso que envolve o Público diz respeito às eleições francesas. No dia 23 

de abril de 2017, o Público publicou uma notícia que tinha como título “Toda a Europa queria 

votar no próximo Presidente francês” (Anexo 6). A opinião/favoritismo do Público foi evidente 

para todos os eleitores. Na altura da notícia, Macron levava uma vantagem de apenas 1%. Seria, 

então, Macron “o próximo Presidente francês” como o Público assumia? Sim. Mas na altura 

em que a notícia foi publicada, a vitória do candidato era apenas uma assunção, uma previsão 

não fundamentada. Mais prudente seria se o Público não se precipitasse em conclusões e 

resultados, porque Macron venceu, mas apenas depois, quando os resultados confirmaram essa 

vitória e não quando os meios de comunicação faziam apostas entre si. 

 

2.2.3. Atividades de Estágio 

 

De 17 de abril a 14 de julho de 2017, exerci as minhas funções como estagiária do Público. 

Depois da entrevista, rapidamente me apercebi que estava destinada ao P3. E foi no P3 que fiz 
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a maior parte de todo o meu trabalho. Entrevistas, reportagens, notícias, galerias: fiz de tudo e 

tudo me pareceu pouco. Senti uma liberdade criativa muito superior à que senti no Jornal de 

Notícias. Senti que podia sugerir e arriscar sem medo. E assim foi.  

No total, foram 61 as publicações no site deste “suplemento”. De todas as publicações, decidi 

selecionar apenas as que considero mais relevantes para o meu percurso. A primeira, publicada 

no Pet tem por título “Taiwan é o primeiro país asiático a proibir consumo de carne de gatos e 

cães” (Apêndice 12) e foi das que mais gostei de escrever, pela notícia em si, pelo que 

transmitia e pela mudança que acarreta. A reportagem “Restaurante solidário no Porto gerido 

por jovens alimenta dezenas por dia” (Apêndice 13), pela procura de fontes, a decisão e seleção 

de conteúdo e pelo próprio caráter noticioso. A reportagem “Eu sou migração. Tu não?” (Anexo 

14), devido ao tema, numa altura em que se falou muito da migração nos Estados Unidos 

(administração de Donald Trump) e pela ideologia da entrevistada, foi dos trabalhos mais 

interessantes de desenvolver. A fotogaleria “Desdobrar os cantos de Viseu e Madrid” 

(Apêndice 15), pela descrição das ilustrações, pelas entrevistas aos autores e por perceber, uma 

vez mais, que cada um de nós tem o seu canto no mundo – também eu tinha o meu no 

Jornalismo.  

A entrevista “Horácio, um clarinete e uma carreira que é ‘realmente possível’” (Apêndice 

16) creio que foi, no P3, o primeiro artigo de índole totalmente nacional que escrevi: encontrei-

me com o Horácio, um jovem promissor, na Casa da Música e ele, que ia atuar no dia seguinte, 

decidiu ensaiar no final da entrevista – ficou tanto por perguntar.  

Além disso, realizei também a reportagem “Uma Síria que já não existe” (Apêndice 17) 

baseava-se no site Searching for Syria, da Google, e retratava, entre muitas outras coisas, como 

era a Síria antes da guerra e como é agora. Esta reportagem marcou-me muito a nível pessoal, 

mas também profissional. Pensamos que sabemos muita coisa e não sabemos quase nada. Ao 

analisar ao pormenor aquele site em formato de registo, analisei-me enquanto jornalista e 

percebi que se queremos ser bons profissionais, temos de saber todos os dias mais, mesmo sobre 

os assuntos que pensamos dominar. 

A entrevista “A Judas londrina da Ana Brasil portuguesa” (Apêndice 18) foi, por sua vez, 

um trabalho muito mais descontraído. Essa notícia apresenta o projeto de uma jovem que, 

cansada da rotina de trabalho, do stress de uma redação (curiosamente no Público) e de trabalhar 

sem motivação, ruma a Londres e começa a escrever a sua própria revista de moda – a Judas. 

O bom de ser jornalista é que existem pessoas que nos inspiram todos os dias, a Ana foi uma 

delas.   
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“SwimRun, dois portugueses que correm e nadam pela tua saúde” (Apêndice 19) foi uma 

reportagem com a qual aprendi imenso. Dois portugueses, que praticam um desporto peculiar 

nascido na Suécia, para percorrem juntos um trilho de 75 quilómetros, que correm, nadam e 

andam de bicicleta, ligados por um cordão. O objetivo? Apoiar a Maratona da Saúde na 

prevenção de doenças cardiovasculares. A melhor parte de ser jornalista são também as pessoas 

com quem temos a possibilidade de falar, que nos descrevem os  seus sonhos e motivações, 

coisas que não faltavam a Luís Moreira e Filipe Silva. Falamos na Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto e, depois de duas horas em conversa, voltei para a redação sem a certeza 

se a notícia seria ou não publicada. Disseram-me na altura “Convence-nos”: podemos encontrar 

a notícias ainda pelas páginas do P3 e nas partilhas do Público. 

O meu maior “projeto”, digamos assim, enquanto estagiária do P3 foi a cobertura do 180 

Creative Camp, organizado pelo Canal 180. De 3 a 7 de julho de 2017 viajei para Abrantes e 

fiz entrevitas, reportagens e galerias; fiz amigos, conhecidos e deixei-me inspirar por todos. 

