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RESUMO
Nesta pesquisa buscamos compreender as transformações da prática jornalística pós-industrial
especialmente no que diz respeito à dinâmica entre jornalistas, fontes e audiência no processo produtivo a
partir de estudo empírico da cobertura do fenômeno migratório impulsionado pelas Mudanças Climáticas
(MCs), na mídia digital, no ano de 2018. Analisamos conteúdos veiculados em dois grupos de produtos,
separados como de referência e produtos da mídia livre e alternativa. O primeiro reúne The New York
Times (EUA), El País (Espanha), Al Jazeera (Oriente Médio) e The Guardian (Nigéria). O segundo é
composto pelo Mediapart (França), The Conversation (Austrália), Outras Palavras (Brasil) e The Quint
(Índia). Nossa abordagem teórico-metodológica foi construída a partir da Análise de Conteúdo em
associação com os estudos do jornalismo para análise das fontes de informação e reflexões sobre a noção
de autor no jornalismo. A partir do conceito de campo social compreendemos as lógicas do campo
jornalístico e as mudanças em curso, reflexo do crescente processo de mediatização da sociedade
especialmente após advento da internet que proporcionou a multiplicidade de produtores de conteúdo na
mídia digital. Nossa proposta para investigação dos atores sociais acionados como fontes de informação se
revelou operativa para reconhecimento dos autores dos conteúdos, permitindo identificar os atores sociais
autorizados a participar do processo produtivo jornalístico pós-industrial. Concluímos que o critério
predominante para seleção das fontes de informação, sua posição social, foi aplicado no processo de seleção
das fontes e membros da audiência que foram “autores-assinantes” de conteúdos nos produtos analisados.
A horizontalidade na produção jornalística pós-industrial foi seletiva, sendo que os especialistas com
vínculo institucional foram os atores sociais autorizados a participar do processo produtivo como “autoresassinantes” de conteúdos sobre esta problemática nos produtos do corpus. Embora haja multiplicidade de
produtores de conteúdo no ambiente digital, prevalece a lógica da instituição jornalística que autoriza
apenas atores sociais detentores de capital simbólico, com posição social reconhecida, a produzir conteúdo
no seu domínio, ainda que restritos à editoria de opinião. Os atores sociais com envolvimento no
fato/fenômeno, como testemunhas, partícipes, cidadãos e ativistas, foram excluídos do espaço de
visibilidade pública que é o jornalismo, pouco acionados como fontes de informação e inexistentes como
produtores de conteúdo, o que não contribui para formação de uma opinião pública lúcida sobre esta
problemática que atinge a todos mesmo que de maneira desproporcional. No jornalismo pós-industrial a
separação entre fatos x opinião foi colocada em suspensão. Nos produtos da mídia livre e alternativa
analisados a coluna de opinião foi extinta e os conteúdos produzidos por agentes de outros campos sociais
publicados em espaços equivalentes à produção jornalística. A nomeação dada aos deslocados bem como
ao fenômeno divergiu entre os produtos. A proximidade geográfica dos extremos climáticos e suas
consequências fez com que o fenômeno migratório fosse nomeado nos produtos de países cujas populações
estão em êxodo enquanto os deslocados nomeados indiscriminadamente como migrantes e/ou refugiados
nos produtos de regiões recebedoras das caravanas. O enquadramento do risco nos conteúdos evidenciou
que a problemática está envolta em uma noção de risco, atrelado tanto às causas quanto consequências do
fluxo migratório. Entretanto, o destaque dado ao risco diferiu entre os produtos.

Palavras-chave: jornalismo pós-industrial; fontes; mudança climática; migração; comunicação de risco

ABSTRACT

In this research we aimed to understand the transformations of postindustrial journalistic practice especially
regarding the dynamic among journalists, sources and audience in the production process from an empirical
study of the coverage of climate migration phenomenon in digital media, in 2018. We analyzed content
served in two product groups, separate as reference and free and alternative media products. The first brings
together The New York Times (USA), El País (Spain), Al Jazeera (Middle East) and The Guardian
(Nigeria). The second consists of Mediapart (France), The Conversation (Australia), Other Words (Brazil)
and The Quint (India). Our theoretical-methodological approach was built from Content Analysis in
association with journalism studies to analyze information sources and reflections on the notion of author
in journalism. The concept of the social field was fundamental to understand the logic of the journalistic
field and the ongoing changes reflecting the growing process of society mediatization, especially after the
advent of the internet, which provided the multiplicity of content producers in digital media. Our proposal
to classify information sources proved operative to identify the authors, allowing us to investigate the social
actors authorized to participate in the post-industrial journalistic production process. We conclude that the
predominant criterion for the information sources selection, their social position, was applied in the process
of selecting sources and audience members who were “signers” of content in the analyzed products. The
horizontality in post-industrial journalistic production was selective, and the specialists with institutional
ties were the social actors authorized to participate in the production process as “signer-author” of content
on this issue in the products of the corpus. Although there is a multiplicity of content producers in the digital
environment, the logic of the journalistic institution that authorizes only social actors with symbolic capital,
with recognized social position, to produce content in its domain, even though they prevail restricted to
opinion editing. Social actors involved in the fact/phenomenon, such as witnesses, participants, citizens and
activists, were excluded from the public visibility space that is journalism, little triggered as sources of
information and nonexistent as content producers, which does not contribute with a clear public opinion on
this problem that reaches everyone even disproportionately. In post-industrial journalism the separation of
facts x opinion has been put on hold. In the free and alternative media products analyzed, the opinion
column was extinguished and the contents produced by agents from other social fields published in spaces
equivalent to journalistic production. The nomination given to the displaced as well as the phenomenon
differed among the products, and the geographical proximity of climate extremes and their consequences
meant that the migratory phenomenon was nominated in countries whose populations are in exodus while
the displaced named indiscriminately as migrants and/or refugees in products from regions receiving the
caravans. The framing of the risk in the contents showed that the problem is surrounded by a notion of risk
that permeated practically all productions, linked to both the causes and consequences of the migratory
flow. However, there is a divergence between the prominence given to the risk that has been placed on the
opening elements especially in the Middle East product.

Keywords: Post Industrial Journalism; sources; climate change; migration; risk communication
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INTRODUÇÃO
As transformações da sociedade desde o advento da Internet têm tido cada vez mais
visibilidade no campo da comunicação devido a capacidade coletiva da sociedade
produzir e distribuir suas prórpias informações (CASTELLS, 2003). Em se tratando dos
processos jornalísticos as alterações podem ser descritas nos âmbitos da produção,
circulação e consumo. A comunicação em rede alterou os fluxos de informação e as
empresas informativas passaram a compartilhar, potencialmente, o processo de produção
da notícia com o antigo receptor do processo comunicacional, já que a comunicação
passou a ocorrer em um movimento “todos para todos” (LEVY, 1999).
O pensamento coletivo se organiza na comunicação. “É da comunicação que vêm
as imagens, as informações, as opiniões e é por meio destes mecanismos de comunicação
que a experiência é divulgada e transmitida na coletividade” (CASTELLS, 2007, p.18).
A informação e comunicação são compreendidas pelo autor como vetores dos poderes
dominantes, alternativos, das resistências e das mudanças sociais.
Momentos eruptivos na contemporaneidade, como o advento da internet, são
considerados como “ondas de midiatização” (HEPP, 2014), alterando dinâmicas e
fazendo emergir novas formas de interação. A digitalização proporcionada pelas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) transformaram o alcance das mídias
não digitais, como a digitalização dos acervos dos jornais impressos ou a televisão para
internet, por exemplo.
O crescente processo de mediatização da sociedade visto enquanto um
metaprocesso (KROTZ, 2007) proporciona o entendimento das transformações em curso
nas instituições sociais contemporâneas. O processo de mediatização é complexo, não
linear, nem causal (COULDRY, 2014), permitindo compreender possíveis afetações das
lógicas dos campos sociais (BOURDIEU, 2001) neste cenário de onipresença da mídia.
Embora a mediatização seja um processo que remonta a origem da humanidade a partir
da capacidade humana de exteriorização dos sentidos (VERÓN, 2014), conforme a
abordagem socioantropológica, a aceleração do tempo histórico a partir dos anos 80 com
adventos tecnológicos e da crescente institucionalização da sociedade intensificaram este
processo.
O crescente processo de mediatização da sociedade impacta diretamente a
instituição jornalística (FAUSTO NETO, 2009) especialmente no que diz respeito a
inclusão de novos atores sociais no processo produtivo do jornalismo. Está no fim a
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linearidade do processo e a passividade do público, assim como o mundo no qual a notícia
era produzida só por profissionais e consumida apenas por amadores, surge um novo
“ecossistema jornalístico” (ANDERSON et al. 2012)
Diante

do

papel socialmente

legitimado

do

jornalismo

em

construir

discursivamente fatos/fenômenos de interesse público, temas que passam a ter
visibilidade na esfera pública e por isso são tratados como importantes pelos poderes
públicos, torna-se relevante identificar as alterações na prática jornalística atual. O
processo produtivo migra de produções centralizadas para produção em rede, surge o
“jornalismo pós-industrial” (ANDERSON et al. 2012; DEUZE e WITSCHGE, 2016)
Tal problemática torna-se ainda mais relevante quando a cobertura jornalística trata
de fenômenos que colocam em risco, mesmo que em diferentes proporções, todos nós.
As Mudanças Climáticas e o fenômeno migratório impulsionado pelas alterações no
clima, devido aos impactos que geram em diferentes campos da estrutura social, são
assuntos de interesse global e necessitam integrar o debate público para que a sociedade
tenha um olhar lúcido sobre os reais desafios do século 21.

Por que estudar as transformações do jornalismo?
O jornalismo é a prática legitimada histórica e socialmente de produzir e disseminar
informação periodicamente sobre questões contemporâneas de interesse público
(SCHUDSON, 2011). O fato do jornalismo ser reconhecido enquanto instituição reflete
a importância que a atividade conquistou nas sociedades nas quais lhe foi atribuída a
tarefa de produzir uma construção discursiva do mundo na atualidade (GUERRA, 2003;
FRANCISCATO, 2003). Enquanto um campo social (BOURDIEU, 1998), o campo
jornalístico é um sistema social direcionado a produção de informações sobre a
atualidade, recebendo prestígio e reconhecimento ao comprovar a capacidade de seus
agentes em cumprir com esta tarefa (GOMES, 2004).
A atividade jornalística se destina a produzir livremente notícias
verdadeiras e plurais acerca de fatos reais do mundo, transmitidas
por meio de algum suporte tecnológico, destinadas a compor uma
agenda de questões que atenda às expectativas de relevância das
audiências tanto em sua dimensão pública quanto em sua dimensão
privada, restringindo-se em ambos os casos notícias sobre fatos que
possam violar direitos e garantias individuais e coletivos,
reconhecidos como valores humanos universais em sociedades
democráticas (GUERRA, 2016, p.8 grifos do autor).
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O jornalismo é uma prática social importante por conferir visibilidade a temas na
“esfera pública” (GOMES, 2008), sugere quais assuntos devem integrar a agenda pública
(McCOMBS, 2009) e ainda incide na maneira com que os temas serão interpretados,
percebidos pela audiência, a partir do enquadramento noticioso (ENTMAN, 1993).
Embora não seja restrito às sociedades democráticas, o jornalismo é fundamental
para a manutenção da democracia (SCHUDSON, 2007). O jornalismo é uma forma de
conhecimento (PARK, 1940/2008; GENRO FILHO, 1985; MEDITSCH, 1997;
SPONHOLZ, 2007; 2009; PONTE; 2005; BENETTI & LISBOA, 2015) e uma
importante instância de construção da realidade social (ALSINA, 2009).
O tipo de conhecimento produzido pelo jornalismo é singular, não tem natureza
conceitual, permitindo a compreensão ao nível do senso comum. O conhecimento gerado
pelo jornalismo estaria entre dois tipos conhecimentos (o “conhecimento-familiaridade”
e o “conhecimento-formal”), em um continuum, tendo a notícia uma característica
transitória e efêmera (PARK, 1940/2008).
O “conhecimento-familiaridade” (Acquaintance with) é intuitivo, não sistemático,
de senso comum e o “conhecimento-formal” (Knowledge about) é racional, analítico,
sistemático e empírico. O primeiro tipo de conhecimento refere-se a um “conhecimentofamiliaridade” que todos, inevitavelmente, adquirem ao longo do tempo através das
relações interpessoais e com o mundo ao seu redor, é fruto da experiência individual, bem
como do costume, sem que haja investigação formal ou sistemática. Outras formas de
conhecimento-familiaridade são o clínico, técnico e de experimentação indireta ou
inconsciente. O segundo tipo de conhecimento refere-se àquele elaborado a partir da
investigação empírica e sistemática, adquirida com certo grau de exatidão. Entramos aqui
no campo dos conhecimentos sistematizados pela ciência. De acordo com o autor, há três
tipos de conhecimento científico: 1) filosófico e lógico; 2) história; e 3) ciências naturais
ou classificatórias. De acordo com Park, o que diferencia o “conhecimento sobre”
(Knowledge about) dos outros tipos, é sua comunicabilidade. O conhecimento científico,
por exemplo, pode ter suas questões e respostas checadas por meio de experimentações,
de forma lógica e empírica. Os demais conhecimentos, como o de senso comum e clínico,
são declarados e nem sempre permitem checagem através de experimentos.
Para caracterizar o conhecimento produzido pelo jornalismo Genro Filho (1987)
parte dos conceitos de singularidade, particularidade e universalidade, de longa tradição
na filosofia, e considera a singularidade como a característica definidora do conhecimento
produzido pelo jornalismo.
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É necessário que cada indivíduo tenha acesso a imediaticidade do todo
em que está inserido. E que possa participar, de forma imediata, na
qualificação desse todo em cada momento no qual ele está se
constituindo como algo novo. As influencias que os fatos mais distantes
exercem entre a vida dos indivíduos de todo o planeta não esperam, nem
deveriam esperar, interpretações ‘técnicas’ ou ‘científicas’ oficiais ou
autorizadas. Na maioria dos casos elas são quase instânteneas. Por isso,
os indivíduos precisam viver tais fenômenos como algo pessoal, pela
feição indeterminada e inovadora do singular, como realidade que está
se desenrolando, se autoproduzindo e que não apresenta um sentido
fechado e nitidamente delimitado (GENRO FILHO, 1987, p. 220).

Com o advento da internet, a prática jornalística se torna mais horizontal
(SCHUDSON, 2011), há multiplicidade de produtores na web. Com a democratização do
acesso à informação, novas tecnologias, produtos e modelos de negócio, o jornalismo
passa a ser visto como um objeto em transformação. Surge nesse cenário um novo
“ecossistema jornalístico” no qual estão em reformulação funções, valores, capitais
simbólicos, lógicas discursivas e processos interacionais entre produtores e audiência
(ANDERSON et. al, 2012).
A transformação da instituição jornalística está diretamente relacionada com a
crescente mediatização da sociedade. As condições de produção, a lógica discursiva, os
processos de circulação e reconhecimento do jornalismo são afetados neste cenário
(FAUSTO NETO, 2008; 2009; 2018).
A afirmação de que a sociedade contemporânea é mediatizada é cada vez mais
recorrente em diversas áreas de estudo, quer dizer que a mídia passa a interferir e até
alterar a lógica de outras instituições, além de ser um agente de modificação da própria
interação social, partindo do nível individual ao coletivo (HEPP, 2014; COULDRY,
2014; LUNDBY, 2014; HJARVARD; 2012; 2014; VÉRON, 2014; FERREIRA, 2018).
Embora a mediatização da sociedade se espalhe entre diversas culturas e regiões, não é
um processo uniforme.
A mediatização sugere que a onipresença da mídia alterou a função e estrutura das
instituições sociais, que se submetem ou tornam-se dependentes - em maior ou menor grau
- da mídia (HJARVARD; 2014). Os estudos acerca da mediatização da sociedade partem de
pelo menos três abordagens (socioconstrutivista, (inter)institucional e cotidiana), mas é
consensual o entendimento de que passamos da mediação - atividade comunicacional
concreta em contexto próprio e efetivada num dado tempo e espaço através de uma única
mídia - para mediatização, uma vez que tratam-se de procedimentos comunicacionais de
longo prazo, nos quais “as instituições sociais e culturais e os modos de interação são

16

alterados como consequência do crescimento da influência dos meios de comunicação”
(HJARVARD, 2014, p. 66). A compreensão da mediatização enquanto um “metaprocesso”
(KROTZ, 2007) proporciona maior complexidade aos estudos por considerar que a crescente
implicação da mídia em todas as esferas da vida faz com que ela se torna cada vez mais
relevante para a construção social da realidade.
Na sociedade mediatizada surgem múltiplos produtores de conteúdo. Tais alterações
no cenário midiático fizeram com que o jornalismo não se restringisse mais a profissionais
inseridos em organizações jornalísticas regidas pelos valores e normas da instituição
jornalística. O jornalista atualmente vivencia uma situação mais precária e fragmentada. O
processo produtivo migra de produções centralizadas e hierárquicas para produção em rede.
A concepção do jornalismo como um campo social relativamente estável e consensual está
em alteração. (DEUZE E WITSCHGE, 2016, p.8).
Na sociedade “redacional” (HARTLEY, 2000) as práticas editoriais, bem como
competências jornalísticas de selecionar e processar grandes volumes de informação são
requeridas a todos. Observa-se que: “Os efeitos da midiatização proporcionam às instituições
e indivíduos acesso e manejo de equipamentos, e também aos processos e operações
midiáticas, convertendo-os em novos personagens deste sistema de “codificação da
realidade” (FAUSTO NETO1, 2009, p.19).
Neste sentido, há perda da autonomia relativa dos campos (BOURDIEU, 2001). Na
atualidade é possível observar que os campos sociais são cada vez mais atravessados por
circuitos diversos, ou seja, se antes interagiam a partir de processos com lógicas próprias e
por negociações mais ou menos específicas de fronteiras, hoje cada setor da sociedade
participa de circuitos múltiplos (BRAGA, 2012, p. 44).
Os jornalistas podem ser descritos enquanto uma “comunidade interpretativa”
(ZELIZER, 1993; 2010) pelas interpretações coletivas de determinados acontecimentoschave que realizam, fazendo com que o aprendizado “profissional” aconteça mais por
associações informais produzidas a partir de interpretações compartilhadas do que via
aprendizagem ou educação.
Na sociedade mediatizada novos atores passam a participar do processo produtivo do
jornalismo, afetando “comunidade interpretativa”, reformulando o status da notícia, o que
gera repercussão sobre a identidade do jornalismo. “Além disso, atribui às fontes e aos

O utiliza o termo “midiatização”, mas por uma questão de terminologia adotamos nesta tese o termo
mediatização.
1
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leitores novas tarefas de ‘gestão discursiva’ da atualidade complexificando o trabalho de
enunciação do acontecimento” (FAUSTO NETO, 2009, p.19).
Os fatos e fenômenos a receberem cobertura jornalística na atualidade são os mais
diversos, independentemente da temática a ser construída discursivamente pelo jornalismo,
novos atores passam potencialmente a dividir a tarefa de enunciação do acontecimento. São
pessoas e instituições que podem vir a ser “informadores ‘diretos’ com base em uma
reivindicação por se vincularem diretamente ao acontecimento relatado” sem precisar
necessariamente passar “pelo crivo interpretativo-seletivo de um jornalista” (BRAGA, 2012,
p. 47).
Diante dos desafios do Século 21, especialmente no que diz respeito às Mudanças
Climáticas (MCs) e à Crise Humanitária envolvendo um número crescente de indivíduos
forçados a se deslocar dentro dos países e internacionalmente devido a conflitos e desastres,
a importância do jornalismo é ressaltada por contribuir diretamente com o estabelecimento
da comunicação de riscos, que é uma das mais importantes ferramentas para a redução do
risco de desastres, é condição necessária para garantir o direito de todos de participar dos
processos de tomadas de decisão que impactam diretamente suas vidas, ou seja, é
instrumento de democratização.
Vivemos na sociedade de riscos (BECK, 2010) na atualidade, os riscos são ilimitados
e indefinidos no tempo e espaço, atingem diversas comunidades que não necessariamente
tem consciência da sua existência. O risco parte do local para o global com capacidade de
atingir a todos, mesmo que de forma desproporcional. Inclusive, quando se trata de riscos
associados às mudanças climáticas é preciso reconhecer que a frequência de desastres
ambientais está maior devido as alterações no clima, mas também pelo aumento da
iniquidade social (GIDDENS, 2010).
O índice de deslocamento global nunca esteve tão alto, atualmente, são mais de 40
milhões de deslocados internamente e mais de 22 milhões de refugiados (IOM, 2018) 2.
Somente em 2017, o Internal Displacement Monitoring Centre (IDCM)3 registrou 30,6
milhões de deslocamentos internos forçados, sendo 11,8 milhões por conflitos e 18,8 milhões
por desastres. As guerras civis são a principal causa da crise humanitária, mas os impactos
das MCs, especificamente os desastres são a segunda razão do aumento do fluxo migratório.

2

World Migration Report 2018 (UN IOM, 2018). Disponível: https://www.iom.int/wmr/world-migrationreport-2018 . Acesso: fevereiro/2019.
3
Global report on internal displacement 2018 (IDCM). Disponível: http://www.internaldisplacement.org/global-report/grid2018/
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As MCs dizem respeito a qualquer alteração no clima ao longo do tempo, seja em
razão de variabilidade natural ou resultado da atividade humana (IPCC, 2007). O PNUD4
(2007) foi enfático quanto à necessidade imediata de ações para o enfrentamento das MCs,
principalmente, no controle e redução da emissão de gases de efeito estufa. Dentre as
consequências das mudanças climáticas estão a desertificação, o aumento do nível do mar,
a salinização do solo, maior intensidade e frequência de eventos extremos como furacões,
ciclones, tufões, entre outros que forçam as populações ao deslocamento. Em 2018, o
relatório “Groundswell: a preparação para migração climática interna” apresentou
estimativas alarmantes: cerca de 143 milhões de pessoas serão forçadas a migrar
internamente devido a mudança climática em apenas três regiões do globo - Ásia, América
Latina e África - até 2050.
A natureza multifacetada das MCs e do fenômeno migratório mobiliza diferentes áreas
do conhecimento. Fontes e audiência, sujeitos e instituições de diversos campos sociais
potencialmente podem participar do processo produtivo jornalístico. Estes fenômenos
representam um risco à humanidade, torna-se necessário compreender que o risco é uma
construção social, assim como o é a notícia. Desta maneira, diversos setores da estrutura
social participam da construção do risco e de sua percepção junto a sociedade.
Entretanto, a lógica discursiva do jornalismo impõe aos fatos a necessidade de
reunirem atributos considerados suficientemente atuais, novos, entre outros, para se
tornarem notícia, refere-se ao processo de seleção dos fatos que serão elevados
acontecimentos, a operacionalização desta seleção se dá através dos critérios de
noticiabilidade. Muitas vezes as crises humanitárias ficam invisíveis ou opacas na esfera
pública devido ao seu caráter contínuo, prolongado, o que é visto como naturalidade, desta
maneira não são selecionadas para figurar na agenda midiática e assim obter visibilidade na
esfera pública, porém a violação dos direitos humanos deveria ser suficiente para garantir a
cobertura jornalística destes temas. “Se nem todo fato ou acontecimento é uma notícia, a
mesma lógica parece ser adotada ao falar sobre o sofrimento humano, uma vez que nem
todas as dores do mundo são noticiadas”. (VICTOR, 2018, p.100).
Diante deste cenário complexo envolvendo as transformações da sociedade atual,
mediatizada e de risco, e do jornalismo enquanto prática social legitimada a construir
discursivamente questões de interesse público, nos perguntamos: Quais as transformações

Relatório intitulado “Combater as alterações climáticas: Solidariedade humana num mundo dividido”,
elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em parceria com o Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), publicado em 2007/2008.
4
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no processo produtivo do jornalismo pós-industrial? É possível observar novas dinâmicas
entre atores sociais na “gestão discursiva” do acontecimento referente a migração climática
nos produtos jornalísticos corpus desta pesquisa? Como investigar essas novas dinâmicas
interacionais entre jornalistas x fontes x audiência no jornalismo em sociedades em crescente
mediatização? A cobertura jornalística do fenômeno migratório impulsionado pelas MCs
contribui para a identificação da relação que se estabelece na atualidade entre fontes e
autores, já que se trata de um problema multifacetado que pode ser tratado de diferentes
perspectivas e por diversos atores sociais?
Objetivo principal da tese
Compreender

as

transformações

da

prática

jornalística

pós-industrial,

especialmente no que diz respeito à dinâmica entre fontes x jornalistas x audiência no
processo produtivo do jornalismo, a partir da análise da cobertura sobre o fenômeno
migratório impulsionado pelas mudanças climáticas em produtos jornalísticos de
diferentes partes do globo, na mídia digital.
Como investigar se a multiplicidade de produtores no ambiente online reflete na
produção jornalística pós-industrial? Partimos da hipótese de que os estudos do
jornalismo, especificamente os que tiveram como objeto de pesquisa as fontes de
informação, poderiam nos auxiliar a encontrar formas de investigar a relação entre
jornalistas, fontes e audiência no processo produtivo do jornalismo pós-industrial.
Os objetivos específicos desta tese foram:
1. Classificar as fontes de informação citadas, direta ou indiretamente, nos conteúdos
sobre o fenômeno migratório impulsionado pelas mudanças climáticas nos
produtos do corpus desta pesquisa, buscando reconhecer quais atores sociais
predominam nos discursos acerca desta problemática;
2. Identificar a assinatura dos conteúdos, refletindo sobre possíveis deslocamentos
do jornalista da posição de autor nos veículos de comunicação do corpus deste
estudo.
3. Identificar quem são os atores sociais autorizados a participar como autores no
processo produtivo do jornalismo pós-industrial quando o assunto é o fenômeno
migratório suas causas e consequências.
4. Identificar a nomeação tanto do fenômeno quanto dos deslocados a partir da
identificação da palavra-chave encontrada no processo de busca de conteúdos,
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refletindo sobre o reconhecimento da existência do fenômeno assim como dos
indivíduos deslocados.
5. Identificar o enquadramento do risco associado às causas e consequências do
fenômeno migratório, observando se a percepção de risco difere entre produtos
provenientes de países recebedores de imigrantes e países cuja população está em
deslocamento.
6. Por fim, tentar contribuir para o campo de pesquisa sobre a mediatização da
sociedade e seus impactos na instituição jornalística ao investigar a participação
de novos atores sociais na produção de conteúdo nos espaços do jornalismo pósindustrial na mídia digital.
Hipóteses
1. Embora o fenômeno migratório impulsionado pelas mudanças climáticas
seja multifacetado, permitindo que diversos atores sociais ocupem lugar
de fala e possam ser fontes para produção jornalística, serão
predominantes as fontes governamentais e especializadas nos produtos de
referência enquanto as fontes organizacionais serão as mais citadas nos
produtos da mídia livre e alternativa. Quanto a posição geográfica da
fonte, acreditamos que as fontes serão predominantemente “glocais” em
todos os produtos do corpus, devido ao próprio caráter do fenômeno,
disperso no espaço e tempo, e da potencialidade da mídia digital permitir
o acesso a indivíduos de qualquer parte do globo, conectados em redes.
2. Acreditamos que apesar das novas dinâmicas interacionais possibilitadas
pela emergência de uma sociedade mediatizada, nos produtos jornalísticos
corpus desta pesquisa, os agentes do campo jornalístico continuarão como
os principais autores dos conteúdos sobre o fenômeno migratório nos
produtos de referência. Já nos produtos da mídia livre e alternativa,
acreditamos encontrar maior diversidade de autores de conteúdo.
3. Nos produtos de referência os especialistas serão os atores sociais
autorizados a participar da produção sobre o fenômeno migratório, suas
causas e consequências. Nos produtos da mídia livre e alternativa, as
organizações e testemunhas/cidadãos serão autores de conteúdo,
revelando a inclusão dos múltiplos produtores de conteúdo na mídia digital
proporcionada pelo crescente processo de mediatização da sociedade.
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4. Será predominante a nomeação dos deslocados de modo indiscriminado,
revelando que a falta de reconhecimento legal destes indivíduos prejudica
a cobertura jornalística que poderia contribuir para a integração destes
sujeitos nas comunidades em que os recebem. O fenômeno será nomeado
principalmente nos produtos provenientes de regiões cuja população está
em êxodo, confirmando que a proximidade com o fato interfere na
percepção do mesmo.
5. O enquadramento do risco associado às causa e consequências do
fenômeno migratório será destacado nos elementos de abertura dos
produtos provenientes das regiões nas quais a população está em
deslocamento. Enquanto nos produtos de países que estão recebendo
migrantes o risco será apresentado sem destaque ao longo do texto.
Referencial teórico e metodologia de pesquisa
O referencial teórico desta pesquisa foi construído de modo associativo. Nossa
fundamentação teórica reuniu os estudos do jornalismo sobre suas funções nas sociedades
democráticas (SCHUDSON, 2007, 2011), seu compromisso com a verdade e interesse
público (GOMES, 2004), sua estruturação enquanto um campo social (BOURDIEU,
1998), seu reconhecimento enquanto instituição jornalística (FRANCISCATO, 2003)
responsável pela produção de notícias verdadeiras e plurais (GUERRA, 2016),

o

entendimento de seus profissionais enquanto “comunidade interpretativa” (ZELIZER,
1993, 2010), sua lógica discursiva baseada em fontes de informação (PINTO, 2000;
LAGE, 2001; SOUSA; 2001; TRAQUINA, 2004; GUERRA; 2007; SPONHOLZ, 2008;
SCHMITZ, 2011; LOPES, 2016; FISHER, 2018) e processos de seleção, ordenação e
nomeação (LAGE, 2005) que perpassam todo o processo produtivo bem como os critérios
de noticiabilidade (SEIXAS, 2018). A reflexão sobre o discurso jornalístico e autoria no
jornalismo teve como referencial (CHARAUDEAU, 2013; MAINGUENEAU, 2010;
DUCROT, 1987; ORLANDI, 2001; RINGOOT, 2013; POSSENTI, 2002; SEIXAS,
2009; MORETZSOHN, 2007; SPONHOLZ, 2003; CHRISTOFOLETTI, 2004).
Buscamos atualizar as reflexões sobre o jornalismo moderno a partir da discussão
sobre as transformações atuais que resultaram no “jornalismo pós-industrial” (DEUZE,
2005; ANDERSON et. al, 2012; DEUZE e WITSCHGE, 2016; KOVACH e
ROSENSTIEL, 2014). Tais alterações desta prática social foram situadas em um processo
amplo de transformações das instituições sociais, caracterizado como “Mediatização”
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(HEPP, 2014; KROTZ, 2007; COULDRY, 2012; LUNDBY, 2014; HJARVARD; 2012;
2014; VÉRON, 2014; FERREIRA, 2018).
Nosso foco, foi identificar as principais alterações na prática jornalística,
emergentes com a crescente mediatização da sociedade que incluí novos atores nos
processos de “gestão discursiva da atualidade” (FAUSTO NETO, 2008;2009;2018) bem
como refletindo sobre a possível diluição das fronteiras dos campos sociais e a noção de
“circuitos midiatizados” (BRAGA, 2012).
A escolha por buscar compreender as alterações da prática jornalística a partir da
análise da cobertura do fenômeno migratório consequência das mudanças climáticas nos
levou a refletir sobre a percepção de risco que está embutida nesta problemática, seja o
risco associado aos extremos climáticos ou a percepção dos migrantes enquanto risco
econômico, social, políticos, entre outros. A partir do conceito de sociedade de risco
(BECK, 2010) e da constatação de que o risco na atualidade é indefinido, que atinge a
sociedade de forma desproporcional, inclusive, pela inequidade social e a capacidade de
reflexividade das comunidades (GIDDENS,1991;2010), destacamos o papel da
comunicação de risco como um importante instrumento de democratização e promoção
de comunidades mais resilientes e a participação do jornalismo neste processo pois
através da cobertura jornalística a problemática ganha visibilidade e passa a integrar a
esfera pública (HANNIGAN, 2002; SERRA, 2009; VICTOR, 2015; 2016; 2018;
LOOSE, 2014; 2016).
Pela escolha do tema, acionamos bibliografia de especializações do jornalismo,
ambiental e científico, refletindo sobre as especificidades da prática especializada e seus
compromissos com a democratização do conhecimento (BUENO, 2007; 2011; GIRARDI
et al., 2012; 2013; CALDAS, 2009; 2011; 2013; VOGHT, 2011; BROTAS, 2011).
As pesquisas que tiveram como objeto de estudo a cobertura jornalístico das
mudanças climáticas também foram brevemente levantadas para compreendermos
melhor a questão das fontes frequentemente mais citadas, a relação com os especialistas,
os consensos das ciências climáticas e ambientais e sua participação na construção
discursiva do acontecimento (VIVARTA, 2010; LOOSE, LIMA e CARVALHO, 2014;
PAINTER, 2012; BRUGGEMANN E ENGESSER 2014; MORAIS, 2015; AMARAL,
2015; CLARO, 2012). Também acionados os documentos e relatórios de organizações
intergovernamentais como IPCC, COPs, PNUD, Acordo de Paris, bem como dados e
estatísticas de organizações com foco nos processos migratórios como IDCM e IOM.
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Diante do apresentado, nossa abordagem metodológica foi construída. Trabalhamos
com a Análise de Conteúdo de Bardin (1977), análise de conteúdo em jornalismo
(HERSCOVITZ, 2010), quantitativa e qualitativa, em complementariedade com os
estudos do jornalismo no que diz respeito a revisão das propostas de classificação de
fontes de informação para análise de conteúdos jornalísticos. Também trabalhamos com
o conceito de mediatização para refletir sobre os impactos desta na instituição jornalística
(FAUSTO NETO; 2008, 2009; 2012; BRAGA, 2012). Optamos pela pesquisa sincrônica
(HEPP, 2014) por permitir nos aprofundarmos em um momento específico, o que seria
suficiente para testarmos nosso modelo proposto para investigação da relação entre
jornalistas x fontes e audiência. O conceito de enquadramento (ENTMAN, 1993) também
foi operativo na análise do enquadramento do risco nos produtos do corpus desta
pesquisa.

Delimitação do corpus e recorte da pesquisa
Tendo como objetivo principal compreender as transformações da prática
jornalística pós-industrial, especialmente no que diz respeito às novas dinâmicas entre
fontes x jornalistas x audiência no processo produtivo do jornalismo, na mídia digital,
optamos por selecionar um corpus de estudo diverso com produtos jornalísticos de
referência e da mídia livre e alternativa.
Os produtos de referência são considerados como quality papers, ocupam lugar de
credibilidade e reconhecimento público. Os produtos emergentes na chamada mídia livre
e alternativa publicam sob licença de creative commons e/ou apresentam modelos de
negócio alternativos ao baseado no financiamento a partir de anunciantes. Como um dos
objetivos específicos foi compreender se a percepção de risco atrelado ao fenômeno
migratório difere entre produtos, selecionamos veículos de comunicação de diferentes
partes do globo.
Os produtos que compõem o corpus desta pesquisa são: The New York Times
(USA), El País (Espanha), Al Jazeera (Qatar), The Guardian (Nigéria), Mediapart
(França), The Conversation (Austrália), The Quint (Índia) e Outras Palavras (Brasil).
O recorte temporal foi o ano de 2018 quando em março foi divulgado o relatório
“Groundswell: a preparação para migração climática interna” com estimativas de que até
2050, em apenas três regiões (Ásia, América Latina e África) cerca de 143 milhões de
pessoas serão forçadas a migrar internamente devido a mudança climática. O ano ainda
foi marcado por mais dois eventos importantes na agenda ambiental no que diz respeito
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aos desafios frente às mudanças climáticas: a Conferência das Partes da Convenção das
Nações Unidas (COP 24), onde foram definidas a regras para implementação do Acordo
de Paris, o mais importante pacto desde o Protocolo de Quioto (1997), e a ratificação do
Pacto Mundial para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, ambos em dezembro de
2018.
A busca nos acervos digitais dos produtos foi realizada por palavras-chave, foram
elas: migração climática, refugiados climáticos e migrantes climáticos5. No total, 125
matérias compõem a amostra.
Nossa tese está estruturada: 1) Introdução; 2) Fundamentação teórica: onde
encontram-se as reflexões mencionadas ao longo desta introdução; 3) Abordagem
teórico-metodológica, recorte temporal e corpus de estudo; 4) Resultado e discussão; 5)
Conclusão.

5

Em inglês, francês e espanhol.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1. Jornalismo: objeto em movimento
A qualificação do jornalismo enquanto instituição reflete a importância que a
atividade conquistou nas sociedades. Como uma instituição social formada
historicamente, foi atribuído ao jornalismo moderno a tarefa de produzir uma construção
discursiva do mundo na atualidade (GUERRA, 2003; FRANCISCATO, 2003).
A relação estabelecida entre jornalismo, cultura e sociedade permite compreender
historicamente a constituição do que se denomina jornalismo moderno: “Significa
compreender que as marcas discursivas do jornalismo são construídas e constantemente
reconfiguradas em razão de contextos históricos, sociais e econômicos” (GUTMANN,
2012, p. 13)
O jornalismo é definido como:
O negócio ou prática de produzir e disseminar informação
periodicamente sobre questões contemporâneas de interesse público e
importância (...) sendo normalmente apresentadas como verdadeiras,
para uma audiência dispersa e anônima, de modo a incluí-la num
discurso reconhecido publicamente como importante (SCHUDSON,
2011, p. 3)

Os conceitos de interesse público, verdade e objetividade, assim como as funções e
valores do jornalismo perpassam os estudos do campo (SCHUDSON, 2007, 2010, 2011;
GOMES 2004; TUCHMAN, 1973; GROTH, 2011; FRANCISCATO, 2003; GUERRA,
2008; SPONHOLZ, 2003; DEUZE, 2005; DEUZE e WITSCHGE, 2016; KOVACH e
ROSENSTIEL, 2004).
O jornalismo é um a prática importante socialmente por conferir visibilidade a
questões variada na “esfera pública” (GOMES, 2008) enquanto espaço gerado em ações
comunicativas, onde apresentam-se argumentações entre atores sociais específicos.
Embora o jornalismo não seja limitado às sociedades democráticas, ele é fundamental
para garantir a democracia por exercer as seguintes funções: 1) informar - oferecer
informações de relevância pública para proporcionar participação cívica; 2) investigar –
governos, instituições e indivíduos; 3) analisar - os assuntos especializados para permitir
a compreensão do público em geral da complexidade do mundo; 4) mobilizar - a
população para estimular a participação cívica; 5) fórum público - o jornalismo pode
proporcionar um fórum público entre os cidadãos e ser portador de perspectivas comuns
de vários grupos da sociedade; e 6) empatia social – ao apresentar histórias de interesse
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humano que geram empatia por permitirem revelar pontos de vista diferentes; e 7)
promover e divulgar a própria democracia (SCHUDSON, 2007).
A primeira tese defendida sobre jornalismo, de Tobias Peucer, em 1960, na
Alemanha, já interrogava sobre as finalidades do jornalismo. Até hoje, a principal função
do jornalismo é informar, trata-se de um consenso. Entretanto, outras funções também
foram historicamente atribuídas ao jornalismo: ajudar o homem a entender e viver sua
época; contextualizar e organizar a informação; contribuir com a democracia; defender o
cidadão; divertir; estimular o engajamento cívico; instruir, orientar e educar; interpretar;
investigar; manter a sociedade integrada; mediar; mostrar a diversidade da sociedade;
reforçar a cidadania; selecionar os temas significativos; ser a memória da sociedade;
trazer a verdade; verificar e apurar; e vigiar o poder público e denunciar abusos
(REGINATTO, 2016, p. 61).
O entendimento do jornalismo enquanto instituição social foi possível por ter sido
considerado socialmente como um sistema de princípios e valores, bem como técnicas
que orientam padrões de conduta. “A própria consolidação da instituição se dá com a
consolidação da desses padrões: um conjunto de conceitos, orientações e de
procedimentos de trabalho” (GUERRA, 2008, p.143).
A partir da identificação da existência de um sistema de relações objetivas que
indica o lugar que cada indivíduo pode ocupar, quanto cada um vale, representa e acumula
em prestígio e reconhecimento (GOMES, 2004, p. 53) é possível dizer que existe um
campo social:
O jornalismo como campo, por exemplo, poderia ser bem
compreendido como um sistema social voltado para a produção de
informação sobre a atualidade. Toda a sua distribuição de prestígio e
reconhecimento está associada à capacidade, demonstrada por cada um
dos seus agentes, de obter informação de qualidade, relevante, com
rapidez e – grau supremo de distinção, exclusiva, redigi-la da maneira
apropriada, de publicá-la e produzir com ela um efeito na realidade.
Tudo gira ao redor disso. Quem mais demonstrar habilidade nos
procedimentos necessários para a produção diária de informação dessa
natureza, mais alto será colocado no sistema (GOMES, 2004, p.53)

A noção de campo enquanto sistema de forças e disputas foi introduzida pelo
sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002), diz respeito a um “espaço social
estruturado, um campo de forças”.
Compreender a gênese social de um campo, é apreender aquilo que faz
a necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem
que nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se
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geram, é explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e
do não motivado os actos dos produtores e as obras por eles produzidas
e, como geralmente se julga, reduzir ou destruir (BOURDIEU, 1998,
p.69).