Afinal, o objetivo do festival é exatamente esse: a partilha de experiências e opiniões. A notícia 

“O 180 Creative Camp quer celebrar a beleza da imperfeição” (Apêndice 20) foi um género de 

introdução para uma semana de aprendizagem, feita com base num press release (suporte único 

– confluência dos conceitos de Jornalismo e Publicidade). Nessa semana publiquei cerca de 

duas notícias/galerias por dia. A par com um fotógrafo do Canal 180, registamos os momentos 

em imagens e palavras. No final do dia, sentava-me no beliche de um quarto dividido com mais 

quatro pessoas, e escrevia o que via, ouvia e vivia.  

Por fim, a reportagem “Coreia do Norte, o país onde a emoção não se pode manifestar” 

(Apêndice 21), por ter sido a entrevista que mais gostei de fazer, pelo choque e pela 

aprendizagem. Ao falar com a Tânia, que esteve na Coreia do Norte três dias, percebi o que era 

realmente a inexistência de factualidade jornalística num país. Tudo é controlado. Tudo é 

medido ao pormenor. Saber que existem realidades tão afastadas da nossa, em que ninguém se 

pode considerar minimamente livre foi, de certa forma, chocante. 

Além do P3 escrevi alguns artigos para o suplemento Fugas, do qual destaco a resportagem 

“O refúgio ideal para ouvir o silêncio” (Apêndice 22). Esta reportagem foi realizada no Hotel 

Misarela, perto de uma das “portas” do Gerês. Já a terminar o estágio só posso agradecer pela 

experiência que me proporcionaram. Primeiro, por ter ido com jornalistas de outras entidades e 

por ter passado cerca de dois dias com eles - aprendi imenso. Segundo, por toda a ideologia e 

paz que o local transmitia. No dia em que cheguei a Misarela sentei-me à mesa de esplanada do 
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Hotel. Era uma tarde chuvosa, mas nada impediu uma entrevista ao Senhor João, a cabeça por 

detrás de tudo o que ali havia construído. 

Por fim, dos artigos elaborados para o Público e publico.pt, destaco a reportagem “Gaia Todo 

Um Mundo” (Apêndice 23), um evento de arte e músicas, com instalações urbanas de teor 

provisório e definitivas em Vila Nova de Gaia. Convidar pessoas das mais diversas 

nacionalidades e culturas para a partilha de conhecimento era o objetivo. Desloquei-me com o 

fotojornalista Adriano Miranda e, com o curador do evento, Miguel, visitamos os espaços 

dedicados a comemorar a diversidade. Por fim, a notícia “FAP no Bairro do Carriçal: o projeto 

que faz sonhar” (Apêndice 24), um projeto dos alunos da Universidade do Porto, que consiste 

na gestão de um espaço educativo para crianças que vivem em bairros problemáticos e com 

reduzido poder económico. Foi uma experiência especial, pelo projeto social em si, por ter 

estado na Associação onde o projeto é desenvolvido, por ter contactado com algumas das 

crianças que se apoiam nesse mesmo projeto e por ter entrevistado duas jovens estudantes da 

Associação de Estudantes da Universidade do Porto que tanto fazem em troca de quase nada. 

 

 

2.3. Apreciação Crítica 

 

Os estágios curriculares, realizados no Jornal de Notícias e no Público foram, sem dúvida, 

as experiências mais enriquecedoras durante estes dois anos de mestrado e de toda a minha vida 

académica. O facto de nos ser dada a oportunidade de viver o dia-a-dia de um jornalista, de 

reunir contactos, de aprender com os melhores e de crescer fora da nossa zona de conforto a 

nível profissional e pessoal é inexprimível. O desafio constante e a ambição de querer ser 

sempre melhor e fazer sempre mais são sentimentos que não podem, de facto, ser descritos. 

Cheguei ao Jornal de Notícias a 1 de agosto de 2016, sem muitas expectativas, sem saber 

exatamente o que poderia acontecer nos três meses que se seguiam. Só tinha a certeza de que 

iria fazer o melhor que me fosse possível e o melhor que me permitissem. Aprendi muito entre 

as correrias da redação para os táxis e dos táxis para os locais de reportagem, aprendi ainda 

mais quando essas saídas não eram agendadas e me diziam, assim que chegava à redação “Tens 

um táxi à porta daqui a meia hora”, sem tão pouco me informarem qual seria o meu destino ou 

o propósito da minha saída. Ser Jornalista e, principalmente, Jornalista estagiário, é usar sempre 

a “lei do desenrasque”. Aliás, tive esta noção assim que fui à redação do Jornal de Notícias 
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pela primeira vez, no dia da entrevista. A jornalista que me entrevistou, Inês Cardoso, alertou-

me desde logo que a proatividade é a maior arma de um estagiário. Afinal, se não tivermos 

iniciativa e vontade de trabalhar, por muitas oportunidades que nos sejam dadas, serão todas 

em vão. A Inês mencionou também que, no Jornal de Notícias, são vários os estagiários que 

passam o tempo de estágio na redação, a escrever breves e pouco mais. Comigo a realidade foi 

diferente, foram poucos os dias em que me limitei apenas à redação. E foi assim que descobri 

que, apesar de gostar de escrever, o que mais gosto de fazer é de falar, conhecer e perceber: 

pessoas, lugares, eventos, causas. O estágio terminou no final de outubro de 2016 e a minha 

visão da Imprensa começou a ganhar forma e a tornar-se mais fiel à realidade. 