O campo jornalístico, portanto, distribui “capital simbólico” a seus agentes. Cada
campo produz capital simbólico a partir de suas necessidades específicas. De modo breve,
trata-se de um capital de ordem cognitiva obtido no conhecimento da prática, o conceito
indica um reconhecimento do que é interessante pelos outros e que recebe dos pares a
mesma relevância (BOURDIEU, 1998). O jornalismo ocupa um lugar de credibilidade e
legitimação na sociedade.
Independentemente dos paradoxos em que o jornalismo é fundado, a
atividade está presente na contemporaneidade como um discurso
legítimo. As características de um discurso legítimo ou os
pressupostos tácitos de sua eficácia são: ser pronunciado por um locutor
legítimo, enunciado numa situação legítima (no mercado que convém),
dirigido a destinatários legítimos e ser formulado nas formas
fonológicas e sintáxicas legítimas (BOURDIEU, 1994, p.163)

A concorrência entre produtos jornalísticos acaba gerando uniformização temática
na cobertura jornalística, existe uma pressa em noticiar antes dos outros, desta maneira,
um dos principais capitais simbólicos do campo é a conquista do exclusivo. A primeira
notícia sobre determinado acontecimento, de posse exclusiva de um único produto
jornalístico, no jargão jornalístico o ‘furo’, confere capital simbólico ao jornalista e ao
veículo de comunicação. Trata-se de uma das principais exigências ao profissional, um
elemento de diferenciação entre a concorrência e profissionais da imprensa (FERREIRA,
2002).
As tecnologias da comunicação e o advento da internet permitiram que a prática
jornalística fosse mais “horizontal” (SCHUDSON, 2011) com a abertura do pólo emissor.
Entraram em cena novos atores sociais também produtores de conteúdo. A
democratização do acesso à informação, novas tecnologias, produtos e modelos de
negócio, estamos diante do jornalismo como um objeto em transformação. Surge nesse
cenário um novo “ecossistema jornalístico” no qual estão em reformulação funções,
valores, capitais simbólicos, lógicas discursivas e processos interacionais entre
produtores e audiência (ANDERSON et. al, 2012).
A única razão para falarmos de algo tão abstrato quanto um ecossistema
jornalístico é como meio de entender o que mudou. A mais recente e
importante transformação foi, obviamente, a disseminação da internet,
que conecta computadores e telefones a uma rede global, social,
onipresente e barata. Em se tratando de novos recursos, a capacidade de
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qualquer cidadão conectado de produzir, copiar, modificar,
compartilhar e discutir conteúdo digital é um assombro, e derruba
muitas das velhas verdades sobre a imprensa e a mídia em geral
(ANDERSON, 2012, p.70).

A sociedade contemporânea é mediatizada6. Este conceito trata das transformações
sociais e culturais, nos âmbitos individual e coletivo, acarretadas pela onipresença da
mídia na atualidade. (HEPP, 2014; COULDRY, 2012; LUNDBY, 2014; HJARVARD;
2012; 2014; FAUSTO NETO, 2008;2009; FERREIRA, 2016; 2018).
A ambição da pesquisa de mediatização é entender as mudanças nos
meios de comunicação e suas implicações no nível macrossocial
(campos sociais, instituições, etc.), como também no nível
microssocial, sobretudo no que toca às mudanças dos indivíduos. Há
uma busca de articular os três níveis de análise (instituições, meios de
comunicação e indivíduos), tendo como objetivo o ordenamento do
campo de estudo sobre a mediatização, marcado na sua história pela
parcialidade e fragmentação (FERREIRA, 2018, p. 341).

Embora a mediatização da sociedade se espalhe entre diversas culturas e regiões,
não é um processo universal, não acontece de maneira uniforme, mas depende do contexto
social, histórico e das características de cada meio de comunicação. “A midiatização
institui um novo «feixe de relações», engendradas em operações sobre as quais se
desenvolvem novos processos de afetações entre as instituições e os atores sociais
(FAUSTO NETO, 2008, p. 96)
(...)O processo intenso e crescente da midiatização sobre a sociedade e suas
práticas sociais, afeta de modo peculiar a cultura jornalística, seu ambiente
produtivo, suas rotinas e a própria identidade dos seus atores. Seus efeitos
transformam as fontes e leitores em instâncias de co-produção da notícia.
Se não podemos falar do desaparecimento do jornalista como estrutura
mediadora, muitas consequências põem em jogo seu atual status e sua
identidade (FAUSTO NETO, 2009, p.19).

A mediatização é um fenômeno socio-cultural no qual a onipresença da mídia alterou
a função e estrutura das instituições sociais, que se submetem ou tornam-se dependentes - em
maior ou menor grau - da mídia (HJARVARD; 2014). Os estudos acerca da mediatização da

6

A compreensão de que o processo de mediatização vai além da dimensão tecnológica e abarca práticas
comunicativas nos fez optar pelo termo mediatização, entretanto, alguns autores referenciados neste
capítulo abordam a problemática utilizando o termo “midiatização” (FAUSTO NETO, 2008, 2009, 2018;
BRAGA, 2012).
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sociedade partem de pelo menos três abordagens: socioconstrutivista, (inter)institucional e
cotidiana).
Para a perspectiva interinstitucional passamos da mediação característica da
comunicação em massa, ou seja, atividade comunicacional concreta em contexto próprio e
efetivada num dado tempo e espaço através de uma única mídia, para mediatização, uma vez
que se tratam de procedimentos comunicacionais de longo prazo, um processo de afetação
mútua (HJARVARD, 2012).
Embora a mediatização seja um processo não-linear, de longo prazo e que remonta a
origem da humanidade a partir da capacidade humana de exteriorização dos sentidos (VERÓN,
2014) a aceleração do tempo histórico a partir de adventos tecnológicos e da crescente
institucionalização da sociedade, nos anos 80, intensificaram a mediatização da sociedade.
A compreensão da mediatização enquanto um “metaprocesso” (KROTZ, 2007;
COULDRY, 2014) proporciona complexidade aos estudos por considerar que a crescente
implicação da mídia em todas as esferas da vida, faz com que ela se torna cada vez mais
relevante para a construção social da realidade. Além disso, esta perspectiva coaduna com
teorias sociais importantes que reconhecem que o tecido social não é uniforme, como
abordagem sociológica de Bourdieu (1998) que identifica que a estrutura social é constituída
por campos sociais em permanente disputa.
Krotz is not concerned with whether a ‘logic’ is transferred from media to
other social processes but more generally with ‘the communicational
practices associated with the media. He identifies mediatization with a
structural shift comparable to globalization and individualization: that is,
the increasing involvement of media in all spheres of life so that media in
the long run increasingly become relevant for the social construction of
everyday life, society, and culture as a whole. This approach allows for
‘mediatization’ to encompass diferente types of process across different
sites. As Krotz makes clear, mediatization is an overarching concept, not
identifiable with any single logic operating at a specific level and indeed
open to multiple such logics (if ‘logic’ is the right word); on this
interpretation, mediatization as a term is perfectly compatible with field
theory which insists upon paying attention to the ‘logics’ or workings of
specific fields 7 (COULDRY, 2012, p.194).

7

“Krotz não está preocupado se a lógica é transferida da mídia para outro processo social, mas de modo
mais geral com as práticas comunicacionais associadas a mídia. Ele identifica a mediatização como uma
mudança estrutural comparável à globalização e à individualização: isto é, o crescente envolvimento da
mídia em todas as esferas da vida fazendo com que a longo prazo a mídia se torne mais importante para a
construção social da vida cotidiana, da sociedade e da cultura como um todo. Essa abordagem permite que
a 'midiatização' abranja diferentes tipos de processos em diferentes setores. Como Krotz deixa claro, a
midiatização é um conceito abrangente, não identificável com nenhuma única lógica operando em um nível
específico e de fato aberto a várias lógicas (se "lógica" é a palavra certa); Nessa interpretação, é
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A mudança social tem sido caracterizada por diferentes ciências como pós-industrial,
pós-moderna, todavia, nos estudas da comunicação a leitura destas alterações destaca o
processo de “hiper-mediatização” resultante dos multimeios, marcados pela ampla utilização
dos hipertextos (FERREIRA, 2016). Os estudos acerca da mediatização são interdisciplinares,
acessam áreas da educação, religião, política, entre outras, buscam revelar a complexidade das
novas dinâmicas estabelecidas entre instituições e indivíduos marcadas por processos globais.
A mediatização da sociedade contemporânea está marcada por dois
processos aparentemente contraditórios, mas que estão bem presentes no
quotidiano das pessoas e instituições: globalização e individualismo. Os
campos sociais sofrem o tensionamento desses dois processos. A
globalização atinge, desde muito cedo, não só o campo econômico, mas
também o campo cultural, religioso, jurídico, educacional, etc. No entanto,
em um mundo de mudanças rápidas e incontroláveis, as pessoas tendem a
reunir-se em identidades primárias (FERREIRA, 2016, p. 114).

Na sociedade atual a experiência é fragmentada, acontece através de múltiplas telas,
há múltiplos produtores, o que fez com que o jornalismo não se restringisse mais a profissionais
inseridos em organizações jornalísticas regidas pelos valores e normas da instituição
jornalística. Pode-se observar uma perda da autonomia relativa do campo jornalístico (BRAGA,
2012). O jornalista atualmente vivencia uma situação mais precária e fragmentada. O processo
produtivo migra de produções centralizadas e hierárquicas para produção em rede, revelando
que a atividade passa por um momento de reconfiguração em todo o mundo (DEUZE E
WITSCHGE, 2016, p.8).
O jornalismo pós-industrial atualmente pode ser visto tanto como
constituído quanto resultado da chamada “modernidade líquida”
(Bauman, 2000), onde as práticas individuais são parte de um contexto
profundamente precário governado por uma permanente
impermanência na indústria (onde contínuos remanejamentos,
reorganizações, demissões e inovações são a norma), no ambiente de
trabalho (onde o lugar onde você trabalha e as pessoas com quem você
trabalha estão em constante mudança), e nas carreiras (onde sua
trajetória de trabalho é imprevisível, para dizer o mínimo) (DEUZE e
WITSCHGE, 2016, p.8).

A concepção do jornalismo como um campo relativamente estável está em alteração.
As constantes transformações nos âmbitos da produção, consumo e circulação de informação
exigem dos jornalistas um reposicionamento diante das novas demandas da sociedade

perfeitamente compatível com a teoria de campo que insiste em prestar atenção às 'lógicas' ou ao
funcionamento de campos específicos” (COULDRY, 2012, p.194. tradução nossa).
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contemporânea. De acordo com Hartley (2000), emergiu a sociedade “redacional” na qual as
práticas editoriais, bem como competências jornalísticas de selecionar e processar grandes
volumes de informação, são requeridas a todos.
Os diferentes campos sociais, no seu trabalho de articulação com o todo
social, desenvolvem táticas e usos para as tecnologias disponíveis,
moldando-as a seus objetivos. Ao experimentarem práticas mediáticas,
ao se inscreverem, para seus objetivos interacionais próprios, em
circuitos midiatizados, ao darem sentidos específicos ao que recebem e
transformam e repõem em circulação – os campos sociais agem sobre
os processos, inventam, redirecionam ou participam da estabilização de
procedimentos da midiatização (BRAGA, 2012, p. 45).

As características do jornalismo mediatizado são descentralização, autoreferencialidade e co-referencialidade (SOSTER, 2009). A descentralização está
relacionada a estrutura em rede pela qual o jornalismo opera atualmente. No que diz
respeito ao jornalista, este gradativamente perde sua “centralidade na captação, tradução
e geração de notícias”.
A auto-referencialidade sugere que as operações jornalísticas estão voltadas para o
próprio sistema midiático-comunicacional. A notícia, por exemplo, passa a ser gerada
pelo próprio sistema e não apenas ao seu entorno. As fontes passam a integrar este
sistema. “O jornalismo midiatizado faz com que as operações estejam voltadas
principalmente para o que ocorre no interior do sistema midiático, e não apenas na relação
deste com o ambiente onde ele se encontra” (SOSTER, 2009, p. 175).
A co-referencialidade trata do movimento por meio do qual os dispositivos
jornalísticos referenciam seus pares em suas operações. “Por outras palavras, a coreferencialidade é um indicativo de que o acontecimento, no jornalismo midiatizado, se
estabelece, a partir do momento em que o sistema se fecha operacionalmente e os
dispositivos interagem de forma mais dinâmica entre si” (SOSTER, 2009, p. 176).
A mediatização da sociedade tenciona o campo jornalístico e sua identidade, bem
como suas operações, lógicas discursivas, além de incluir novos atores no processo
produtivo, interferindo na sua comunidade interpretativa:
Os efeitos da midiatização proporcionam às instituições e indivíduos
acesso e manejo de equipamentos, e também aos processos e operações
midiáticas, convertendo-os em novos personagens deste sistema de
“codificação da realidade” O que sugere tal hipótese? Que há um
cenário de novas questões que deve ser estudado por envolver uma nova
problemática tecno-simbólica a atravessar a organização social
contemporânea. Tal problemática por nós compreendida pela
midiatização crescente das práticas sociais, afeta a cultura jornalística,
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o modo de ser de sua “comunidade interpretativa”; reformula o status
da notícia. Põe em discussão a essência da pedagogia mediadora do
trabalho do jornalista, repercute sobre sua identidade. Além disso,
atribui às fontes e aos leitores novas tarefas de “gestão discursiva” da
atualidade, complexificando o trabalho de enunciação do
acontecimento (FAUSTO NETO, 2009, p.19).

Identificar os jornalistas enquanto “comunidade interpretativa” (ZELIZER, 2000;
2010) ajuda a refletir sobre a atividade e as limitações que o enquadramento dominante
do jornalista como um profissional impõe. Os jornalistas teriam se beneficiado do status
de profissionais por uma sensação de relativo controle das condições de trabalho e tarefas,
por exemplo, a de decidir o que é ou não notícia. Esta tarefa por si só já serviria de
indicativo de quem era ou não profissional do campo jornalístico, o que implicava
também numa sensação de autonomia, autoridade e percepção de serem mais qualificados
do que a audiência para identificar o que era de seu interesse.
Abordar os jornalistas enquanto comunidade interpretativa sugere que o
aprendizado “profissional” acontece mais por associações informais produzidas a partir
de interpretações compartilhadas do que via aprendizagem ou educação. O passado
partilhado entre os jornalistas através de conversas informais e encontros profissionais,
oferece padrões de ação e serve para avaliar a ação contemporânea. Ao compartilharem
regularmente e informalmente estórias cobertas, como as de guerras, carregam
informações sobre o tipo de construção da realidade, o tipo de narrativa, o que pode ser
considerado como adequado ou inadequado. “Os jornalistas estão unidos, enquanto
comunidade

interpretativa,

pelas

interpretações

coletivas

de

determinados

acontecimentos-chave” (ZELIZER, 2000, p.39).
Podemos relacionar este saber, adquirido informalmente e partilhado na
comunidade interpretativa, com a noção de habitus (BOURDIEU, 2001), entendido como
um saber constituído, apreendido na prática, através da repetição. O habitus portanto
incorpora princípios, esquemas de classificações, ou “interpretações coletivas”, ao
mesmo tempo que produz novos.
O princípio unificador e gerador de todas as práticas e, em particular,
destas orientações comumente descritas como “escolhas” da “vocação”,
e muitas vezes consideradas efeitos da “tomada de consciência”, não é
outra coisa senão o habitus, sistema de disposições inconscientes que
constitui o produto da interiorização das estruturas objetivas e que
enquanto lugar geométrico dos determinismos objetivos e de uma
determinação, do futuro objetivo e das esperanças subjetivas, tende a
produzir práticas e, por essa via, carreiras objetivamente ajustadas às
estruturas objetivas (BOURDIEU, 1999, p. 201-202)
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Os agentes do campo jornalístico apreendem as lógicas de funcionamento do campo
cotidianamente, entretanto, qual o impacto das transformações atuais no processo
produtivo do jornalismo para seu entendimento enquanto comunidade interpretativa?
Zelizer (2010) conclui que pequenos ajustes nas rotinas produtivas e estratégias de
interpretação permitiram que a comunidade interpretativa permanecesse intacta nesse
momento de reconfiguração da atividade. A autora analisou a cobertura jornalística (do
mainstream) nos Estados Unidos da execução de Saddam Hussein:
In considering how u.s. journalists collectively made sense of that
event, it shows that they not only use journalistic coverage to generate
meaning about journalism but also to retain a collective and
authoritative voice amidst the changing – and often unpredictable –
boundaries of newswork and a continually evolving information
environment8 (ZELIZER, 2010, p. 188).

Pode haver continuidades, mas é inevitável observar que a comunicação em rede
impacta a atividade jornalística. Para pensar a perda da autonomia relativa dos campos
sociais na sociedade mediatizada, o conceito de circuitos (BRAGA, 2012) nos parece
operativo.
Na prática social encontramos, então, sobretudo circuitos. Cada setor
ou processo da sociedade participa de circuitos múltiplos. Com a
mediatização crescente, os campos sociais, que antes podiam interagir
com outros campos segundo processos marcados por suas próprias
lógicas e por negociações mais ou menos específicas de fronteiras, são
crescentemente atravessados por circuitos diversos (BRAGA, 2012, p.
44).

Se a prática cotidiana revela a dialética da interferência entre campos, gerando um
alargamento ou criando circuitos, a cobertura jornalística sobre temas complexos, como
é o caso do fenômeno das Mudanças Climáticas (MCs), revela as interações cada vez
mais estreitas entre o jornalismo, a ciência climática e ambiental, e a política. O relatório
“Combater as alterações climáticas: Solidariedade humana num mundo dividido”,
elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2007), na
seção sobre a cobertura midiática das mudanças climáticas, já enfatizava o papel crucial
da mídia para a compreensão do fenômeno junto ao público em geral e principalmente

“Ao considerar como os jornalistas dos EUA entenderam coletivamente este evento, é evidente que eles
não apenas usam a cobertura jornalística para fins gerais, mas também retêm uma voz coletiva e autoritária
em meio às mudanças - muitas vezes imprevisíveis - dos limites do prática jornalística em um ambiente
em constante evolução” (ZELIZER, 2010, p. 188. Tradução nossa).
8
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assinalava influência mútua entre a mídia, o discurso científico e o político a respeito do
tema.
Interactions between climate science, policy, media and the public are
complex and dynamic. It is clear that science and policy shape media
reporting and public understanding, however, it is also true that
journalism and public concern shape ongoing climate science and
policy decisions and activities 9 (PNUD, 2007, p.8).

Tal afirmação sugere que cientistas e políticos participam de alguma maneira na
“comunidade interpretativa” quando o assunto é MCs. O crescente processo de
mediatização da sociedade potencializa que novos atores sociais passem a interagir e/ou
integrar de modo mais horizontal no âmbito da produção informativa, impactando o
jornalismo. Um problema da dimensão das MCs ao integrar a agenda midiática pode
contribuir com o jornalismo ao facilitar a interação e inovação nesta prática social:
Thus, the exceptional weight of climate change as a global political
problem can help open up the complicated situation where
“professional journalism” today is situated. There are plenty of things
to be really worried about in the “mediatization” of journalism (or, deprofessionalization of journalism). But a de-centered, problem driven
perspective to the new context of journalism – or the mediatization of
journalism – can also point to or even help to identify new resources
for the “self-defense” of journalism by opening up the formal
boundaries of the profession. The urgency, global nature, and
complexity of an issue like climate change (or surveillance and privacy,
as we have seen elsewhere) can lead to innovative solutions and
interaction between journalists and other actors10 (Kunelius, 2014,
p.80).

A mediatização dos extremos climáticos especialmente seus impactos ocorre em
múltiplas plataformas e por múltiplos atores. A produção do primeiro relato não é mais
exclusividade do profissional. Apesar do furo jornalístico continuar sendo um capital

“As interações entre ciência climática, políticas, mídia e público são dinâmicas e complexas. É claro que
a ciência e a política conformam a mídia e o entendimento do público, entretanto, é verdade tamém que o
jornalismo e o interesse público conformam a ciência climática e ações políticas em desenvolvimento
(PNUD, 2007, p.8 tradução nossa).
10
“Assim, o peso excepcional das mudanças climáticas como um problema político global pode ajudar o
"jornalismo profissional" a sair da situação complicada em que se encontra hoje. Há muitas coisas com as
quais realmente se preocupar na “mediatização” do jornalismo (ou na des profissionalização do jornalismo).
Mas uma perspectiva descentralizada e voltada para a solução de problemas do novo contexto do jornalismo
- ou da mediatização do jornalismo - também pode apontar ou até ajudar a identificar novos recursos para
a "autodefesa" do jornalismo, abrindo as fronteiras formais do jornalismo profissional. A urgência, a
natureza global e a complexidade de um problema como as mudanças climáticas (ou vigilância e
privacidade, como vimos em outros lugares) podem levar a soluções inovadoras e à interação entre
jornalistas e outros atores” (KUNELIUS, 2014, p.80 tradução nossa).
9
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simbólico do campo jornalístico, ele passa a ser “disputado” na rede. Os atores sociais
participam de circuitos que influenciam a construção discursiva midiática sobre temas da
atualidade.
Mesmo no espaço profissional estabelecido da comunicação social – os
meios institucionalizados –, observamos a incidência de uma sobremediatização, quando diferentes pessoas e instituições envolvidas em
fatos de atualidade se deslocam da situação de “fonte” – isto é, de
fornecedores de uma informação que deve ainda passar pelo crivo
interpretativo-seletivo de um jornalista – para uma posição de
informadores “diretos”, com base em uma reivindicação de credibilidade
por se vincularem diretamente ao acontecimento relatado (BRAGA,
2012, p. 47).

Entretanto, é preciso reconhecer que a instituição jornalística continua sendo
importante nas sociedades e conta com algumas vantagens na cobertura do que é de
interesse público, já que detém o poder simbólico, os recursos necessários para enfrentar
com mais igualdade outras instituições, como a política, religiosa, de ensino, ONGs e
empresas (ANDERSON et al, 2012, p. 63).
Apesar da potencialidade de produção e compartilhamento de diversos conteúdos
por parte de cidadãos comuns, além do fato de especialistas terem acesso direto ao público
nesse novo “ecossistema jornalístico”, é possível identificar aquilo que novos atores
podem fazer melhor que os jornalistas e o que, de fato, o profissional pode desempenhar
melhor que ninguém.
Em acontecimentos de relevância jornalística, como desastres naturais,
a probabilidade da primeira descrição do fato vir de um cidadão
conectado é maior do que vir de um jornalista profissional. Todavia, há
um deslocamento da função do jornalista, na atualidade, a ênfase do
trabalho não está em produzir observações iniciais, mas na apuração
dos fatos, está em verificar, interpretar e dar sentido a avalanche de
conteúdos variados produzidos pelo público. Esta função é a que serve
mais diretamente ao interesse público (ANDERSON et al, 2012, p. 43).

A finalidade de informar o que é de interesse público faz deste um dos principais
atributos de um fato para que ele seja elegível a se tornar acontecimento, ou seja, vire
notícia. A notícia enquanto produto do jornalismo é uma construção social que responde
a seis condições de produção, segundo Traquina (2002): a realidade, os constrangimentos
organizacionais, as lógicas narrativas, as rotinas produtivas, os valores-notícia e as
identidades, bem como os interesses, das fontes de informação utilizadas no discurso.
A definição clássica de acontecimento jornalístico sugere que ao constituir o
referente de que se fala, este é avesso à probabilidade de ocorrência, é inesperado e, por
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isso, carrega em si a potencialidade de ser transformado em notícia. “O racional é da
ordem do previsível, da sucessão monótona das causas, regida por regularidades e por
leis; o acontecimento é imprevisível, irrompe acidentalmente à superfície epidérmica dos
corpos como reflexo inesperado, como feito sem causa, como puro atributo
(RODRIGUES, 1988, p.29).
Cada acontecimento deve possuir um conjunto de características para ser
transformado em notícia. A noticiabilidade do fato é determinada a partir de critérios de
relevância, trata-se de um conjunto de requisitos exigidos ao acontecimento ao longo de
todo o processo produtivo para que o mesmo adquira a existência pública de notícias
(WOLF, 1985):
Pode também dizer-se que a noticiabilidade corresponde ao conjunto de
critérios, operações e instrumentos com os quais os órgãos de
informação enfrentam a tarefa de escolher entre um número
imprevisível e indefinido de fatos, uma quantidade finita e
tendencialmente estável de notícias (WOLF, 1985, p. 190).

É preciso reconhecer que o jornalismo não lida apenas com o inesperado, a lógica
enunciativa trata da relação entre evento e significação. “A grande maioria dos estudos
do jornalismo trabalha com a concepção que a prática jornalística trata apenas de fatos, o
que não é verdade. Existe uma primeira diferença, em geral, não desconhecida entre fato
e acontecimento” (SEIXAS, 2009, p. 77). De modo geral, o fato é o resultado de uma
ação passada enquanto o acontecimento é processual, se apresenta na atualidade. Existes
acontecimentos em ocorrências assim como acontecimentos previsíveis, com certo grau
de probabilidade de ocorrer.
Devido ao grande fluxo de ocorrências do mundo objetivo, as organizações
jornalísticas necessitam atender a três obrigações para atingir seu objetivo de prover
relatos de fatos significativos e interessantes: 1) viabilizar o reconhecimento de uma
ocorrência desconhecida; 2) devem ser capazes de elaborar maneiras de relatar
acontecimentos de forma padrão, não permitindo tratamento peculiar a cada fato; e 3)
devem organizar espaço-temporalmente a atividade jornalística permitindo a planificação
do trabalho (TUCHMAN, 1977, p. 45).
Na atualidade, a perspectiva do jornalismo enquanto objeto em movimento “exige
novas formas de conceituar e pesquisar as práticas jornalísticas para além de processos
de ‘rotinizar o inesperado’ (TUCHMAN, 1978) nas pequenas e grandes instituições
midiáticas” (DEUZE e WITSCHGE, 2016). A adaptação do jornalismo neste cenário de
mediatização da sociedade exige o desenvolvimento de novas táticas, estruturas
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organizacionais, além de “uma nova autoconcepção - enquanto ainda persistem velhas
estruturas, rotinas e definições (de valores-notícia) (DEUZE e WITSCHGE, 2016, p.8).
Reconhecer o que é notícia se tornou mais complexo no mundo da pós-verdade, das
inovações, do algoritmo-gatekeeper, da proliferação de fake news, o que revela que a
noticiabilidade é um processo fundamental da prática jornalística (SEIXAS, 2018). Os
critérios de noticiabilidade estão presentes em todo processo produtivo, os valores-notícia
são atributos exigidos aos fatos ou fenômenos, mas não são suficientes para torná-los
noticiáveis, há fatores extrínsecos que interferem nesse processo. Como ficou evidente
em pesquisas realizadas no âmbito do Núcleo de Estudos em Jornalismo/UFBA: “A
observação das associações nos mostrou que existem critérios de noticiabilidade
originados na associação (...) A divisão em atributo, produto e público-alvo nos parece
produtiva” (SEIXAS, 2018).
A complexidade das questões contemporâneas impõe ao jornalismo novas formas
de tornar público assuntos de interesse global. As MCs, por exemplo, recebem cobertura
jornalística majoritariamente quando ocorrem eventos com grande participação de chefes
de estado, como é o caso das Conferências das Nações Unidas (COPs), ou quando há
divulgação dos Relatórios do Painel Intergovenamental de Mudanças Climáticas (IPCC)
ou outros documentos oficiais. Por se tratar de um problema multifacetado, de natureza
"difusa no espaço e no tempo" (CARVALHO, 2011, p.43) é preciso o chamado gancho
jornalístico, o fator de atualidade que faz com que o assunto possa ser noticiado
novamente sob outra ótica. As incertezas da problemática também dificultam a associação
de determinado evento extremo ao processo mais amplo do fenômeno, as ameaças
costumam ser noticiadas quando já viraram desastres. Para que seja reconhecido
socialmente, o problema precisa ser construído simbolicamente através da identificação,
apresentação e debate público (HANNIGAN, 1995). Nesse sentido, o jornalismo ocupa
papel central por sugerir quais assuntos são relevantes para integrar a agenda pública
(McCOMBS, 2009).
A crise humanitária do século 21 torna evidente a reformulação imposta ao
jornalismo especialmente no que diz respeito à seleção dos fatos a serem noticiados bem
como dos atores sociais a serem mobilizados para a construção discursiva.
Onde há violação dos direitos humanos, o jornalismo deveria estar
presente. Mas como furar critérios de noticiabilidade histórica e
culturalmente ainda preservados em boa parte da imprensa ocidental?
Se nem todo fato ou acontecimento é uma notícia, a mesma lógica
parece ser adotada ao falar sobre o sofrimento humano, uma vez que
nem todas as dores do mundo são noticiadas (VICTOR, 2018, p.100).
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Independente da mídia, o processo produtivo do jornalismo envolve seleção,
ordenação e nomeação (LAGE, 2005). Seleção tanto do que é notícia quanto da fonte a
ser acionada e ainda do enquadramento do texto. Ordenação, hierarquização do que é
mais relevante do fato ou fenômeno, de acordo com a lógica discursiva do jornalismo, e
ainda hierarquização entre fontes e tipos de conhecimento. Nomeação dos objetos de
realidade, dos fatos e sujeitos. A ação de nomear oferta informação, representa e ainda
referencia o que foi nomeado.

1.1 Fontes de informação no jornalismo
O acesso às fontes é fundamental na produção jornalística. A seleção da fonte a ser
acionada, a forma de relatar o que foi dito pela fonte, se de maneira direta (entre aspas)
ou indireta, a hierarquização entre fontes em uma narrativa, o modo de identificação da
fonte, são elementos reveladores da lógica discursiva do jornalismo.
Mesmo que o jornalista esteja presente na ocorrência do fato, o que ocorre na
minoria das notícias, a fonte é acionada para explicar, justificar, analisar e/ou
contextualizar o acontecimento. “Poucas matérias jornalísticas originam-se integralmente
da observação direta. A maioria contém informações fornecidas por instituições ou
personagens que testemunham ou participam de eventos” (LAGE, 2003, p. 49).
O espaço midiático é disputado. Os atores sociais que obtém visibilidade nas
produções do jornalismo recebem legitimidade e, de certa maneira, poder. O jornalismo
coloca em circulação discursos gerados em outros campos sociais, dá voz a agentes com
capital simbólico em seus campos de origem (BOURDIEU, 1998).
A estrutura da relação de produção linguística depende da relação de
força simbólica entre dois locutores, isto é, da importância de seu capital
de autoridade (que não é redutível ao capital propriamente linguístico):
a competência é também, portanto, capacidade de fazer escutar. A língua
não é somente instrumento de comunicação ou mesmo conhecimento,
mas um instrumento de poder. Não procuramos somente ser
compreendidos, mas também obedecidos, acreditados, respeitados,
reconhecidos. Daí a definição completa da competência como direito à
palavra, isto é, à linguagem legítima como linguagem de autoridade. A
competência implica o poder de impor a recepção (BOURDIEU, 1999,
p. 160).

A concorrência pelo espaço midiático ocorre por sua influência na opinião pública.
Ao inserir determinados temas na agenda pública (McCOMBS, 2009) o jornalismo sugere
não só os temas relevantes socialmente, mas também indica uma forma de interpretá-los,
a partir do enquadramento noticioso (ENTMAN, 1993).
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Para entender as notícias é preciso entender antes quem são as fontes e como os
jornalistas lidam com elas. “Fontes: elas são o profundo e escuro segredo do poder das
notícias. Muito deste poder é exercido não pelas instituições jornalísticas em si, mas pelas
fontes que as alimentam com informação11” (SCHUDSON, 2011, p.127). Portanto,
analisar as fontes presentes nas narrativas jornalísticas torna-se crucial para compreender
os modos de fazer do jornalismo na atualidade.
Lopes (2016) identifica que os estudos acerca das fontes que compõem o discurso
jornalístico tiveram início na década de 70, com as reflexões propostas por Leon Sigal
(1973), de Harvey Molotch e Marilyn Lester (1974) e de Stuart Hall (1978).
Considerando que a mídia busca assegurar o poder dominante, Hall (1978)
denominou as fontes como “definidores primários” da notícia, por sua adequação às
rotinas produtivas. Estas foram subdivididas em representantes do poder institucional
(fontes autorizadas) e representantes das principais organizações sociais e especialistas.
As interpretações destes atores seriam determinantes por orientar todo o processo de
construção da notícia. “O resultado desta preferência estruturada dada pelos media às
opiniões dos poderosos é que estes porta-vozes se transformam no que se chama de
definidores primários de tópicos”.
A dependência de fontes oficiais e legitimadas publicamente foi identificada como
uma tendência do jornalismo. A frequente recorrência a fontes governamentais e o
relativamente pequeno número de especialistas presentes nas notícias revelam que esta é
produto das fontes. “In any event, officials remain the subject of news as well as it source,
even thought news often entangles them in negative coverage12” (SCHUDSON, 2011, p.
47). A visibilidade midiática também é disputada pelas instituições de ensino, assim como
por outros tipos de organizações que buscam controlar sua imagem na mídia a partir do
estabelecimento de escritórios de informação pública, além de cultivar bom
relacionamento repórteres e editores (SCHUDSON, 2011, p. 129).
Acessar fontes para a construção da notícia é parte estratégica da atividade
jornalística que busca a objetividade, processo que Gaye Tuchman (1978) denomina
como “ritual estratégico”, dividido em quatro processos: 1) deixar evidente as
possibilidades conflituosas, ou seja, ao abordar determinado assunto sempre ouvir dois

“SOURCES: they are the deep, dark secretof the power of the press. Much os the power is excercise
not by News institutions themselves but by the sourcers that feed them information” (SCHUDSON, 2011,
p.127).
11

12
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lados, opiniões divergentes; 2) apresentação de provas auxiliares, através da indicação e
localização de informações suplementares; 3) o uso judicioso de aspas, é uma forma de
prova suplementar, uma vez que ao incluir os dizeres de uma fonte entre aspas o jornalista
isenta-se e deixa os fatos falarem por si só; e 4) estruturação da informação em sequência
apropriada.
No contexto da prática industrial, a notícia passou a ser estruturada de maneira
hierarquizada. O lide jornalístico - primeiro parágrafo do texto - parte do aspecto mais
relevante assemelhando-se a forma de uma pirâmide invertida. A redução dos itens
léxicos e regras gramaticais aumentaram sua comunicabilidade (LAGE, 2005).
O “uso judicioso das aspas”, processo do ritual estratégico, refere-se a maneira
como os jornalistas incluem citações de fontes na narrativa como uma forma de prova
suplementar:
Ao inserir a opinião de alguém, eles acham que deixam de participar na
notícia e deixas os ‘fatos’ falar (...) O uso de citações para fazer
desaparecer a presença do repórter da notícia estende-se ao uso das aspas
como instrumento de sinalização. Elas podem ser usadas, como
acabamos de discutir, para informar: ‘esta afirmação pertence a qualquer
pessoa, menos ao repórter’. Também pode ser utilizada para pôr em
questão a designação atribuída (TUCHMAN, 1978, p. 81-82).

A reflexão sobre o papel das fontes no processo produtivo da notícia é muito
importante: “O elo entre acontecimento-fonte-notícia é básico para a construção da
realidade jornalística” (ALSINA, 2009, p.162). As fontes utilizadas pelos jornalistas
participam de redes de informação, correspondentes a uma série de instituições
legitimadas como fontes, nas quais os jornalistas são colocados pela mídia, e sua presença
acaba por reforçar sua legitimação pública: “As fontes que aparecem nos discursos
informativos são importantes, já que são elas as que se institucionalizam socialmente”
(ALSINA, 2009, p. 174).
O entendimento da existência de uma rede informativa que indica uma ordem no
mundo social é importante porque evidencia a configuração informativa deste mundo.
Pode-se dizer isso porque tal rede permite que “acontecimentos informativos aconteçam
em algumas regiões, mas não em outras” (TUCHMAN, 1983, p.36). Desta maneira,
alguns territórios, instituições e tópicos estão visíveis enquanto outros completamente
esquecidos. Trata-se de um jogo de forças que revela estratégias no âmbito da produção
jornalística, resultando em discursos que impactam a percepção da audiência sobre a
realidade:
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As notícias são, em primeiro lugar, resultado de um processo
comunicacional entre jornalistas e fontes. Desta interação específica
resulta a realidade construída socialmente pela notícia. A notícia é
resultado deste diálogo, onde jogam confiança e desconfiança. Assim
como o jornalista tem seus critérios de definição da sua rede noticiosa,
as fontes têm seus critérios de definição da sua rede de mediatização,
onde valores semelhantes entram em jogo: credibilidade, produtividade,
confiança, disponibilidade, etc. (MOLOTCH e LESTER, 1999, p. 59).