Com a visão jornalística ainda em fase de construção, mas com a experiência do Jornal de 

Notícias (que se revelou crucial) cheguei ao Público a 17 abril de 2017. Na entrevista que 

antecedeu a minha chegada, recordo-me de uma exigência de seleção muito superior à do Jornal 

de Notícias. Foi o jornalista Amílcar Correia que me entrevistou, ainda em fevereiro desse ano, 

e falamos durante cerca de meia hora sentados numa secretária da redação, em clima de 

trabalho, com as teclas dos computadores como música de fundo. Entre outros assuntos, 

falamos sobre a minha experiência e ambição. Falei-lhe na presente investigação e na 

comparação que faria entre os dois noticiosos e, talvez por isso, me tenha sido destinado o P3. 

Começou então a minha aventura no Jornalismo digital. Ao contrário do que aconteceu no 

Jornal de Notícias, comecei a trabalhar assim que me sentei. Nesses primeiros dias, senti-me 

em constante avaliação e, sem muita orientação, acompanhei alguns jornalistas em reportagem 

e, a meio da segunda semana, confiaram-me um trabalho de responsabilidade: o lançamento da 

Monarch Airlines no Porto, divulgado no site da Fugas, do P3, do Público e na edição impressa. 

Em ambos os estágios, a minha principal ferramenta de trabalho foi o computador. Mas 

também o telemóvel se revelou uma ferramenta crucial: era no telemóvel que gravava as 

entrevistas. Para além disso, tive sempre as indispensáveis agendas, que ainda hoje guardo. 

As redações do Jornal de Notícias e do Público possuem, no entanto, ambientes e 

metodologias de trabalho diferentes. O Jornal de Notícias é maior em espaço e em número de 

jornalistas, a correria é constante. O Público é uma biblioteca cheia de livros e computadores, 

mais calmo em comparação e a relação dos jornalistas é mais próxima, o que proporciona um 

bom ambiente de trabalho. Talvez o facto de ter realizado os estágios em diferentes secções 

possa comprometer a minha avaliação, mas talvez isso possa igualmente permitir uma visão 

mais ampla, ainda que impeça a comparação direta de notícias por mim redigidas. Ainda assim, 

e apesar de ter trabalhado maioritariamente na secção Nacional e Etc., no Jornal de Notícias, e 



80 
 

no suplemento P3, no Público, tive a oportunidade de desenvolver trabalhos em diferentes 

secções e complementos em ambos os impressos.  

No que à edição dos jornais diz respeito, no Jornal de Notícias o programa utilizado era o 

Milenium, no P3 bastava aceder ao backoffice do site. Em relação à divisão diária do trabalho, 

no Jornal de Notícias era dividido pela editora, sempre com a liberdade de dar sugestões; no 

Público era distribuído de uma forma mais aleatória e a liberdade para dar sugestões era muito 

superior em comparação. 

Em comum os dois noticiosos têm a colaboração entre jornalistas. Se existem dúvidas devem 

ser discutidas. No Público, por exemplo, sugeri a investigação de um caso de que um amigo me 

havia falado: os desperdícios alimentares no Continente. Depois de muito se discutir sobre o 

assunto, chegámos à conclusão de que, para além de ser um trabalho demorado em termos de 

investigação (só me restava, nessa altura, um mês para terminar o estágio) e difícil em termos 

de dados, essa trabalho poderia ser prejudicial para o próprio Público. Porquê? O Público é 

administrado pela Sonae, que gere também o Continente. Apesar do “Pacto do Público” (em 

que se acordou entre a empresa e o Jornal a total independência e liberdade de decisão), o Jornal 

não é, por este motivo, totalmente independente na decisão dos assuntos que trata. 

De uma forma geral, foram seis meses de muita aprendizagem e crescimento, seis meses em 

que me construí como aspirante a jornalista ao lado de alguns dos melhores jornalistas de 

Imprensa em Portugal, em duas redações que marcam apenas pelo nome e que impactam o país 

com as suas palavras. Foram seis meses e duas experiências completamente diferentes, mas em 

que pude realmente pôr em prática tudo o que aprendera, em teoria, na universidade. E crescer 

profissionalmente em dois jornais de referência foi a melhor decisão que poderia ter tomado. 

Mas a realidade é que sem os conteúdos adquiridos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro não me sentiria capaz de ingressar nesta aventura. A experiência, o contacto direto com 

o trabalho, a vontade e motivação são, realmente, as ferramentas mais importantes em qualquer 

área, mas principalmente no Jornalismo, que se revela cada vez mais competitivo. Esta 

competitividade era visível no Jornal de Notícias, especialmente na secção Online: existia a 

urgência de publicar, a mentalidade de que se não fossem os primeiros não seriam os melhores. 

No Público, a realidade era um pouco diferente, apesar de também existir a ambição de serem 

os primeiros, existia a noção de que nada se publicava com erros, tanto a nível de informação, 

quanto a nível de formatação e edição da própria notícia. No caso do P3, especificamente, como 

era um meio de comunicação que se destaca pelos conteúdos partilhados, não existia uma 

concorrência direta e, por isso, a pressão verificou-se menor. 
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No Jornal de Notícias e no Público, todos os dias constituíram um desafio à aprendizagem, 

todos os dias surgiam novos temas, novos e diferentes trabalhos. Uma aprendizagem diária, em 

dois jornais diários, onde houve, muitas vezes, pouco tempo para nos informarmos sobre os 

temas que iríamos acompanhar antes de sair da redação. E é nesses momentos que o aspirante 

a jornalista evolui, aprende a esperar pela notícia, pelo interessante, pela pessoa que pretende 

entrevistar, pelo momento em que deve “correr” para a frente de uma conferência de imprensa 

e largar o telemóvel em modo gravador e, acima de tudo, é nesses momentos em que 

aprendemos a ser realmente jornalistas, a colocar as emoções de lado, a buscar a sensatez de 

saber ler o momento e transcrevê-lo com a imparcialidade e factualidade que constituem o tema 

central desta investigação. Tornei-me mais autónoma e mais consciente das minhas escolhas e 

seleções. Hoje, naturalmente, olho para o Jornalismo Impresso de outra forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Estudo de Caso: 