Para seleção de fontes o jornalista utiliza saberes empíricos sobre as operações
organizacionais. De acordo com Guerra (2008), estas seriam componentes de “Técnicas
Cognitivas de Processo”, um conjunto de saberes acerca do funcionamento da instituição
e organização, bem como da convivência no ambiente profissional, neste último aspecto
estão as circunstâncias envolvendo o acesso as fontes de informação:
Os jornalistas e as organizações formam uma rede de contato com
determinadas fontes, cujas relações constantes acabam por criar laços de
confiabilidade e disponibilidade vantajosa para ambas as partes:
jornalistas e organizações de um lado, fontes do outro. Essa rede, uma
vez construída, seja pela conveniência num mesmo espaço físico - como
é o caso dos setoristas atuantes, principalmente, no parlamento e no
executivo - ou através dos permanentes contatos telefônicos, torna-se
recorrentemente acionada na realização do trabalho, pela familiaridade e
desenvoltura com o jornalista consegue as informações de que precisa,
no ritmo e quantidade exigidos pela organização. E deixa de explorar,
assim, outros espaços cujos laços não existam e que por isso pode tornar
mais árduo seu trabalho de garimpar as informações. (GUERRA, 2008,
p. 220)

O discurso jornalístico é idealmente polifônico, entretanto, variedade de fontes não
implica necessariamente em variedade de perspectivas. As fontes que compõem a
narrativa jornalística acabam por dar visibilidade a determinadas perspectivas: “As fontes
são pessoas, são grupos, são instituições sociais ou são vestígios - falas, documentos,
dados - por aqueles reparados, construídos, deixados. As fontes remetem para posições e
relações sociais, para interesses e pontos de vista” (PINTO, 2000, p.2).
Quando o tema a ser abordado pelo discurso jornalístico é considerado polêmico ou
de grande complexidade a busca por fontes especializadas é recorrente. Esta fonte ocupa
posição social a partir do exercício de uma profissão, detém conhecimento específico
capaz de explicar as informações e assim auxiliar na compreensão do acontecimento.
A escolha da fonte segue critérios de autoridade, credibilidade e produtividade
(TRAQUINA, 2005). A quantidade de conteúdo que determinada fonte é capaz de
transmitir influencia na sua escolha, assim, a produtividade seleciona. A credibilidade
refere-se ao quão confiável são tais conteúdos trazidos pela fonte e ela em si, seja para o

42

jornalista ou para o público. O critério de autoridade diz respeito ao que determinada fonte
representa, o lugar social que ocupa na sociedade, o que vai ao encontro do que Hall
(1993) denominou como “definidores primários”.
Existe uma preferência por fontes com prestígio, oficiais, ocupantes de posições
institucionais, pois conferem mais credibilidade. Cinco fatores relativos à eficiência da
fonte, especialmente das autorizadas, são determinantes para sua seleção: oportunidade
antecipadamente revelada, produtividade, credibilidade, garantia e respeitabilidade
(WOLF,1999, p. 199).
A partir de uma perspectiva da Teoria do Conhecimento, Sponholz (2003)
considera que a pluralidade no jornalismo implica aproximação da realidade, o que não
significa abdicar da opinião do responsável pelo conteúdo, mas sim uma abertura para
que ideias pré-estabelecidas possam ser derrubadas durante observação empírica. Não
basta ouvir os dois lados da questão, mas todos os lados, as fontes que ainda não foram
ouvidas e perspectivas ignoradas. Para exemplificar como o acesso a diferentes fontes
pode contribuir com a diversidade de perspectivas, a autora cita notícia publicada no
jornal O Estado de São Paulo sobre proposta de lei penalizando pais com filhos menores
de 14 anos que não frequentam a escola. Observa que as fontes acionadas na matéria
foram a autora do projeto de lei, o ministro da Educação, uma deputada da oposição e a
secretária do município. Entretanto, nenhuma fonte relacionada com as implicações desta
lei foram ouvidas, nenhuma criança, pai ou mãe, nem assistentes sociais que lidam
diretamente com esta questão. “Informações destas fontes não trariam necessariamente
opiniões sobre o problema, mas poderiam apontar outras perspectivas, que são
indispensáveis para se avaliar a questão” (SPONHOLZ, 2003, p.118).
Para que o jornalismo represente essa ágora, é preciso ser plural. Isto,
no entanto, não tem necessariamente a ver com objetividade no sentido
de busca ou apropriação da realidade (...) Declarações de pontos de
vista diferentes sobre um tema ou fato não conduzem necessariamente
para uma aproximação da realidade, mesmo quando elas se contradizem
(...) Um outro problema é quem nem todas as perspectivas podem ser
explicadas através dos defensores de opiniões contraditórias
(SPONHOLZ, 2003, p.117-118).

A relação entre jornalistas e fontes com o advento da internet sofre alterações. Os
jornalistas deixam de ser os únicos “gatekeepers” (WHITE, 1950) da informação. Na web
coexistem e interagem novos e velhos formatos midiáticos, onde qualquer cidadão com
acesso à internet, além de políticos, especialistas, ONGs, entre outros, podem produzir,
selecionar e distribuir informação.
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No que diz respeito a forma de acesso às fontes, os jornalistas antes contatavam via
telefone, por exemplo, hoje a busca por notícias (pautas) e fontes acontece online, por
vezes, via “crowdsourcing” e ainda a partir da própria interação com os leitores. A
disponibilização de um maior número de documentos e bancos de dados na mídia digital
também é recente. Os estudos sobre esta relação entre jornalistas e fontes são
significativos porque revelam as dinâmicas existentes na produção das notícias,
demonstram que a maneira como o jornalismo apresenta o mundo objetivo está
relacionada às preferências e percepções de editores e repórteres, bem como pelo fato de
serem capazes de implicitamente colocar o poder da mídia em perspectivas
(SCHUDSON, 2011, p. 144).
A mediatização da sociedade impacta o campo jornalístico (BOURDIEU, 1998),
como vimos, permitindo que as fontes produzam diretamente para audiência, sem
depender da “mediação” jornalística.
O processo intenso de mediatização produz repercussões muito complexas
nas relações entre os campos sociais, e no caso do campo jornalístico, no
status dos seus peritos – os jornalistas – e em suas performances
simbólicas. Gera múltiplos processos de afetações sobre as estruturas
mediadoras de contato entre instituições e atores sociais. Tal lugar
mediador vê- se diante da perda das forças dos seus próprios processos de
reconhecimentos e com os quais era consagrado (...) A evolução dos
dispositivos sócio-técnicos permite, como dissemos, que fontes controlem
o processo produtivo, sem mudar do ambiente institucional em que se
encontram instituídos. Ou ensejam que outras fontes de outros campos
sociais sejam convertidas em atores que vão dividir com jornalistas o
trabalho de produção de sentido da atualidade, ainda que sobre a etiqueta
de um jornalista colaborador. (FAUSTO NETO, 2009, p. 21)

Na mídia digital, as fontes dispõem de uma ampla variedade de plataformas para
interagirem diretamente com o público: são sites, blogs, plataformas de troca de
mensagens instantâneas, além das redes sociais. Os jornalistas incorporam cada vez mais
tweets, posts do Facebook, fotos do Instagram e vídeos do YouTube, de indivíduos ou
corporações, em seus conteúdos. Portanto, a depender do objetivo da fonte, existe a
liberdade de optar ou não (“opt-in” ou “opt-off”) pela comunicação via jornalismo
(FISHER, 2018).
For traditional news reporters, this new information environment offers
both risk and benefits. On the one hand, the growing volume of digital
contente provides journalists with na ever-changing menu of fresh
information to source stories from. On the other hand, the vast majority
of this online information goes unscrutinized. Overwhelmed by the
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sheer volume, journalists are unable to test the veracity of the partisan
information beign published13 (FISHER, 2018, p. 11).

Com o aumento da complexidade das sociedades modernas e a consequente
hierarquização dos tipos de conhecimento surge ainda a figura do expert, cujo saber “se
distingue do conhecimento geral por ser detalhado e por uma quantidade de fatos, mas
também pela capacidade de estabelecer relações entre fatores e analisar possíveis
consequências de determinadas ações” (SPONHOLZ, 2008, p.593).
No processo de produtivo, o conhecimento específico não é suficiente para a
seleção da fonte. A acessibilidade e a qualidade comunicativa têm, no mínimo, a mesma
importância no momento de escolha da fonte. Além disso, o conhecimento específico de
uma fonte pode servir para neutralizá-la. Como o expert, de maneira geral, é considerado
neutro, sua declaração é vista de modo natural e não costuma ser confrontada com a
opinião de outros experts. A neutralidade do expert depende tanto da sua expertise quanto
da sua vinculação institucional (SPONHOLZ, 2008).
Levando-se em conta a “neutralidade” do conhecimento específico na
maior parte dos casos observados, pode-se dizer que as rotinas de
produção jornalística geram condições extremamente favoráveis para
que fontes parciais apresentem suas opiniões sem concorrência
(SPONHOLZ, 2008, p. 613).

A autora chama atenção ainda para o fato de que grande parte dos experts
acionados para produção jornalística são provenientes de think tanks, institutos de
pesquisa e organizações que trabalham com pautas relativamente fixas. Seus
representantes podem se estabelecer como experts acessíveis, com alta qualidade
comunicativa, exercendo influência na cobertura de determinado tema, inclusive,
definindo o enquadramento do fato.
A identificação dos sujeitos acionados no texto é, portanto, relevante. Pode
evidenciar tendências na cobertura de determinado tema, por exemplo, se há predomínio
de determinada fonte, além de ofertar indícios sobre a relação que a seleção e
hierarquização de fontes desempenham no enquadramento da notícia. O esforço em
localizar o lugar de onde falam os atores sociais acionados na produção da notícia já

“Para jornalistas tradicionais esse novo ambiente de informações oferece riscos e benefícios. Por um
lado, o crescente volume de conteúdo digital fornece aos jornalistas um menu em de novas informações em
constante mudança para servir de fontes para notícias. Por outro lado, a grande maioria dessas informações
on-line não é analisada. Oprimidos pelo grande volume, os jornalistas não conseguem testar a veracidade
das informações partidárias publicadas” (FISHER, 2018, p. 11. tradução nossa).
13
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rendeu diversas propostas de classificação. Dentre os estudos em português que se
propuseram a tipificar as fontes de informação acionados nas narrativas jornalísticas
destacam-se os de Mário Erbolato (1978), Manuel Pinto (2000), Jorge Pedro Sousa
(2001), Josenildo Guerra (2007) e Aldo Schmitz (2011). É possível identificar
categorizações semelhantes entre os autores, tendo como critério mais recorrente a
posição social da fonte, conforme ficou evidente a partir de sistematização de Araújo
(2018) para o Núcleo de Estudos em Jornalismo (NJOR/UFBA).

Figura 1 - Sistematização

de propostas de classificação de fontes por posição social
Fonte: (ARAÚJO, 2018)

Observa-se uma alteração de nomenclaturas quando da separação das fontes quanto
ao tipo. As fontes escritas são definidas como documentais (PINTO, 2000; GUERRA,
2007) ou ‘referenciais’ (SCHMITZ, 2011). As fontes pessoais indicadas por Pinto (2000)
são especificadas pelos demais autores: as fontes referentes a instituições ou organizações
sociais, sem poder de representação são chamadas ‘oficiosas’ (LAGE, 2001; SOUSA,
2001) e ‘associativas’ (GUERRA, 2007). Aquelas sem envolvimento institucional são
apontadas como ‘independentes’ (LAGE, 2001), ‘informais’ (SOUSA, 2001), ‘pessoais’
(GUERRA, 2007) ou ‘populares’ (SCHMITZ, 2011). Fontes com formação especializada
em algum assunto são classificadas como ‘experts’ (LAGE, 2001), ‘técnicas’ (GUERRA,
2007) ou ‘especializadas’ (SCHMITZ, 2011). Há ainda uma tipificação que considera a
relação da fonte com o fato, nomeadas como fontes ‘testemunhais’ (LAGE, 2001;
SCHMITZ, 2011).
Lopes (2016) a partir de revisão bibliográfica propõe um modelo taxonômico
dividido em seis variáveis, são elas: número de fontes, composição, identificação,
geografia, sexo e estatuto. A primeira variável é a identificação da presença de fontes de
informação no conteúdo noticioso, contabiliza-se o número de fontes ou a ausência. A
segunda variável é a composição, observa-se a maneira como a fonte se apresenta,
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individualmente ou em nome de um grupo. Assim são subdivididas: coletiva, a fonte
representa um conjunto de pessoas ou documentos; ou individual, apresentam-se de forma
singular.
A variável de identificação da fonte confere credibilidade à narrativa jornalística,
para ser fidedigna é preciso ser bem apresentada, com dados completos sobre
aquele/aquilo que embasa o conteúdo, o que torna mais credível o relato. Esta variável é
subdividida em: 1) identificada, oferta nome completo, cargo que ocupa, profissão, título
ou ação que protagonizou; 2) não identificada, pode ocultar-se o nome da pessoa, mas é
indicado seu pertencimento a um grupo específico, por exemplo, fonte do Ministério do
Meio Ambiente; e 3) anônima, não oferta nenhuma indicação da fonte acionada.
A variável de geografia da fonte retrata o lugar geográfico a partir do qual uma
fonte fala, ou seja, o lugar físico, o que acaba por promover “através dos conteúdos
noticiosos, um espaço público diversificado, ouvidor de múltiplas sensibilidades”
(LOPES, 2016, p. 185). A autora divide em duas macro categorias: Nacional e
Internacional, e depois subdivide em Nacional, considerando Portugal como país do
produto jornalístico: Norte, Centro, Grande Lisboa, Sul e Ilhas; e Internacional é
composto pelos cinco continentes: Europa, África, América, Ásia e Oceania. Considera
que em cada macro categoria é composta por subcategorias denominadas “nacional
global” e “internacional global” para identificar as fontes que falam deslocadas de seu
lugar físico, por exemplo, “o Presidente da República português mora em Lisboa,
podendo ser originário de outra região mas, quando fala com os jornalistas, posiciona-se
numa geografia mais abrangente, a nacional” (LOPES, 2016, p. 185).
A variável sexo permite avaliar o grau de equilíbrio de gênero no espaço midiático,
é dividida em: masculino, feminino e desconhecido. A autora argumenta que Victoria
Camps (1998) acreditava que o século XXI será das mulheres e a partir da identificação
desta variável os dados indicarão se existe essa vantagem numérica.
A autora propõe a variável estatuto explicando que as fontes majoritariamente são
selecionadas pelo que representam, têm prioridade as fontes que representam um maior
número de pessoas/instituições e integram um grupo de notoriedade pública, assim como
são mais valorizadas pelos jornalistas as fontes com maior poder dentre um determinado
campo social. A variável é dividida em fontes humanas e não humanas. Dentre as
humanas: 1) Oficiais: são fontes com cargos públicos (eleitas ou designadas) que
representam uma instituição/organismo/empresa de natureza pública. Estas fontes se
pronunciam em nome de órgãos de estado ou instituições ligadas a eles, podem falar
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diretamente ou através de assessores. 2) Profissionais: falam a partir do lugar da
experiência profissional, são especialistas remunerados. A autora subdivide em fontes
com cargos que falam em nome de um grupo ou sem cargos que falam por si.
Reconhecendo que as primeiras são sempre mais valorizadas, pelo princípio da
representatividade; 3) Não-Profissionais: fontes que exercem determinada atividade
paralelamente a sua profissão (membros de associação); 4) Cidadãos: fontes
desvinculadas de cargo, profissão ou grupo, falando em nome individual. Estes são
divididos em duas micro-categorias: desconhecidos e notáveis. 5) Outros: fontes que não
cabem nas categorias anteriores.
A variável de fontes não-humanas é dividida da seguinte maneira: 1) Documentos:
textos oficiais, especializados, comunicados e notas, dentre outros. 2) mídia: separando
generalistas dos especializados; 3) Web 2.0: blogs, redes sociais e sites. 4) Outros: todos
os documentos que não cabem nas categorias anteriores.
Embora haja diversidade de propostas nos estudos do jornalismo para classificação
das fontes presentes nos textos, contatamos que não há consenso. Observamos diferentes
nomenclaturas, propostas de difícil detecção a partir da análise do conteúdo, separação
de categorias que são convergentes, bem como critérios claros que proporcionem ao
analista apreender como mais exatidão as fontes acionadas para construção discursiva. A
proposta de Schimtz (2011), frequentemente aplicada em dissertações e artigos, foi
elaborada tendo como público-alvo os jornalistas de redações. O que acaba por apresentar
fragilidades em alguns aspectos que não são detectáveis no âmbito da pesquisa
acadêmica, não são possíveis de diagnosticar a partir do texto, como é o caso da variável
que avalia a ação da fonte com relação ao jornalista, se proativa, ativa, passiva ou reativa,
além de não ser passível de aferir, pouco importa para o analista se a fonte foi ativa ou
passiva, importa que ela foi selecionada, sua declaração ganhou visibilidade. A variável
grupo também não convence por sugerir categorias que coincidem, como na separação
entre fonte testemunhal e popular. Além disso, algumas descrições são tendenciosas,
como a que versa sobre as fontes institucionais e organizacionais, apresentadas com juízo
de valor:
É quem representa uma organização sem fins lucrativos ou grupo social.
Geralmente ostenta uma fé cega naquilo que defende, o que coloca sob
suspeita as informações que fornece, embora seja considerada
espontânea e desvinculada de qualquer interesse próprio (SCHIMTZ,
2011, p. 25. grifo nosso).
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A proposta taxonômica de Lopes (2016) avança, mas apresenta limitações também
por sugerir categoria de difícil diagnóstico, por exemplo, no estatuto ao separar fontes
profissionais e não profissionais como as que exercem atividade paralelamente a sua
profissão (com ou sem remuneração). Independentemente de remuneração as fontes
sempre falam a partir de perspectivas, prontos de vista, interesses, entre outros. A variável
geografia também busca identificar o lugar físico de onde a fonte fala tendo como tem
como referência o veículo de comunicação, no caso, os produtos portugueses. Na
produção jornalística para a mídia digital pode ser mais produtivo pensar na posição
geográfica da fonte tendo como referência o fato ou fenômeno reportado.
Além disso, o jornalismo não trata apenas de fatos, existem temas globais, às vezes,
noticiados sem referência a uma localidade em específico, tratam-se de questões dispersas
no espaço e tempo, como a questão das mudanças climáticas, a crise migratória,
segurança alimentar, entre outros. Nem sempre a conexão entre local e global é
estabelecida na construção discursiva. Entretanto, esta relação além de necessária pode
contribuir com a compreensão das informações no contexto maior em que estão inseridas.
A globalização é um processo que permanece interferindo no cotidiano da produção
jornalística. O fluxo informacional passou a transitar entre diferentes regiões do globo
possivelmente criando um “espaço” mutuamente global e local. A reflexão acerca dos
portais regionais, agências internacionais e correspondentes internacionais permite
compreender a relação que se estabelece entre totalidade e particularidade. Os portais
regionais têm foco nas notícias locais, as agências de notícias buscam apresentar
acontecimentos globais significativos a cidadãos de diferentes partes do globo e os
correspondentes internacionais tem mais condição de apresentar assuntos locais a seus
conterrâneos por além de estar presente no território sobre o qual reporta, compartilha da
identificação cultural (SOARES, 2014).
Enquanto os portais regionais são acessados pelos produtos nacionais quando as
informações são consideradas relevantes para um público mais abrangente do que o local,
os portais nacionais acionam a produção de agências de notícias e correspondentes para
reportar sobre ocorrências internacionais. Barbosa (2002) ao analisar três portais regionais
brasileiros observou que apesar da prioridade da cobertura ser o entorno, não é eliminada a
veiculação de notícias nacionais e internacionais devido ao fato de serem produtos da web:
O foco é que está direcionado, mas até mesmo por estar num ambiente
desterritorializado, o tratamento dado aos conteúdos não pode nem deve
ser redutor. Ao contrário, proximidade, contigüidade, afinidade,
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também pressupõem interpretação, contextualização, como critérios de
noticiabilidade (BARBOSA, 2002, p.103).

Portanto, é possível e necessário analisar o particular tendo em vista o universal e
vice-versa. O termo “glocal”, formado por meio da aglutinação das palavras global e local,
revela uma tendência na discussão do espaço geográfico, apesar de ter sido usado por
economistas nos anos 80 referindo-se à produção de produtos globais com valores locais, e
proporciona nos estudos da comunicação refletir sobre os modos de reportar. O objetivo na

comunicação é “estabelecer as relações discursivas entre as esferas locais e globais, bem
como analisar a distribuição das informações nesses ambientes e a atribuição de
relevância aos fatos ocorridos em diferentes espaços” (SOARES, 2014, p.4).
A proximidade é uma dimensão estratégica do jornalismo. O valor-notícia
determina o interesse público pela notícia. Porém, a proximidade não está atrelada
somente a dimensão territorial, mas também inclui as dimensões temporais, psicoafetivas, socioprofissionais e socioculturais. A dimensão geográfica implica a criação de
interesses e segmentação do público; a dimensão temporal estabelece o ciclo comercial
das notícias e determina a noção de atualidade, já a dimensão psico-afetiva orienta
modelos comunicacionais e tem caráter psicologizante. A informação de proximidade
pode, portanto, adquirir diferentes significados (CAMPONEZ, 2012). O “jornalismo de
proximidade” reconhece as raízes culturais e sua relação com globalização, coloca o local
no sentido de proximidade entre indivíduos “que se conhecem e reconhecem numa
comunidade”. No plano normativo apresenta questões importantes:
Em primeiro lugar, começaremos por notar que a importância dada à
proximidade enquanto valor notícia não tem igual correspondência no
campo ético e deontológico, nem mesmo naqueles órgãos de
comunicação social que mais utilizam esse valor como uma das razões
de ser da sua existência e identidade. Pelo contrário, em termos éticos
e deontológicos, o valor dominante é o do distanciamento. Esta situação
tem a ver, em nosso entender, com o facto de a história dos valores
éticos e deontológicos do jornalismo ter sido moldada, desde o séc.
XIX, a partir das práticas dominantes da objectividade. Estes valores
instituíram-se como uma referência profissional nos órgãos de
comunicação de massas, em detrimento de outras práticas –
nomeadamente no jornalismo regional – geralmente consideradas mais
amadoras, quando não mesmo secundarizadas em termos políticos e
socioprofissionais (CAMPONEZ, 2012, p.37).