Factualidade do Jornalismo 
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Este é um estudo de caráter exploratório, que visa, através da investigação, compreender de 

que forma poderá a factualidade jornalística ser posta em causa, dependendo do modo como 

determinado conteúdo noticioso é abordado e difundido - diferentes abordagens poderão 

comprometer a veracidade e factualidade, bem como a compreensão por parte do leitor e, 

consequentemente, a sua credibilidade.  

No Capítulo 3 apresentam-se os resultados do questionário Factualidade do Jornalismo 

Impresso em Portugal (Apêndice 24), realizado através do google.docs, entre os dias 25 e 29 

de outubro de 2017, e difundido na rede social Facebook, como forma de facilitar o processo 

de análise e interpretação. Esta técnica permite analisar, mediante respostas abertas ou fechadas, 

a opinião dos leitores portugueses em relação ao Jornalismo Impresso.  O questionário é 

constituído por questões consideradas cruciais para determinar as características do objeto de 

pesquisa e foi, por isso, utilizado como um instrumento de recolha de dados, permitindo uma 

maior facilidade no tratamento estatístico dos dados e na obtenção de conclusões. Na opinião 

de Quivy e Campenhoudt (1998:188), o inquérito por questionário define-se pela reunião de 

“um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população” – os leitores 

portugueses.  

Através deste método quantitativo, de índole qualitativa, pretende-se responder a questões 

como “Será que os portugueses acreditam na factualidade jornalística em Portugal?”, “Será que 

têm preferência por algum jornal ou tema?”, “Será que têm algum critério de avaliação dos 

conteúdos e meios?”. Optou-se pela elaboração de um questionário de linguagem simples, de 

perguntas acessíveis, para que qualquer pessoa fosse capaz de lhe dar resposta. A amostragem 

(o estudo de relações existentes entre a população e as conclusões dela extraídas) é de 174 

pessoas, a partir dos 18 anos de idade. Esta é também uma amostragem probabilística, que visa 

generalizar as suas conclusões ao panorama nacional.  

Cada questão do questionário será, muitas vezes, representada através de uma tabela e de 

um gráfico, de modo a facilitar a compreensão e a leitura dos resultados, a transcrição dos 

resultados encontra-se depois dos gráficos e tabelas das respetivas questões. Serão também 

apresentadas as considerações gerais dos dados obtidos. 
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Inquérito - Factualidade do Jornalismo Impresso em Portugal 

174 Inquiridos 

 

 

2.4. Idade 

 

 

3.1.1. Tabela 1 

 

18-24 25-34 +35 

110 40 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 174 inquiridos, 110 (como podemos verificar na Tabela 1) pertence à faixa etária dos 

18 aos 24 anos, o que corresponde a 64% (Gráfico 1), 40 à faixa etária compreendida entre os 

25 e os 34 anos (23%) e 23 responderam ter 35 ou mais anos de idade (13%). 

64%

23%

13%

IDADE

18-24 25-34 35
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3.2. Grau de Escolaridade Completo 

 

 

 

3.2.1. Tabela 2 

 

1º Ciclo do Ensino Básico (4º ano) 1 

2º Ciclo do Ensino Básico (6º ano) 2 

3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) 1 

Ensino Secundário (12º ano) 70 

Ensino Superior (Bacharelato ou 

Licenciatura) 

76 

Pós-Graduação 1 

Mestrado ou Doutoramento 22 

 

 

3.2.2. Gráfico 2 
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3º Ciclo do Ensino Báscio (9º ano) Ensino Secundário (12º ano)

Ensino Superior (Bacharelato ou Licenciatura) Pós-Graduação

Mestrado ou Doutoramento
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Dos 174 inquiridos, apenas 1 (1%) respondeu à opção 1º Ciclo do Ensino Básico (4º ano), 

também com apenas uma resposta (1%) se encontra a opção 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) 

e a opção Pós-Graduação, 2 (1%) responderam à opção 2º Ciclo do Ensino Básico (6º ano), 

70 (40%) responderam à opção Ensino Secundário (12º ano), 76 (44%) responderam à opção 

Ensino Superior (Bacharelato ou Licenciatura) e 22 (13%) responderam à opção Mestrado 

ou Doutoramento. 

 

 

3.3. Sabe o que se entende por factualidade? 

 

 

3.3.1.  Tabela 3 

 

Sim 133 

Não 36 

 

 

3.3.2. Gráfico 3 

 

 

 

Dos 174 inquiridos apenas 169 responderam a esta questão: 133 (81%) confirmam saber o 

que se entende por factualidade, os restantes 36 (19%) não, tal como podemos verifica na 

Tabela 3 e no Gráfico 3. 

 

 

 

 

79%

21%

SABE O QUE SE ENTENDE POR FACTUALIDADE?

Sim Não
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3.4. No caso de ter respondido sim à questão anterior, dê uma breve definição de 

factualidade. 

 

Com esta questão, pretendia-se apurar se os leitores sabem, na realidade, o que se entende 

por factualidade. No Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, “Factual é relativo a facto, 

algo que se cinge ou baseia em factos, cuja veracidade ou existência está comprovada”. Facto, 

por sua vez, significa “ato, acontecimento, feito, coisa realizada”. Factualidade é, portanto, uma 

“palavra derivada de "factual", proveniente do latim factum, -i, feito, ação, etc.; que se cinge 

exclusivamente aos factos, não expressando a sua opinião pessoal”. De 174 inquiridos, são 

cerca de 120 as respostas a esta questão, entre elas: 

 

“Algo baseado em factos”; 

“Notícias baseadas em factos reais”; 

“Que se cinge e baseia em factos, imparcial”; 

“Apresenta apenas os factos da noticias, sem opiniões”; 

“A factualidade está relacionada ao que é factual, concreto, e baseia-se no mesmo”; 

“Resume se a factos e a sua veracidade é comprovada”; 

“Algo baseado em factos, sem interferência de parcialidade de opinião”; 

“Veracidade e relato fiel à realidade”; 

“Verídico, real, objetivo”; 

“Descrição de acontecimentos reais”; 

“A objetividade e uso dos factos e não de ideias”; 

“Veracidade das fontes de informação com extrema imparcialidade sobre conteúdo”; 

“Exposição ou descrição dos factos, dos acontecimentos de uma forma imparcial, sem juízos 

de valor”; 

“Factualidade jornalística entende-se por um conjunto de fatores que tornam a transmissão 

de uma informação objetiva, imparcial e verdadeira. Uma informação desprovida de factos não 

pode ser considerada credível”; 

“Relatar ou descrever sem dar opinião”; 

“Futuro”; 

“Estudos superiores”; 
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“Conclusão formulada através de factos reais que possam ser comprovados empiricamente 

ou por estado de afirmação de uma premissa discursiva”; 

“Diz-se que uma notícia é factual quando está se cinge aos factos comprovados, é imparcial”; 

“Facto é tudo aquilo que é o caso, independentemente da interpretação/vontade humana. 

Exemplo: "a Terra gira em volta do Sol". Contraexemplo: "a Terra gira de uma maneira curiosa, 

digna do nosso interesse". No primeiro caso temos uma verdade à luz da melhor ciência, no 

segundo, temos uma análise subjetiva”; 

“Fidedignidade”; 

“Relato que contém factos contrastados e não interpretação de factos por parte do autor, ou 

informação incompleta que pode levar a interpretação em linha com as posições políticas ou 

religiosas ou de simples interpretação do autor”; 

 

 

 

3.5. Acredita na factualidade jornalística da imprensa em Portugal? 

 

 

3.5.1. Tabela 4 

 

 

 

3.5.2. Gráfico 4 

 

 

Sim 55 

Não 79 

41%

59%

ACREDITA NA FACTUALIDADE JORNALÍSTICA DA IMPRENSA 
EM PORTUGAL?

Sim Não
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Dos 174 inquiridos apenas 134 responderam a esta questão: 55 (41%) responderam que sim, 

79 (59%) responderam que não, como se verifica na Tabela e no Gráfico 4. 

 

 

3.6. Quais são as notícias que mais lhe interessam? 

 

 

3.6.1. Tabela 5 

 

Política 80 

Economia 47 

Desporto 72 

Cultura 122 

Social 78 

Regional 52 

Nacional 105 

Internacional 107 

Justiça 65 

Ciência 92 

 

 

3.6.2. Gráfico 5 
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3.6.3. Gráfico 6 

 

 

 

Dos 174 inquiridos, 80 (10%) responderam à opção Política, 47 (6%) à opção Economia, 

72 (9%) responderam à opção Desporto, 122 (15%) à opção Cultura, 78 (9%) à opção Social, 

52 (6%) responderam à opção Regional, 105 (13%) à opção Nacional, 107 (13%) à opção 

Internacional, 65 (8%) à opção Justiça e, por fim, 92 (11%) à opção Ciência. Por ser uma 

questão de escolha múltipla, optou-se pela elaboração de uma tabela e dois gráficos 

representativos dos dados recolhidos. 

 

3.7. Quais são as notícias em que mais confia em termos de factualidade? 

 

 

3.7.1. Tabela 6 

 

Política 17 

Economia 27 

Desporto 20 

Cultura 85 

Social 22 

Regional 35 

Nacional 22 

Internacional 40 
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15%
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Política Economia Desporto Cultura Social

Regional Nacional Internacional Justiça Ciência
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Justiça 1 

Ciência 76 

 

3.7.2. Gráfico 7 

 

 

3.7.3. Gráfico 8 

 

Dos 174 inquiridos, 17 (5%) responderam à opção Política, 27 (8%) à opção Economia, 20 

(6%) responderam à opção Desporto, 85 (25%) à opção Cultura, 22 (6%) à opção Social, 35 

(10%) responderam à opção Regional, 22 (6%) à opção Nacional, 40 (12%) à opção 

Internacional, 1 (0%) à opção Justiça e, por fim, 76 (22%) à opção Ciência, como podemos 

verificar na Tabela 6 e nos Gráficos 7 e 8. 

 

3.8. Classifique, numa escala de 1 a 5, a atenção que dá às notícias nas situações 

indicadas. 

 

 

3.8.1. Tabela 7 
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3.8.2. Gráfico 9 

 

 

3.8.3. Gráfico 10 
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Dos 174 inquiridos, 4 (2%) classificaram como 1 o grau de atenção que atribui às notícias 

quando estas têm imagens, 18 (10%) classificaram como 2, 62 (36%) como grau 3, 59 (34%) 

classificaram como grau 4 e  31 (18%) optaram pelo máximo da escala. 