O “ciberjornalismo” torna evidente as conexões entre local e global, permitindo a
existência simultânea destas dimensões: “Los cibermeios tienen todas las herramientas
para responder a esta necessidade de atender todos los niveles de la proximidade y
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organizar temáticamente los contenidos par auna mejor compreenssion por parte de los
usuários14" (LOPÉZ GARCIA, 2008, p.10).
Santaella (2007) afirma a existência de um sistema glocal de comunicação na
sociedade globalizada, na qual a cultura contemporânea é global, mundializada e glocal.
O intenso fluxo internacional de bens de consumo, imagens e informações propicia uma
cultura global, que emerge não a partir de uma visão hegemônica, mas do reconhecimento
de que as culturas particulares procuram preservar suas peculiaridades, produzindo
híbridos glocais (SANTAELLA, 2007, p. 132).
De acordo com Palácios (2009) o termo “glocalização” tem sido usado nas ciências
sociais desde 1995, mas atualmente se tornou um termo guarda-chuva utilizado em
pesquisas de diversas áreas do conhecimento.
The term ‘glocalization’ has been used in diferente contexts to qualify
flows of journalistic information around the world. The most customary
idea associated with glocalisation is that of a type of ‘translation’ of the
global news at the local level, entailing the use of a particular mode of
framing which encompasses the inclusion of local voices and points of
view, resulting in ‘glocalized journalistic practices’ (Rao 2009). Such
practices are generally seen as antidotes, or reactions, to the
overwhelming homogenising tendencies of the otherwise globalised
press15 (PALÁCIOS, 2009, p. 277).

Nos estudos do jornalismo o termo está associado aos fluxos informativos e às
maneiras de trazer notícias globais de uma forma não homogênea à cobertura jornalística
local e regional, o que pode ocorrer ao incluir vozes e pontos de vista locais nas produções
relativas ao global. Uma alternativa possível independente de rupturas no processo
produtivo ou altos custos de implementação, segundo o autor, seria retirar os conteúdos
gerado por usuários (user-generated contente - UGC) dos espaços restritos a participação
da audiência nos produtos do mainstream. “I suggest that user content should be placed
in a realistic perspective, as far as the production of the newspaper is concerned, and as

“Os ‘cibermeios’ têm todas as ferramentas para atender a todos esses níveis de proximidade e organizar
tematicamente os conteúdos para uma melhor compreensão por parte dos usuários” ((LOPÉZ GARCIA,
2008, p.10. tradução nossa).
15
“O termo ‘glocalização’ tem sido utilizado em diferentes contextos para caracterizar o fluxo informações
jornalísticas ao redor do mundo. A ideia mais comum associada a glocalização está relacionada com um
tipo de ‘tradução’ das notícias globais no nível local, implicando uma maneira particular de enquadrar com
a inclusão de vozes e pontos de vista locais, resultando numa ‘prática de jornalismo glocalizado’ (RAO,
2009). Tais práticas são geralmente um antídoto ou reação a tendência homogeneizadora da imprensa
global” (PALÁCIOS, 2009, p. 277. Tradução nossa)
14

51

far as the impact of such content as news pieces is concerned 16” (PALÁCIOS, 2009,
p.284).
Os produtos na mídia digital estão em ampla concorrência, já que um clique separa
o acesso às suas produções, a inclusão de conteúdos produzidos por leitores tem um efeito
que apesar de difícil mensuração pode se revelar no retorno dos leitores ao produto, ou
seja, na fidelização e no sentimento de pertencimento a uma comunidade maior
(PALÁCIOS, 2009).
A complexidade envolvendo o processo produtivo jornalístico na atualidade é
evidente. O papel das fontes de informação na produção jornalística é crucial. Neste
cenário de múltiplos produtores na mídia digital a relação entre jornalistas e fontes se
torna mais complexa. A escolha das fontes é feita por quem assina o texto, assim como o
enquadramento do conteúdo.
O processo produtivo jornalístico envolve seleção, ordenação e nomeação (LAGE,
2005), a ação de nomear os objetos da realidade relaciona-se com a ação de enquadrar o
acontecimento:
A partida argumentativa é simples: se seleção, nomeação e ordenação
(LAGE, 2005) compõem fundamentais competências jornalísticas, ao
mesmo tempo em que seleção, saliência (ENTMAN, 1993), relevância,
elaboração, ênfase e exclusão (MCCOMBS, 2005,2008) determinam
enquadramento, então é possível investigar as intersecções na
configuração de frames (SEIXAS e FRANCISCO, 2014, p. 2)

Erving Goffman, autor considerado clássico por sua obra “Frame Analyses”, de
1974, sugere que a notícias são construídas socialmente a partir dos frames, que seriam
quadros cognitivos (inconscientes) acionados pelas pessoas para compreensão da
realidade. Tais frames seriam passados através do discurso jornalístico aos seus
consumidores.
Estudos [...] têm também indicado que as explicações dos eventos
presentes nas notícias podem servir como contexto para que os
consumidores destas notícias debatam o significado dos eventos,
mesmo se os participantes do evento tenham compreensões dissidentes
sobre uma mesma ocorrência. Hoje, discussões do movimento antibélico ainda refletem a linguagem da mídia. Por exemplo, jovens
rapazes que recusaram servir no Vietnã são comumente referidos como
“desertores” (termo utilizado pela mídia), mais do que “resistência”,
como eles preferem ser chamados. As palavras “desertores” e

“Eu sugiro que os contéudos dos usuários sejam colocados em uma perspectiva mais realística assim
como existe essa preocupação com a produção do jornal e com os impactos destes pedaços de notícias”
(PALÁCIOS, 2009, p.284. Tradução nossa).
16
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“resistência” implicam em diferentes orientações políticas desses
homens e a relação deles com o país e a guerra (TUCHMAN, 1978, p.
2).

As experiências sociais são organizadas cotidianamente entre as pessoas ou
situações. A partir de quadros cognitivos, denominados como frames primários, os
indivíduos compreendem o sentido dos cenários que se apresentam ao seu redor. Os
quadros são padrões cognitivos que os humanos apreendem a partir da natureza, dos
meios social e cultural (GOFFMAN, 1974).
Nos estudos do jornalismo, busca-se compreender como estes quadros são
construídos na mídia. O enquadramento noticioso oferece elementos para compreensão
da influência da comunicação de uma informação na consciência do indivíduo através de
um texto (ENTMAN, 1993):
Framing envolve essencialmente seleção e saliência. Enquadrar é
selecionar alguns aspectos da realidade percebida e fazê-los mais
salientes em texto comunicativo, de maneira a promover uma definição
de problema particular, uma interpretação causal, uma avaliação moral,
e/ou recomendar uma solução para o item descrito. [...] Os frames, então,
definem problemas – determinam o que agentes estão fazendo, com que
custos e benefícios, geralmente medidos com base em valores culturais
comuns; diagnosticam causas – identificam forças criadoras do
problema; realizam julgamentos morais – avaliam os agentes causais e
seus efeitos; e sugerem remediações – oferecem e justificam
‘tratamentos’ para os problemas e preveem seus possíveis efeitos. Uma
única sentença pode conter mais do que essas quatro funções de
enquadramento, embora muitas sentenças em um texto podem não conter
nenhuma. E um frame, em um texto em particular, pode não
necessariamente conter todas as quatro funções (ENTMAN, 1993, p. 5253).

Os frames são “princípios organizadores socialmente compartilhados e persistentes
ao longo do tempo, que trabalham simbolicamente para estruturar significativamente o
mundo social” (REESE, 2001, p.5). Tais princípios podem variar, por exemplo, em
função de como se organiza a informação; são revelados em formas simbólicas de
expressão; organizam ao oferecer padrões e estruturas identificáveis, que podem variar
em sua complexidade; devem ser compartilhados a um nível que os torne comunicáveis
e significativos; têm significância proporcional à sua durabilidade e seu uso persistente e
rotineiro ao longo do tempo.
As estratégias utilizadas pelos meios de comunicação para a construção do
acontecimento jornalístico revelam-se logo de início com a escolha do foco da narrativa,
conforme explica Ferreira (2013, p. 43):
A construção da cena do acontecimento, ou melhor, das cenas passa
pela fase inicial de focalização, mas avança para uma determinação
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cognitiva, através de enquadramento que deve ser interpretado à luz de
um tipo de problema que ele simboliza. É a fase do framing ou das
proposições de quadros interpretativos em relação ao acontecimento
que está sendo intensivamente coberto.

As fontes jornalísticas conformam o acontecimento e o enquadramento dado a ele
através de seus relatos envolvendo conhecimento, poder, experiência, vivências e
emoções (AMARAL, 2011, p.65). Em artigo sobre a natureza da tragédia, a autora buscou
o enquadramento predominante na cobertura da catástrofe envolvendo o resgate dos
mineiros chilenos, bem como de que maneira a emoção se fez presente na cobertura da
Veja, IstoÉ, Carta Capital e Época, na semana de 18 de outubro de 2010.
A organização discursiva do acontecimento jornalístico se dá a partir do
enquadramento e acesso às fontes. Autoridades e experts seriam convocados para explicar
pelo seu poder ou qualificação profissional enquanto as fontes testemunhais pelo seu
relato de experiência. Como a atividade jornalística também faz sentir, existe apelo pela
emoção, que pode justificar-se pela dramaticidade do acontecimento, pela tentativa de
humanizá-lo, bem como apenas para sua espetacularização: “Se é no testemunho que
muitas vezes o jornalismo se humaniza, também é por intermédio dele que se pode
espetacularizar ou descontextualizar um relato jornalístico” (AMARAL, 2011, p. 78).
A seleção de determinada fonte seria capaz de sinalizar previamente o
enquadramento da notícia: “A escolha das fontes está intrinsecamente ligada à montagem
da estrutura das reportagens, estrutura essa que nada mais é do que o suporte do
enquadramento” (MESQUITA, 2008, p.130). A partir da análise das fontes e sua relação
com o enquadramento das notícias sobre o Caso Dossiê dos Sanguessugas, em 2006, nas
revistas semanais Veja, Época, IstoÉ e Carta Capital, o autor concluiu:
Dessa forma, assumindo esta função dos semanários de escolher dar
voz apenas a um enquadramento, podemos destacar que as fontes estão,
na realidade, no cerne do ato de enquadrar, sendo um dos primeiros
elementos que compõem o trabalho jornalístico. Ou seja, ao decidir por
determinado enfoque à notícia, o veículo de comunicação procura
determinadas fontes que corroborarão suas teses e recortes, dando
respaldo às suas estratégias de construção dos enunciados. Além disso,
após a própria escolha das fontes, o processo de edição das falas permite
a adequação aos enfoques previamente planejados. (MESQUITA,
2008, p.130)

Conforme apresentado, as fontes são peças-chave na compreensão da lógica
discursiva do jornalismo também no que diz respeito ao enquadramento noticioso. A
seleção da fonte e do enquadramento é realizada pelo autor do conteúdo.
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1.2 Autoria no jornalismo
O texto enquanto resultado de um ato comunicativo revela as escolhas realizadas
pelo autor para organização de determinado discurso. A situação comunicativa acontece
pela existência de um contrato de comunicação entre a instância de produção e a de
recepção. O ato de comunicar é entendido por Charaudeau (2008, p.68) como um
dispositivo, ocupado no centro por um sujeito falante (o locutor, ao falar ou escrever) em
relação com outro (o interlocutor). Compõem este dispositivo: 1) a situação da
comunicação, referente ao enquadre físico e mental, determinados por uma identidade e
ligados por um contrato de comunicação; 2) os modos de organização do discurso, são os
princípios de organização que dependem da finalidade comunicativa (enunciar,
descrever, contar, argumentar); 3) a língua, o material verbal estruturado em categorias
linguísticas que possuem forma e sentido; e 4) o texto, resultado material do ato
comunicativo, este representa as escolhas feitas pelo sujeito falante dentre as categorias
de língua, modos de organização do discurso, em função da situação.
A situação da comunicação remete ao quadro de referência que os indivíduos
acessam em determinada sociedade. É ela que estabelece os limites de espaço, tempo,
relações, palavras e é onde acontecem as trocas sociais, bem como o que constitui seu
valor simbólico. Locutor e destinatário necessitam reconhecer as restrições da situação
para que esta seja efetivada, assim, pode-se dizer que existe um acordo entre as partes, se
estabelece um contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 2013).
O contrato de comunicação é resultado das características próprias da situação, os
dados externos, e das características discursivas, os dados internos. Os dados externos ao
contrato de comunicação “são constituídos pelas regularidades comportamentais dos
indivíduos que aí efetuam trocas e pelas constantes que caracterizam essas trocas e que
permaneceram estáveis por um determinado período” (CHARAUDEAU, 2013, p.68).
Tais dados interferem no contrato de comunicação, na troca em si, podendo influenciar o
próprio discurso. Divididos em quatro categorias, os dados externos podem ser descritos,
de modo geral, da seguinte maneira: 1) identidade, refere-se aos sujeitos inscritos no ato
de comunicação, seus traços identitários; 2) finalidade, qual o objetivo do ato, responde
a pergunta “estamos aqui para dizer o quê?”; 3) propósito, indica o domínio do saber, a
condição do ato de recortar o mundo em discursos tematizados, responde à pergunta “do
que se trata?”; e 4) dispositivo, corresponde às circunstâncias materiais nas quais se
desenvolve o ato de comunicação, indica o canal de transmissão.
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Os dados internos correspondem diretamente aos discursos, ao que se espera dos
parceiros da troca, os modos de dizer, os papéis que devem assumir, quais as formas
verbais empregar diante das instruções oriundas das restrições situacionais
(CHARAUDEAU, 2013, p.70). São divididos em três espaços de comportamentos
linguageiros: 1) o de locução, onde o locutor conquista o direito de comunicar ao justificar
porque tomou a palavra; 2) de relação, espaço no qual o sujeito falante estabelece as
relações de força ou aliança, exclusão ou inclusão, bem como de agressão ou conivência
com o interlocutor; 3) tematização, onde organiza-se o domínio do saber, a temática da
troca, seja predeterminado ou introduzido pelos participantes da troca, ou seja, onde se
toma posição com relação ao tema, selecionado o modo de intervenção, e também
escolhendo um modo de organização discursivo particular.
A atividade jornalística pode ser entendida como uma manifestação socialmente
reconhecida e compartilhada. A relação entre o jornalista e seu público é estabelecida por
meio de um contrato pragmático fiduciário social e historicamente definido, o que
aconteceu a partir do uso social da mídia como transmissora da realidade social de
importância pública (ALSINA, 2009, p. 47).
O contrato pragmático fiduciário da mídia é um produto histórico da
institucionalização e da legitimação do papel do jornalista. Isso não
quer dizer que tal contrato pragmático e fiduciário passa a ser
estabelecido de uma forma imperativa. Na Espanha, durante a ditadura
de Franco, uma parte da população não aceitava esse contrato
pragmático fiduciário, era conhecida a existência de uma censura que
fazia com que a credibilidade da mídia fosse muito fraca. Nas
democracias e apesar dessa institucionalização do papel do jornalista, a
mídia precisa lutar dia após dia para ter sua credibilidade renovada e
renovar, também, este contrato pragmático fiduciário. A informação da
mídia precisa da confiança dos seus leitores, porque o discurso
informativo deve gozar de credibilidade (ALSINA, 2009, p. 48).

Nos estudos do jornalismo a discussão sobre autoria é opaca. Embora esteja
diretamente relacionada com a problemática da subjetividade x objetividade, a reflexão
sobre autoria não encontra espaço para uma discussão mais aprofundada sobre os autores
desta prática social. Em busca de credibilidade, a lógica discursiva jornalística ancorada
nos princípios de imparcialidade e objetividade suprimiu quaisquer elementos
considerados como impróprios ao que se espera desse tipo de conteúdo, como o uso de
adjetivos, pronomes e comentários do autor. Tal lógica demarcou o lugar de fala do
jornalista como mediador da “verdade dos fatos” (MORETZSOHN, 2007). O paradigma
da separação entre fatos e opinião (facts x comments), clássico no jornalismo moderno,

56

restringiu ainda mais a evidenciação do trabalho interpretativo do jornalista enquanto
autor do texto.
A separação entre a subjetividade e objetividade além de impossível não contribui
para a compreensão da realidade, visto que se entendida como condição para a
objetividade, a subjetividade implica em interesse. A opinião não deve ser vista como
“impedimento de objetividade”, a neutralidade ou imparcialidade, bem como o
pluralismo estão engendrados nas dimensões do “dever” ser profissional. A objetividade
textual foi marcada pela separação do texto argumentativo do narrativo por meio do uso
do lide jornalístico.
A separação entre comentário e notícia não significa uma divisão entre
informação/fato e opinião. Perspectividade, seletividade e
construtividade representam a subjetividade inevitável, que está
presente tanto nos comentários como nos ‘texto informativos’ (...) Por
trás dos conceitos de imparcialidade (o jornalismo não deve opinar e o
texto deve apresentar apenas fatos) e pluralismo (todas as opiniões
devem ser apresentadas) se encontra tanto a ideia de que é possível se
aproximar da realidade através de diferentes pontos de vista sobre um
problema quanto a ideia de que é impossível conhecer a realidade
(SPONHOLZ, 2003, p.115-116).