 

3.8.4. Gráfico 11  

 

 

 

Podemos verificar no Gráfico 11 que, dos 174 inquiridos, 4 (2%) classificaram como 1 o 

grau de atenção que atribui às notícias quando estas são escritas por jornalistas que já 

consideram de confiança, 12 (7%) classificaram como 2, 42 (24%) como grau 3, 61 (35%) 

classificaram como grau 4 e  55 (32%) optaram pelo máximo da escala. 

 

3.8.5. Gráfico 12 
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Dos 174 inquiridos, 8 (4%) classificaram como 1 o grau de atenção que atribui às notícias 

quando estas revelam a informação principal no primeiro parágrafo, 31 (18%) classificaram 

como 2, 47 (27%) como grau 3, 62 (36%) classificaram como grau 4 e  26 (15%) optaram pelo 

máximo da escala, tal como podemos verificar no Gráfico 12. 

 

 

 

3.8.6. Gráfico 13 

 

 

 

Dos 174 inquiridos, 5 (3%) classificaram como 1 o grau de atenção que atribui às notícias 

quando estas possuem o testemunho de alguém conceituado (ou seja, de uma fonte fidedigna), 

28 (16%) classificaram como 2, 62 (36%) como grau 3, 53 (30%) classificaram como grau 4 e  

26 (15%) optaram pelo máximo da escala. 

 

3.9. Qual é o jornal que mais gosta de ler? 
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3.9.1. Tabela 8 

 

 

Jornal de Notícias 58 

Público 44 

Expresso 25 

Correio da Manhã 3 

Diário de Notícias 19 

 

 

3.9.2. Gráfico 14 

 

Dos 174 inquiridos, 58 (39%) revelou ter preferência pelo Jornal de Notícias, 44 (30%) 

responderam à opção Público, 25 (17%) optaram pelo Expresso, 3 (2%) pelo Correio da 

Manhã e 19 (13%) pelo Diário de Notícias. 

 

 

 

3.10. Quais são os critérios de preferência? 

 

 

3.10.1. Tabela 9 

 

 

Tipo de Notícias 136 

O preço 9 

A forma como a informação é veiculada 

(ex: pirâmide invertida) 

 

43 

39%

29%

17%

2%

13%

QUAL É O JORNAL QUE MAIS GOSTA DE LER?

Jornal de Notícias Público Expresso Correio da Manhã Diário de Notícias
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Os jornalistas que fazem parte do jornal  

31 

 

 

 

3.10.2. Gráfico 15 

 

Dos 174 inquiridos, 136 (62%) responderam à opção Tipo de notícias, 43 (20%) 

responderam à opção A forma como a informação é veiculada, 21 (14%) revelaram ter como 

critério de preferência Os jornalistas que fazem parte do jornal e apenas 9 (4%) dos inquiridos 

responderam à opção O preço. Conclui-se que são o tipo de notícias difundidas por determinado 

meio que constituem o principal critério de preferência dos leitores. 

 

 

 

3.11. Classifique, numa escala de 1 a 5, a credibilidade, em termos de factualidade, 

que atribui a cada um dos jornais impressos. 

 

3.11.1. Tabela 10 

 

 1 2 3 4 5 

Jornal de 

Notícias 

3 19 71 57 17 

Público 3 22 53 66 23 

Expresso 5 22 58 62 20 
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Correio da 

Manhã 

97 43 21 2 4 

Diário de 

Notícias 

5 29 72 48 12 

 

 

 

3.11.2. Gráfico 16 

 

 

 

Com base no Gráfico 16, conclui-se que o jornal impresso mais bem classificado em termos 

de credibilidade, com base na sua factualidade é o Público. O Correio da Manhã, por sua vez, 

é o que apresenta os valores mais elevados na classificação mais baixa. 

 

 

3.11.3. Gráfico 17 
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Mais ao pormenor: dos 174 inquiridos, apenas 3 (1%) responderam à opção 1, 19 (11%) à 

opção 2, 71 (43%) classificaram o Jornal de Notícias, em termos de credibilidade e factualidade 

com a opção 3, 57 (34%) responderam à opção 4 e 17 (10%) optaram pelo máximo da escala. 

 

3.11.4. Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 174 inquiridos, apenas 3 (1%) responderam à opção 1, 22 (13%) à opção 2, 53 (32%) 

classificaram o Público, em termos de credibilidade e factualidade com a opção 3, 66 (40%) 

responderam à opção 4 e 23 (14%) optaram pelo máximo da escala. 

 

3.11.5. Gráfico 19 
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Dos 174 inquiridos, 5 (3%) responderam à opção 1, 22 (13%) à opção 2, 58 (35%) 

classificaram o Expresso, em termos de credibilidade e factualidade com a opção 3, 62 (37%) 

responderam à opção 4 e 20 (12%) optaram pelo máximo da escala. 

 

3.11.6. Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 174 inquiridos, 97 (58%) responderam à opção 1, 43 (26%) à opção 2, 21 (13%) 

classificaram o Expresso, em termos de credibilidade e factualidade com a opção 3, 2 (1%) 

responderam à opção 4 e 4 (2%) optaram pelo máximo da escala. 
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3.11.7. Gráfico 21 

 No Gráfico 21 podemos constatar que dos 174 inquiridos, 5 (3%) responderam à opção 1, 

29 (17%) à opção 2, 72 (43%) classificaram o Diário de Notícias, em termos de credibilidade 

e factualidade com a opção 3, 48 (29%) responderam à opção 4 e 12 (7%) optaram pelo máximo 

da escala. 

 

 

3.12. Considerações Gerais 

 

De uma forma geral, pode-se concluir que a população de amostragem compreendida entre 

os 18 e os 34 anos, faixa etária que representa a maioria dos inquiridos (Tabela 1 e Gráfico 1), 

se encontra bem informada no que à factualidade jornalística diz respeito. Mais de metade dos 

inquiridos possui uma Licenciatura, Pós-Graduação ou Doutoramento e 40% terminou o Ensino 

Secundário (Tabela 2 e Gráfico 2). Verificou-se, no entanto, que apesar de uma população 

instruída, 19% admitiu não saber o que se entende por factualidade (Tabela 3 e Gráfico 3). 

Verificou-se também que esses 19% correspondem, na maioria, à parte da população menos 

instruída. Foram, desta forma, várias as respostas ao ponto 3.4., em que os inquiridos revelaram 

as suas conceções de factualidade – conclui-se, assim, que os portugueses estão bem informados 

no que diz respeito ao que se entende por factualidade, mais concretamente, o que se entende 

por factualidade jornalística. As palavras opinião, imparcial, interpretações, interesse, 

veracidade, credível e objetividade repetem-se nas variadas definições. Apenas duas, de entre 

as 122 respostas, se encontram, claramente erradas neste contexto (“Futuro” e “Estudos 

Superiores”). 
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Ao ponto 3.5. foram 134 os inquiridos a responder à questão “Acredita na factualidade 

jornalística em Portugal?” - 59% respondeu que não. Já no ponto 3.6., a Tabela 5 e os Gráficos 

5 e 6 revelam que os temas que mais interessam aos portugueses são Desporto, Nacional e 

Internacional e as opções menos interessantes são Economia, Regional e Justiça. À questão 

“Quais são as notícias em que mais confia em termos de factualidade?” 25% revelou confiar 

nos conteúdos culturais e apenas 1 inquirido, correspondente a 0%, optou pela Justiça. Entre os 

conteúdos com menos credibilidade também se encontra Política, Desporto e Social. 

Na Tabela 7 e Gráficos 9 e 10, pode-se verificar uma maior preferência por notícias quando 

estas são escritas por jornalistas que já consideram de confiança (32%) e quando têm imagens 

(18%). Desta forma, as notícias que revelam a informação principal no início do texto ou que 

possuem o testemunho de alguém conceituado são critérios desvalorizados. A realidade é que 

os testemunhos constituem parte das fontes e, na sua inexistência, não é possível comprovar a 

veracidade, objetividade e factualidade.  

Relativamente ao ponto 3.9., o Jornal de Notícias revela ser o predileto da população, 

seguido do Público. Com menor preferência, encontram-se o Expresso, o Diário de Notícias e 

o Correio da Manhã, nesta ordem. A escolha destes jornais passou pela importância que detêm 

em termos de impacto, visibilidade e polémica junto dos leitores e, claro, o Jornal de Notícias 

e o Público por representarem parte desta investigação na sua generalidade. Já a Tabela 10 e o 

Gráfico 15 revelam que o principal critério de preferência por um ou outro jornal impresso é o 

Tipo de Notícias, seguido de A forma como a informação é veiculada e Os jornalistas que fazem 

parte do jornal. O critério menos significativo é, surpreendentemente, O preço.  

No ponto 3.11. é possível verificar que, em termos de credibilidade, com base na 

factualidade, o Jornal impresso mais bem classificado, numa escala de 1 a 5, é o Público, 

seguido do Jornal de Notícias. O Expresso e o Diário de Notícias apresentam exatamente o 

mesmo valor percentual na escala mais elevada: 12%. O Correio da Manhã é, assim, 

considerado o jornal menos credível, com apenas 2% de respostas à opção de escala máxima. 

Este questionário, apesar de possuir um amostra reduzida face ao número de leitores 

portugueses (população), permite-nos concluir, de forma generalizada, que os leitores se 

encontram instruídos e sabem o que se entende por factualidade jornalística. A credibilidade 

jornalística é contestada por 59% dos inquiridos e muitos apontam as secções de Política, 

Desporto e Social como os conteúdos noticiosos mais duvidosos. Em relação à formatação da 

notíca, são as imagens que representam a maior preferência. Já no que aos Jornais impressos 

em Portugal diz respeito, o Jornal de Notícias é o preferido, mas não o considerado o mais 
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credível, nessa posição encontra-se o Público. Os dois impressos têm, no entanto, resultados 

muito semelhantes em praticamente todas as questões e, portanto, não podem ser tiradas 

conclusões concretas nesse sentido. 
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Conclusão 

 

A presente investigação – A Factualidade Jornalística da Imprensa em Portugal: o caso o 

Jornal de Notícias e do Público – teve como ponto de partida e primordial objetivo dar resposta 

à questão “Existem diferenças na abordagem de determinado facto noticioso nos jornais 

impressos (Jornal de Notícias e Público) que possam comprometer a factualidade/credibilidade 

da notícia?”. Questão que exigiu o estudo, não só da factualidade ou credibilidade jornalística, 

mas de todos os fatores que podem contribuir, direta ou indiretamente, para comprometer estes 

valores. Conceitos como Imprensa Popular (penny press), Imprensa de Opinião (party press), 

Novo Jornalismo, Jornalismo Amarelo (yellow journalism), desinformação, tablóide, clickbait, 

interesses públicos, políticos, sociais e económicos, publicidade, noticiabilidade, opinão 

pública, idealismo/realismo, mass media, suporte misto e único, Web Jornalismo e Web notícia, 

entre outros, contribuíram para a contextualização e mais fácil compreensão do tema abordado. 