Entretanto, a soma de opiniões diferentes pode possibilitar esse conhecimento da
realidade por meio do jornalismo que se apropria da noção de neutralidade,
imparcialidade ou pluralismo para cumprimento de sua função social enquanto espaço de
contato entre diversos segmentos sociais na busca por soluções de problemas que afetam
a sociedade (SPONHOLZ, 2003).
O jornalista seleciona, hierarquiza e nomeia durante todo processo produtivo.
Atribuir estas ações a alguém é lógico, inclusive, porque o jornalista, assim como
qualquer cidadão mesmo que em outras proporções, pode ser responsabilizado
juridicamente pelo que publicar, reforçando seu compromisso ético com as fontes e o
público. Entretanto, “não há uma política clara e definida para a assinatura no Jornalismo,
e os profissionais e suas obras se regem por costumes da categoria, por normas editoriais
e tendências de mercado que se cristalizam” (CHRISTOFOLETTI, 2004, p. 133).
Na Análise de Discurso a importância sempre esteve no corpus, assim, a discussão
sobre a noção de autoria não encontrou espaço. “Esta constatação vale para o jornalismo,
provavelmente pelo fato de que este último é sempre apreendido como um discurso
despersonalizado, e que a noção de autor remete mais à arte e à literatura” (RINGOOT,
2013, p. 47). Ao estudar os gêneros jornalísticos, a autora relaciona a noção de
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“autorialidade” com a de “ethos” profissional, das ciências da linguagem, considerando
é possível estudar o discurso jornalístico.
A autorialidade proposta por Maingueneau (2010, p.5) questiona os regimes
geradores de discursos e acaba por reconhecer a questão da autoridade. As três dimensões
da noção de autor são: 1) autor- respondente; 2) autor-ator: é aquele que “organizando
sua existência em torno de uma atividade, deve administrar uma trajetória, uma carreira”;
3) autor – actor: é o “autor enquanto correlato de uma obra (...) Se qualquer texto implica
por natureza um ator-respondente, somente um número restrito de indivíduos acede a este
estatuto de ‘actor’, de instância dotada de autoridade”.
A primeira dimensão, a mais evidente provavelmente, é a da instância
que responde ao texto. Não é nem o enunciador, nem o produtor em
carne e osso, dotado de estado civil, nem mesmo o escritor. Esta
instância não tem nada de especificamente literário já que ‘ser o autor
de um texto’ vale para qualquer gênero de texto; com, todavia, esta
reserva que uma função com estatuto historicamente variável pode,
segundo os gêneros de textos, corresponder a processos muito
complexos. Poderíamos falar aqui de ‘autor-respondente’
(MAINGUENEAU, 2010 apud RINGOOT, 2013, p. 47)

O ethos profissional entendido como um saber discursivo que difere a produção
jornalística em gêneros de outros discursos sociais evidencia a dimensão coletiva da
atividade no que se refere à identidade editorial. A exemplo dos livros publicados por
jornalistas as “modalidades autoriais do jornalismo” se revelam “entre autor individuado
e autor coletivo” (RINGOOT, 2013, p.53).
Emprestadas das ciências da linguagem e contextualizadas em uma
análise de construção discursiva do jornalismo, o ethos e a autorialidade
permitem estudar a geração do discurso jornalístico levando em conta
as modalidades de interação entre os níveis micro e macro, entre o
coletivo e o singularizado. A tendência à individualização enunciativa
pode ser observada na produção de livros e que se encontra também nos
blogs e as redes sociais se inscreve, no entanto, em um pertencimento
coletivo, seja pela afirmação sempre reiterada do ethos profissional,
seja pelos vínculos com as mídias de exercício sempre valorizadas
(RINGOOT, 2013, p. 54).

De acordo com Possenti (2002, p.113) a autoria deixa indícios no texto como “dar
voz explicitamente a outros e incorporar ao texto discursos concorrentes”. Neste sentido,
os recursos da língua seriam agenciados a partir de um saber pessoal implementado
segundo critério de gosto pessoal. “Mas, simultaneamente, o apelo a tais recursos só
produz efeitos de autoria quando agenciados a partir de condicionamentos históricos, pois
só então fazem sentido” (POSSENTI, 2002, p.121).
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O discurso jornalístico é resultado das condições de produção e reconhecimento
(VERÓN, 2004). Estes processos são caracterizados pelo contexto sócio-histórico e
ideológico, compreendem sujeitos e situações. Existe uma relação de sentidos entre
discursos, este é um estado dentro de um processo mais amplo, ou seja, um discurso
remete a outros que o sustentam assim como apontam para o futuro. Há também o
mecanismo de antecipação, no qual é possível ao sujeito se colocar no lugar do seu
interlocutor e antecipar os sentidos produzidos pelo que foi dito. Por fim, a relação de
forças diz respeito ao fato de nossa sociedade ser constituída de relações hierárquicas o
que faz com que “o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz”
(ORLANDI, 2001, p.39).
Neste ponto podemos relacionar com o jogo de forças presentes na seleção das
fontes no jornalismo, como exposto anteriormente. Em disputa estão fatores como a
posição social do ator que lhe confere autoridade para dizer o que diz, a questão da
produtividade e qualidade comunicativa da fonte, a hierarquização do tipo de
conhecimento com relação aos demais tipos de saberes de outros atores sociais, entre
outros.
As formações imaginárias contêm todos os mecanismos de funcionamento do
discurso, isso quer dizer que são projeções as imagens que se têm acerca dos sujeitos
físicos e dos lugares empíricos que ocupam, construções essas também realizadas pela
mídia através de seu discurso de legitimação. Existe distinção entre lugar e posição. Ao
sujeito é permitido passar “da situação (empírica) para a posição (discursiva). O que
significa no discurso são essas “posições” (ORLANDI, 2001, p.39) que importam, uma
vez que não se apreende o sujeito em si, mas o constituído socialmente. As condições de
produção reúnem o que é material, o institucional e o mecanismo imaginário (ORLANDI,
2001, p. 40). As posições de sujeito seriam determinadas por formações discursivas

possíveis, como o que pode e deve ser dito em determinada formação sócio-histórica:
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os
objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se
puder definir regularidade (uma ordem, correlações, posições e
funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata
de uma formação discursiva (...) (FOUCAULT, 2005, p. 43)

Para o estudo dos sentidos de determinado discurso este conceito é fundamental.
Para o estudo das vozes do discurso, parte que nos interessa mais diretamente, o autor
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trata das modalidades enunciativas e traz reflexões importantes sobre as posições de
sujeito:
Quem fala? Quem, no conjunto de todos os sujeitos falantes tem boas
razões para ter essa espécie de linguagem? Quem é seu titular? Quem
recebe dela sua singularidade, seus encantos, e de quem, em troca,
recebe, se não sua garantia, pelo menos a presunção de que é verdadeira?
Qual o status dos indivíduos que têm - e apenas eles - o direito
regulamentar ou tradicional, juridicamente definido ou espontaneamente
aceito, de proferir semelhante discurso? (FOUCAULT, 2005, p. 56)

Na sociedade mediatizada observa-se alterações nas interações entre sujeitos e
instituições, nos âmbitos individual e coletivo. A maior horizontalidade (SCHUDSON,
2011) no processo produtivo jornalístico propiciada pela mídia digital torna mais
complexa a relação entre as posições do sujeito no discurso, já que em determinada
situação a fonte pode vir a ser autora. Mas quando esses atores estão inseridos no discurso
jornalístico existe ainda o lugar do veículo de comunicação nesse jogo de forças.
Os processos produtivos jornalísticos são também administrados pelas
fontes, e outros são gerados pelos receptores. Sem estimar efeitos mais
precisos, poder-se-ia afirmar que uma das principais conseqüências
desta nova paisagem é a diluição da força do perito e da sua atividade
mediadora. Operações complexas no âmbito da circulação, ensejadas
pela nova ambiência midiatizante, instituem não só novas formas de
interações, mas a existência de novos atores no processo de
noticiabilidade; não importa o grau, mas estes novos peritos estão lá,
redesenhando rotinas e configurações da cultura jornalística. (FAUSTO
NETO, 2009 p. 24)

Um caminho para averiguar a participação de atores sociais externos ao campo
jornalístico nas condições de produção do jornalismo pode ser via observação da
assinatura do conteúdo. Mesmo quando indicado o sujeito assinante, o autor-coletivo
enquanto equipe, imagem pública do produto, seção ou coluna, está presente por ser uma
posição socialmente construída: “[...] De forma breve, o locutor é uma representação
social, portanto coletivamente construída, que explica os traços específicos dos textos
jornalísticos e base sobre a qual o leitor formula suas expectativas quanto ao lugar dos
meios de informação. [...]” (BRIN; CHARRON; DE BONVILLE, 2004, p. 320-321 apud
SEIXAS, 2009).
Uma proposta de compreensão das dimensões do autor acontece a partir da
distinção entre enunciador, locutor e sujeito falante (DUCROT, 1987). O enunciador é a
origem do enunciado, é “a pessoa de cujo ponto de vista são apresentados os
acontecimentos” (DUCROT, 1987, p.195). Este revela sua perspectiva que está
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diretamente associada a uma posição sujeito, um lugar ocupado na enunciação, ou seja,
depende de texto para existir enquanto enunciador.
O locutor é o responsável pelo discurso, podendo atualizar os diferentes pontos de
vista apresentados pelos vários enunciadores.
Por definição, entendo como locutor um ser que é, no próprio sentido
do enunciado, apresentado como seu responsável, ou seja, como alguém
a quem se deve imputar a responsabilidade deste enunciado. É a ele que
refere o pronome eu e as outras marcas da primeira pessoa (DUCROT,
1987, p.182).

O sujeito falante, ao contrário do enunciador, pré-existe ao texto, é um ator social
independente de uma atividade discursiva. Encontra-se implicado assim como o locutor.
Conforme sistematizado por Seixas (2009, p. 133) existe um consenso acerca das
dimensões do autor - dentre os autores da Análise de Discurso, Pragmática e Linguística
- salve pequena diferenciação de nomenclatura no que diz respeito a sujeito falante, que
para Charaudeau (2002) e Charron e de Bonville (2004) é sujeito comunicante.
Nos estudos sobre gêneros jornalísticos, noção transmidiática, a dimensão do
estatuto do indivíduo-jornalista (o cargo, imagem pública, responsabilidades) é elemento
que possibilita a produção de determinados gêneros (SEIXAS, 2013). Na produção para
o jornalismo, independentemente de quem assina o conteúdo, a autoria engloba a equipe
do produto, sua imagem pública e a do enunciador, ou seja, as três dimensões de autor de
Ducrot (1987) estão presentes. Entretanto, nos casos em que atores de outros campos
sociais assumem o papel de autoria pode-se dizer que a força da enunciação reside no
indivíduo, apesar da marca e todo o imaginário acerca do produto jornalístico continuar
presente.
As mudanças nos processos de interação estão a alterar de modo crescente “o perfil,
os sentidos e os modos de ação dos campos sociais; que outros campos se desenvolvem;
e sobretudo que os modos de interação entre os campos sociais e entre cada um destes e
a sociedade ao largo continuarão a se modificar (BRAGA, p. 2012, p. 46).
Essa processualidade interacional inevitavelmente repercute sobre o
próprio perfil do campo – por exemplo, incidindo sobre o equilíbrio das
forças que o desenham em dado momento, abrindo possibilidades para
determinadas linhas de ação e fechando outras, exigindo diferentes
tipos de ajuste ao contexto. Mas isso também requer invenção social
(BRAGA, 2012, p. 45).

Os princípios organizadores da produção jornalística pós-industrial estão em
alteração. A reprodução digital, disponível universalmente, não trouxe um novo ator para
o ecossistema (ANDERSON et al., 2012), não há divisão entre produtor e consumidor,
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mas um novo ecossistema em si. O trabalho de apuração, produção e difusão da
informação está sendo impactado pelos indivíduos, massas e máquinas. Não se trata do
fim do jornalismo, mas sim da linearidade do processo:
O que está chegando ao fim é um mundo no qual a notícia era produzida
só por profissionais e consumida só por amadores - amadores que, por
conta própria, eram basicamente incapazes de produzir notícias,
distribuí-las ou interagir em massa com essa informação (ANDERSON
et al., 2012, p.72).

Torna-se relevante refletir sobre a participação de fontes e audiência nas condições
de produção do jornalismo pós-industrial, especialmente àqueles que além de participar
da gestão discursiva, com proposta de pauta, envio de material multimídia, por exemplo,
passam a integrar a dimensão de “autor coletivo” (RINGOOT, 2013) com destaque.
Além de novas habilidades exigidas aos profissionais e um reposicionamento do
jornalista no processo produtivo, Anderson et al (2012, p.77) defende que diante dos
desafios econômicos enfrentados pelas organizações jornalísticas é preciso ampliar as
possibilidades de colaboração, aprender a atuar em parceria com indivíduos e outras
organizações, encontrar maneiras de usar e reconhecer o trabalho de parceiros sem
precisar recorrer a classificação destes como ‘fonte’ ou ‘fornecedor’.
Acreditamos que o papel do jornalista – como porta-voz da
verdade, formador de opinião e intérprete – não pode ser
reduzido a uma peça substituível para outro sistema social;
jornalistas não são meros narradores de fatos. Precisamos, hoje
e num futuro próximo, de um exército de profissionais que se
dedique em tempo integral a relatar fatos que alguém, em algum
lugar, não deseja ver divulgados, e que não se limite apenas a
tornar disponível a informação (mercadoria pela qual somos hoje
inundados), mas que contextualize a informação de modo que
chegue ao público e nele repercuta (ANDERSON et al, 2012 p.
33).

Neste ponto, o conceito de circulação também é produtivo para pensar as alterações
das condições de produção do jornalismo na atualidade. Se na comunicação de massa a
circulação era o intervalo entre a emissão e o reconhecimento (FAUSTO NETO, 2010),
na ambiência digital de sociedades em vias de mediatização a circulação é “zona de
contato” entre as instâncias de produção e reconhecimento (FAUSTO NETO, 2012). Em
um cenário de múltiplos produtores, além da entrada em cena dos algoritmos, o produto
jornalístico as vezes é ponto de chegada, além de partida. A circulação torna-se espaço
de potencialidades e desvios resultados de apropriações presentes no reconhecimento
(BRAGA, 2012).
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Pode-se afirmar que do protagonismo da circulação enquanto
organizadora de novos processos interacionais, contatos serão
complexificados segundo outras dinâmicas, ainda não sabidas, de
“feixes de relações”. A então “zona de passagem” dá lugar a um outro
tipo de articulação, de natureza assimétrica, produzindo interações entre
produtores e receptores sempre caracterizada por descontinuidades.
Destacamos que, nestas circunstâncias, aponta-se pistas e questões
através das quais a problemática da circulação, enquanto “zona de
contato” se explicita (FAUSTO NETO, 2018, p.30).

A colaboração e parceria no processo produtivo do jornalístico que pode ajudar o
jornalismo a encontrar caminhos diante da crise econômica (ANDERSON et. al, 2012)
pode acontecer, por exemplo, a partir da circulação de produções de outros atores sociais
no espaço destinado à produção jornalística através da curadoria de notícia ou curadoria
informativa.
A curadoria, no campo da comunicação digital, aparece como curadoria de
informações e está relacionada com a competência de selecionar, editar para agregar valor
e difundir (CORRÊA e BERTOCCHI, 2012). A enorme quantidade de informação
disponível atualmente devido à facilidade de produção e publicação de conteúdos no meio
digital criou um ambiente oportuno para o surgimento de um campo potencial para a
atividade de curadoria de informação.
De modo breve, o termo curadoria teve origem nos campos do Direito Romano
Clássico, cujo significado remetia ao cuidador dos patrimônios, depois na Igreja católica
cristã designava aquele que cuidava das almas dos frequentadores da paróquia. Na
modernidade, no campo das Artes, é relativo aos patrimônios de guerras, denomina
aqueles especialistas que zelavam pelos objetos adquiridos (CORRÊA & RAPOSO,
2017). Atualmente, o termo é utilizado numa multiplicidade de campos, em comum têm
a intervenção humana no processo de selecionar, organizar e apresentar, mesmo com o
suporte de algum sistema automatizado.
Segundo Corrêa e Bertocchi (2012) a curadoria potencialmente poderia ser exercida
por qualquer cidadão conectado, porém:
(...)No campo da comunicação digital tal potencial é reduzido a um
conjunto de profissionais que transitem em domínios simultâneos da
arte do re-mediar (=interconexão de mídias) do estabelecimento de
relações interpessoais pró-ativas (=seleção de públicos e audiência), da
concepção ou uso de plataformas tecnológicas para o tratamento e
disponibilização de dados (= recorrência de base de dados),
principalmente, da capacidade intelectual e informativa para curar de
modo único e diferencial (=agregação de valor). Todo esse conjunto de
competências pode ser associado aos algoritmos, de forma que apenas
não entre em jogo o histórico passado de apropriação e preferências
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normativas por parte dos usuários, mas ainda, e principalmente, os
resultados dessas ações específicas do comunicador (CORRÊA e
BERTOCCHI, 2012, p. 33).

A autora chama atenção para o fato da comunicação digital encontrar-se cada vez
mais imbricada em processos curatoriais, de simples sistemas de recomendação a
complexos algoritmos, sendo que todos passam pela mediação inerente à
comunicação. Neste sentido, o comunicador-curador estaria numa dinâmica contínua de
mediação/re-mediação entre, por exemplo, fontes, sistemas, públicos e ferramentas. Para
realização desta atividade os profissionais devem ter a habilidade de minerar dados,
agregar audiências, agenciar, adicionar valor com o objetivo de fixação e disseminação
de mensagens e obtenção de valor como retorno (CORRÊA e BERTOCCHI, 2012, p. 34).
No campo da comunicação digital, entendemos que o curador de
informação assume um papel mais assertivo ao combinar competências
de re-mediação, agregação de audiências, mineração de dados,
inteligência distribuída, agenciamento e adição de valor visando o
exercício da ação comunicativa que, em última instância, objetiva a
fixação e disseminação de mensagens, e a respectiva obtenção de valor
como retorno. Aqui falamos de uma complexidade de relações para
gerenciar e ações para tomar dentro de um sistema de comunicação que
se propõe a uma dada capacidade expressiva e de criação de
significados.

Com a avalanche informativa na mídia digital surge o curador de notícias, segundo
Castilho e Coelho (2014). Antes a realização desta atividade era feita sob encomenda por
poucos profissionais altamente especializados, denominados “information brokers”. Para
processar a quantidade enorme de informação disponível na web tornou-se crucial a
seleção, filtragem e contextualização dos conteúdos publicados pelas organizações. O
autor compara a curadoria de notícias por parte da audiência com o trabalho de edição do
jornalismo.
A verificação da exatidão e a certificação de credibilidade são dois
principais elementos que diferenciam uma notícia produzida por
jornalistas da divulgada por praticantes de atos jornalísticos. Os
profissionais do jornalismo são regidos por normas e códigos de ética
que estabelecem regras a serem seguidas em matéria de qualidade da
informação publicada. Já os autônomos não estão submetidos aos
mesmos padrões o que abre espaço para os curadores de notícias
funcionarem como certificadores de credibilidade (CASTILHO e
COELHO, 2014, p. 311).
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Desta maneira, a curadoria de informação parte da instância de enunciação
enquanto a curadoria de notícias parte da recepção. Isto diferenciado, é interessante
perceber que ambas se destinam ao público consumidor de informação.
Como exposto, a comunicação na mídia digital exige novas competências, abre
espaço para novos atores ao mesmo tempo em que possibilita novos modelos de atuação.
Os usuários que passaram a colocar em circulação conteúdos produzidos por
organizações jornalísticas, além de produzir conteúdos que julgavam importantes e que
não tinham espaço nas mídias convencionais, foram denominado como produsers por
Bruns (2005).
Uma vez que a internet permite a participação ativa de usuários na produção
noticiosa, o autor propôs o modelo de gatewatching, em suspensão ao de gatekeeping
(WHITE, 1950) já que não há mais controle do fluxo de informação na web. Neste
modelo, a atividade de produção de conteúdo envolve a republicação, divulgação,
contextualização e curadoria de material já existente ao invés da produção de conteúdo
substancialmente novo.
Todavia, o autor reconhece que os jornalistas praticavam algo semelhante ao
selecionar entre conteúdos de agência de notícias nacionais e internacionais, porém esta
atividade deixa de caber a um grupo seleto com acesso a fontes múltiplas e passa a
envolver a quantidade muito maior de usuários com interesses diversos, o que resulta em
um maior número de conteúdos com potencial de notícia.
Atualmente, os jornalistas fazem parte de uma gama crescente de
grupos e atores sociais envolvidos com as notícias; audiências, ou mais
apropriadamente, usuários de notícias são cada vez mais capazes de até
ignorar totalmente os jornalistas para acessar informações de primeira
mão de uma variedade de outras organizações e fontes. Daí, os
jornalistas terem que trabalhar mais duro para mostrar o valor agregado
que fornecem para os usuários das notícias, através dos seus esforços
de investigação profissional, curadoria e comentários. (BRUNS, 2014,
p. 243).

O jornalismo se tornou uma atividade de massa, o trabalho deve ser feito em
cooperação e colaboração de usuários. A chave para o equilíbrio seria a inserção de
conteúdo noticioso original em espaço compartilhado, distribuído e descentralizado em
múltiplos ambientes, bem como a curadoria dos materiais de fontes diversas de modo o
agregar valor e atrair os usuários das notícias (BRUNS, 2014, p. 244).
Observar a dinâmica relacional entre jornalistas x fontes x autores no jornalismo
pós-industrial pode contribuir para o entendimento das transformações desta prática
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social na atualidade. Mas como investigar as novas relações que se estabelecem entre
estes atores sociais na produção jornalística na sociedade mediatizada? Podemos
encontrar um caminho a partir dos estudos do jornalismo que tiveram como objeto as
fontes? A identificação da autoria pode revelar se as fontes passam a ser autores nos
produtos jornalísticos pós-industriais? É possível identificar a atividade de curadoria de
informação?