A realidade é que, respondendo à questão central desta investigação, não existe neutralidade 

objetiva, dado que o Jornalista, dotado da sua individualidade, não pode obter conhecimento 

total do objeto jornalístico. A perceção faz parte da compreensão do Jornalismo e, sendo o 

Jornalismo constituído por Jornalistas, nunca poderá ser objetiva. Os próprios assuntos 

noticiados têm base numa escolha subjetiva, condicionados pelos valores notícia. Ainda que a 

noticiabilidade se sobreponha à subjetividade do jornalista, não a extingue por completo. 

Para além da subjetividade, o que constitui também um entrave à factualidade jornalística é 

a dependência do Poder. Verifica-se que existe (e sempre existiu) uma relação mútua entre o 

Jornalismo e a Política, o que resulta no conceito de desinformação e, por sua vez, na 

manipulação da opinião pública. A perda de credibilidade por parte do leitor em relação ao 

meio de comunicação é uma consequência certa, tal como se pode comprovar no Estudo de 

Caso do presente relatório. O suporte misto entre os dois canais evolui para um suporte único e 

a publicidade, não só no meio digital, mas também no impresso, surge incluída nas próprias 

notícias. Estende-se, assim, o painel de assuntos considerados noticiáveis e as fronteiras entre 

diferentes mundos de comunicação esbatem-se de forma discreta, tão discreta que, muitas 

vezes, não é sequer percetível ao leitor.  

A Internet, por sua vez, surge também como um impulsionador e, simultaneamente, como 

entrave à factualidade e credibilidade jornalística. Os media transformaram o panorama da 

Imprensa, motivaram a sua mudança e ditaram também a adaptação por parte dos leitores. 
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Verificamos a mediatização constante do quotidiano e mudanças recorrentes. Afinal, o digital 

é quase sinónimo de mudança – o que hoje funciona, amanhã pode não resultar. 

Com base nestas conclusões teóricas, é possível verificar diferenças na abordagem de 

determinados factos noticiosos nos jornais impressos (Jornal de Notícias e Público) que possam 

comprometer a factualidade, credibilidade, imparcialidade e isenção da notícia.  

No caso do Jornal de Notícias e Público, através da observação direta dos impressos pode-

se assumir que o meio que mais atenta à confirmação de fontes seguras e credíveis é o Público. 

Ainda que o Jornal de Notícias também o faça, foram claras as vezes em que, por exemplo, 

apenas citavam um outro jornal. No caso do Público isso não é suficiente. É necessário 

contactar os envolvidos e esgotar a consulta de todas as fontes possíveis sobre determinado 

conteúdo para que, dessa forma, a notícia possa ser difundida com base na factualidade com o 

qual o Jornalismo se compromete. 

Um outro aspeto verificado durante a realização dos estágios, e agora cruzado com a 

pesquisa teórica, é que o Jornal de Notícias tem-se vindo a assemelhar a um tablóide, com 

diversas técnicas online de clickbait. Alguns títulos, por isso, induzem os leitores em erro, não 

informam como deveriam, ou ocultam partes do conteúdo. Se algo acontece não interessa 

esclarecer no título onde foi que aconteceu, para que todos assumam que o acontecimento se 

deu na nossa realidade mais próxima e a notícia venda. A mediatização da informação é 

constante. 

Através da realização do Estudo de Caso pode-se ainda concluir que existe um descrédito 

por parte da população em relação aos jornais impressos nacionais, talvez justificado pela 

urgência que os jornais têm de vender, de difundir as publicidades nas suas páginas e dentro 

dos seus textos no seu papel. Verificou-se também que a população inquirida é instruída e, 

talvez por esse motivo, exija do Jornalismo a factualidade que o mesmo aclama. Mas 

informação jornalística, na sua evolução, e entretenimento são termos que convergem e os 

Impressos têm de acompanhar o ritmo acelerado dessa evolução. 

Apesar de todas estas conclusões esta não é, no entanto, uma investigação totalmente 

conclusiva. Há ainda muito por estudar sobre este tema, o que dificultou, em parte, o 

desenvolvimento do presente relatório. 

O Jornalismo em Portugal é, portanto, factual, ainda que dotado de abordagens que podem 

comprometer essa mesma factualidade e a credibilidade por parte dos leitores em relação aos 

jornalistas e ao veículo por eles representado. E a Imprensa, como meio de informação e 

representante do povo, não se devia deixar levar por influências externas – mas deixa. 
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Urge repensar, urge problematizar o conceito de ‘campo dos media’. Reavaliar os seus 

contornos. E, sobretudo, renunciar à tendência empiricista de o autonomizar como objeto. 

Decididamente, as ciências da comunicação são, cada vez mais, um ponto de cruzamento, mas 

de um cruzamento crítico, das mais diversas ciências sociais. (Rebelo, 2000) E o Jornalismo é, 

de uma forma geral, um veículo condicionado por esses mesmos cruzamentos, representando o 

mencionado objeto de divulgação. O leitor consciente desta realidade, debate-se por descobrir 

a informação nas páginas repletas de subjetividade (do jornalista), de controlo (do poder), de 

sensasionalismo e entretenimento (Internet e publicidade). 
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