1.3 Fenômeno Migratório e Mudanças Climáticas
O ato de migrar faz parte da história da humanidade, trata-se de um instinto de
sobrevivência dos seres vivos. São muitas as circunstâncias que envolvem os
deslocamentos humanos, geralmente existe a interação entre mais de uma força, com
variação de grau de influência. As migrações podem ser induzidas por conflitos políticos,
religiosos, étnicos, raciais, razões econômicas, bem como desequilíbrio ambiental, entre
outros.
Trata-se de um processo complexo e dinâmico, multifacetado. A migração pode ser
permanente ou temporária, interna ou internacional, voluntária ou forçada. O índice de
deslocamento global nunca esteve tão alto, atualmente, são mais de 40 milhões de
deslocados internamente e mais de 22 milhões de refugiados (IOM, 2018)17. Somente em
2017, o Internal Displacement Monitoring Centre (IDCM)18 registrou 30,6 milhões de
deslocamentos internos forçados, sendo 11,8 milhões por conflitos e 18,8 milhões por
desastres.
Apesar da migração ser inerente à condição humana, no final do século XX e início
de século XXI, um número vertiginoso de migrações humanas foi motivado em razão dos
fenômenos ambientais que têm tornado imprópria, se não impossível, a vida humana em
determinado espaço geográfico (WARNER et. al., 2009).
Nosso foco nesta pesquisa é o fenômeno migratório impulsionado pelas Mudanças
Climáticas (MCs), assim como os indivíduos em deslocamento. As MCs dizem respeito
a qualquer alteração no clima ao longo do tempo, seja em razão de variabilidade natural
ou resultado da atividade humana (IPCC, 2007). O Relatório de Desenvolvimento

17

Fonte: World Migration Report 2018 (UN IOM, 2018). Disponível: https://www.iom.int/wmr/worldmigration-report-2018 . Acesso: fevereiro/2019.
18
Fonte: Global report on internal displacement 2018 (IDCM). Disponível: http://www.internaldisplacement.org/global-report/grid2018/ . Acesso: junho/2018.
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Humano19 foi enfático quanto à necessidade imediata de ações para o enfrentamento das
mudanças climáticas, principalmente, no controle e redução da emissão de gases de efeito
estufa. Dentre as consequências das mudanças climáticas estão a desertificação, o
aumento do nível do mar, a salinização do solo, maior intensidade e frequência de eventos
extremos como furacões, ciclones, tufões, entre outros. A questão relativa a migração
forçada devido a degradação ambiental foi tratada pela primeira vez, em 2009, na
Conferência das Nações Unidas, em Copenhague, onde se enfatizou a necessidade de
aumentar a resiliência de países em maior vulnerabilidade às mudanças climáticas para
evitar a degradação das condições de vida, entretanto, não foi estabelecido nenhum plano
de ação nesse sentido no documento20 final.
Estamos todos expostos de alguma maneira às alterações climáticas bem como às
consequências da migração, seja quando esta acontece dentro um mesmo território ou
cruzando fronteiras. Portanto, todos os países, sejam eles receptores ou motores de
refugiados ambientais, serão afetados pelos movimentos migratórios (CASTLES e
MILLER, 2009).
Em 2018, o fenômeno migratório e sua relação com as Mudanças Climáticas foi
destacado no relatório “Groundswell: a preparação para migração climática interna”,
divulgado em março, pelo Banco Mundial. Com estimativas alarmantes, previsões de que
até 2050, em apenas três regiões do globo - Ásia, América Latina e África - cerca de 143
milhões de pessoas serão forçadas a migrar internamente devido a mudança climática, o
documenta enfatiza a problemática como de interesse público.
Os migrantes climáticos internos estão se tornando rapidamente a face
humana das mudanças do clima (...) Esses migrantes deixarão áreas
menos viáveis, com menor disponibilidade de água e menor
produtividade das lavouras, bem como áreas afetadas pela elevação do
nível do mar e por tempestades. As áreas mais pobres e mais
vulneráveis ao clima serão as mais atingidas. Essas tendências,
juntamente com o surgimento dos hotspots da migração e emigração,
terão implicações importantes para os setores sensíveis ao clima e para
a adequação da infraestrutura e dos sistemas de apoio social. O relatório
constata que a migração climática interna provavelmente aumentará até
2050 e depois se acelerará, salvo se houver reduções significativas das
emissões de gases de estufa e uma ação sólida de desenvolvimento
(RIGAUD et al. 2018, p. 5).

19

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Relatório intitulado “Combater as alterações
climáticas: Solidariedade humana num mundo dividido”, publicado em 2007/2008.
20
https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11.pdf
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O relatório do PNUD (2009) já alertava sobre o fator ambiental como
impulsionador de deslocamentos, enfatizando que a emissão de gases de efeito estufa para
a atmosfera estava provavelmente associada às alterações nos padrões pluviais, aumento
do nível do mar, à desertificação e desgelo dos glaciares.
De um extremo, espera-se que, em 2020, as colheitas a partir de campos
agrícolas no Sul de África cuja produção depende da água da chuva
possam diminuir para metade devido à seca. A médio-prazo, à medida
que os glaciares de água derreterem, espera-se que os caudais dos rios
diminuam, afetando gravemente as irrigações agrícolas, especialmente
em grandes montanhas como os Himalaias. O aumento nos níveis do
mar afetará diretamente as populações residentes em áreas costeiras.
Existem previsões que sugerem que 145 milhões de pessoas estão
atualmente em perigo devido à subida dos níveis em um metro, três
quartos das quais vivem no Leste e no Sul da Ásia (PNUD, 2009. p. 45)

Devido ao grau inevitável de incertezas circunscritas no tema climático, além das
incertezas inerentes ao fazer da ciência em busca por novos conhecimentos, o debate
sobre esta problemática às vezes é visto com descrédito (PAINTER, 2012). As incertezas
também estão presentes porque nas projeções não são consideradas as medidas de
adaptação que os indivíduos, comunidades e governos possam vir a tomar, além da
impossibilidade de medir com precisão a intensidade e impactos de um evento extremo,
por exemplo, antes dele ocorrer.
O autoexame crítico é obrigação de todo cientista e pesquisador. O fato
de os resultados do IPCC quase sempre se expressarem em termos de
probabilidades e possibilidades dá o devido reconhecimento às muitas
incertezas que existem, bem como as lacunas presentes em nossos
conhecimentos. Além disso, os cientistas que contribuem com dados de
pesquisa para o IPCC têm entre si muitas divergências quanto à
progressão do aquecimento global e suas consequências prováveis
(GIDDENS, 2009, p. 45).

Para além das incertezas com relação às MCs, existe a falta de consenso na
nomenclatura (migrantes ou refugiados) utilizada para designar os indivíduos deslocados,
os torna vulneráveis novamente. Os que cruzam fronteiras geopolíticas ficam em situação
ainda mais complicada, já que sem reconhecimento legal, status jurídico, esses indivíduos
não têm direito de solicitar por auxílio nos países que os recebem.
A expressão refugiados ambientais foi cunhada na década de 70 por Lester Brown,
que já alertava sobre o aumento do número de pessoas deslocadas devido a extremos
como tempestades intensas, assim como escassez de recursos hídricos. Em 1985, em
relatório do PNUMA, El- Hinnawi definiu refugiados ambientais como pessoas forçadas
a deixar seu habitat natural por alteração ambiental, natural ou de ordem antropogênica,
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que ameaçou sua existência. Em 2001, Segal referiu-se aos refugiados como aqueles que
refletem a destruição do planeta, são vítimas que por não conseguirem se sustentar em
locais de degradação ambiental são obrigados a migrar internamente em seu país ou para
o exterior (CLARO, 2012).
Para a Organização Internacional para Migrações os “migrantes ambientais” (IOM,
2007, p. 1-2) são pessoas ou um grupo de pessoas que, por razões súbitas ou de
progressiva alteração no meio ambiente que prejudicam suas condições de vida, são
obrigadas a deixar sua moradia habitual ou optam por fazê-lo temporária ou
permanentemente.
O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) apontou21 a
existência de uma relação direta de causa e efeito entre os impactos das mudanças
climáticas e o aumento do número de deslocados em todo o mundo. Todavia, a falta de
reconhecimento jurídico destes sujeitos em fluxo dificulta sua aceitação e integração nos
países de destino.
É notória a resistência internacional no que tange ao reconhecimento do
status de refugiado para aqueles que são considerados como migrantes
por causas climáticas e/ou ambientais. Isto se deve ao ônus econômico
e social que tal reconhecimento poderia acarretar aos países receptores,
bem como às diferenças e barreiras étnicas e culturais entre as
populações dos países em situação de vulnerabilidade ambiental e os
países receptores (MATOS e MONT’ALVERNE, 2016, p. 58).

A Conferência das Partes (COP16) das Nações Unidas tratou pela primeira vez a
questão da migração climática, porém o documento22 final não adotou nem a palavra
migrante nem refugiado, os indivíduos foram referidos como deslocados em decorrência
das mudanças no clima. A COP 21 resultou no Acordo de Paris 23, o mais importante pacto
desde o Protocolo de Quioto, no qual foi pedido o reconhecimento dos migrantes, bem
como o compromisso com os direitos humanos:
Reconhecendo que a mudança climática é uma preocupação comum da
humanidade, as Partes deverão, ao tomar medidas para combater as
mudanças climáticas, respeitar, promover e considerar suas respectivas
obrigações em matéria de direitos humanos, o direito à saúde, os
direitos dos povos indígenas, comunidades locais, migrantes, crianças,
Fonte: IPCC. Relatório intitulado “Alterações Climáticas 2014: impactos, adaptação e vulnerabilidade.
Disponível em: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar5_wg2_spmport-1.pdf Acesso:
Setembro/2017.
22
Fonte: Conferência das Partes (COP16) das Nações Unidas. Disponível em:
https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11.pdf Acesso: setembro/2017.
23
Fonte: Acordo de Paris. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/04/Acordode-Paris.pdf
21
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pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade, o
direito ao desenvolvimento, bem como a igualdade de gênero,
empoderamento das mulheres e a igualdade intergeracional (COP 21,
2015, p.2 grifo nosso)

Apesar do fenômeno migratório associado às alterações do clima terem ganhado
mais espaço nos principais fóruns de debate especializado sobre o assunto, como exposto
acima, assim como ter sido evidenciada esta relação de causa e efeito em relatório do
IPCC, ainda falta reconhecimento legal aos deslocados e planos de ação que efetivamente
apresentem propostas de governança global para enfrentamento desta problemática que
afeta a todos, mesmo que não seja de maneira homogênea.
Os mecanismos de governança migratória internacional e de
governança das mudanças climáticas são hoje insuficientes para tratar
do tema dos refugiados ambientais. Não apenas inexiste governança
global específica sobre o assunto como os mecanismos existentes não
são aplicáveis per se a esses migrantes. Se, por um lado, o regime
migratório global falha em prever normas e mecanismos que
efetivamente tratem dos imigrantes para além do manto da soberania
estatal e da segurança nacional, por outro lado, tampouco o regime
climático contempla as migrações humanas induzidas pela mudança e
variabilidade climáticas. (CLARO, 2012, p.102)

Os eventos extremos provocados pelas alterações climáticas muitas vezes não
possibilitam nem o deslocamento, especialmente quando as comunidades são atingidas
abruptamente. O número de mortes atribuídas a desastres “naturais” é crescente, apesar
do progresso no que diz respeito a implementação de estratégias de redução de riscos de
desastres. Entre 1990 e 2015, foram registradas mais de 1.6 milhões de mortes devido a
tragédias “naturais” ao redor do mundo, segundo o The Sustainable Development Goals
Report24, do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e sociais (UN
DESA):
Many countries have begun implementing national and local disaster
risk reduction strategies. In 2014-2015, most reporting countries
indicated that environmental impact assessments, legislation on
protected areas, climate change adaptation projects and programmes,
and integrated planning played a major role in reducing underlying risk
factors25(UN DESA, 2017).

24

Fonte: The Sustainable Development Goals Report (UM DESA). Disponível em:
https://undesa.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9f608346a69644c387ddc9df29f12b43
; Acesso: junho/2018
25
“Muitos países começaram a implementar estratégias nacionais e locais para redução de risco de desastres;
Em 2014-2015, a maioria dos países que reportam, indicaram avaliações de impacto ambiental, legislação
de áreas protegidas, programas e projetos de adaptação frente às mudanças climáticas e plano integrado que
desempenha papel crucial na redução de fatores de risco 25(UN DESA, 2017. Tradução nossa).
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Considerando que as mudanças climáticas representam um risco à humanidade,
torna-se necessário compreender que o risco é uma construção social. Desta maneira,
diversos setores da estrutura social participam da construção do risco e de sua percepção
junto a sociedade.
1.4 Comunicação de risco e jornalismo
A sociedade contemporânea pode ser designada como sociedade de riscos. Este
conceito, concebido pelo teórico social alemão Ulrich Beck 26 em 1986, apresenta três
características da sociedade de riscos: ela é globalizada, individualizada e reflexiva. O autor
considera que o risco na sociedade atual é diferente do risco no período da revolução
industrial, que estava limitado no espaço e tempo e a grupos específicos que tinham
consciência do mesmo, o que os permitia escapar do risco ao deslocar-se no tempo/espaço.
Na atualidade, os riscos podem ser ilimitados e indefinidos no tempo e espaço, atingem
diversas comunidades que não necessariamente tem consciência da sua existência, torna-se
cada vez mais difícil, senão impossível, escapar do risco, seria possível optar entre riscos.
Na sociedade atual o risco é indefinido, parte do local para o global com capacidade de
atingir a todos, mesmo que de forma desproporcional. Inclusive, quando se trata de riscos
associados às mudanças climáticas é preciso reconhecer que a frequência de desastres
ambientais está maior devido as alterações no clima, mas também pelo aumento da
iniquidade social.
A iniquidade social dos riscos também é destacada por Giddens (2009). Apesar dos
riscos não se restringirem a fronteiras ou a classes sociais, afetam majoritariamente os países
mais pobres, as comunidades em maior situação de vulnerabilidade.
De acordo com o Least Developed Countries 27 (LDC, sigla em inglês) dentre os 47
países menos desenvolvidos do mundo, 33 estão localizados na África, região marcada pela
pobreza e maior vulnerabilidade ambiental, inclusive, pela insuficiência de recursos para
construir resiliência e mitigar os impactos dos extremos climáticos. Importante perceber
ainda que não se tratam de países com grandes emissões de gases de efeito, uma vez que os

Fonte: BECK, Ulrick. “Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade”, Tradução Sebastião
Nascimento – São Paulo. Ed. 34. 201º. 384p.
27
Fonte:
Least
Developed
Countries
(LSD).
Disponível
em:
https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/LDC-Map.aspx
26
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maiores emissores são China e Estados Unidos, respectivamente com 26,8% e 13,1%, do
total de emissões globais em 2017 28.
Sendo assim, fica evidente que o risco na sociedade atual expõe comunidades de forma
desigual. A percepção dos riscos também pode diferir, uma vez que a capacidade de
reflexividade (GIDDENS, 1991) da sociedade também depende da comunicação que se faz
destes riscos. Comunidades mais bem informadas sobre os riscos consequentemente têm
mais capacidade de buscar alterações dos cenários que colocam em vulnerabilidade sua
existência: “A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas
sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz da informação renovada sobre
estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter” (GIDDENS, 1991,
p.39).
Nesse sentido, a Comunicação de riscos desempenha papel fundamental no que diz
respeito a construção de comunidades resilientes, oferece parâmetros para auxiliar a
governança, as agências competentes a promover ações de enfrentamento, prevenção,
mitigação e/ou adaptação, e busca ainda formas adequadas para informar o público em geral.
A definição de Comunicação de risco adotada pelo National Research Council desde 1989
é:
(...) um processo interativo de troca de informação e opiniões entre
indivíduos, grupos e instituições. Ele envolve múltiplas mensagens
sobre a natureza do risco e mensagens não estritamente sobre riscos que
expressem preocupações, opiniões ou reações às mensagens de riscos
ou planos legais e institucionais de gerenciamento de riscos (STERN,
FINEBERG, 1996, p. 27 apud VICTOR, 2015, p. 9)

Nos anos 80, uma maior preocupação da sociedade com relação aos riscos ambientais e de
saúde foram identificadas por autoridades norte-americanas, resultando na constatação da
necessidade de formas mais eficientes de comunicar sobre os riscos de modo a auxiliar as
agências competentes a reduzir o desnecessário sofrimento humano causado pelas incertezas
com relação aos riscos. O risco ambiental é entendido como “a possibilidade de que a saúde
humana ou ambiente sofram danos em resultado da presença de perigos ambientais” (EPA United States Environmental Protection Agency) sendo que tais riscos podem ser
“produzidos pelo homem ou derivados de causas naturais” (ABKOWITZ, 2002 apud
SERRA, 2002). Alguns acidentes ambientais, como o de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e
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a forma como foram midiatizados deixaram evidente a necessidade do estabelecimento de
uma comunicação de risco.
Perigo e risco estão intimamente relacionados mas não são a mesma
coisa. A diferença não reside em se um indivíduo pesa ou não
conscientemente as alternativas ao contemplar ou assumir uma linha de
ação específica. O que o risco pressupõe é precisamente o perigo (não
necessariamente a consciência do perigo). Qualquer um que assume um
"risco calculado" está consciente da ameaça ou ameaças que uma linha
de ação específica pode pôr em jogo. Mas é certamente possível assumir
ações ou estar sujeito a situações que são inerentemente arriscadas sem
que os indivíduos envolvidos estejam conscientes do quanto estão se
arriscando. Em outras palavras, eles estão inconscientes dos perigos que
correm. (...) O risco não é apenas uma questão de ação individual.
Existem "ambientes de risco' que afetam coletivamente grandes massas
de indivíduos — em certas instâncias, potencialmente todos sobre a face
da Terra, como no caso de risco de desastre ecológico ou guerra nuclear
(GIDDENS, 1991, p.37).

A comunicação de riscos é uma das mais importantes ferramentas para a redução do
risco de desastres, é condição necessária para garantir o direito de todos de participar dos
processos de tomadas de decisão que impactam diretamente suas vidas, ou seja, é
instrumento de democratização. Nesse sentido, carece da efetiva interação e diálogo entre
interlocutores, buscando impedir a ampliação de ocorrências que ampliem socialmente o
risco, como informações que geram pânico, desorientação e desconfiança (VICTOR, 2015).
A principal referência atual para redução de riscos de desastres e seus impactos é o
Marco de Sendai29, estabelecido em 2015, que oferece diretrizes com planos de ação,
esforços de todos os setores sociais. Dentre as prioridades do plano estão: o estabelecimento
de ações que promovam maior compreensão do risco de desastres, fortalecimento da
governança para gerenciar riscos, investimento em projetos de resiliência e preparação de
plano de resposta a desastres. Devido à complexidade das questões intrínsecas aos riscos, a
comunicação dos mesmos é desafiadora, mas crucial por garantir o acesso a informações, já
que garantir a transferência de conhecimento e possibilitar a criação de modelos de educação,
formal e informal, que propiciarão às futuras gerações mais capacidade de lidar com este
problema de ordem global (VICTOR, 2015).
A mediatização dos riscos ambientais desempenha funções: 1) no agendamento e
enquadramento (McCOMBS e SHAW, 2000), sugerindo sobre quais riscos pensar e como
pensar sobre eles; 2) na intermediação, uma vez que os media estabelecem conexões, em
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Fonte: Marco de Sendai: Disponível em:
https://www.unisdr.org/files/43291_63575sendaiframeworkportunofficialf.pdf . Acesso: junho/2019.
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ambos sentidos, entre os poderes políticos, econômicos, científicos e os cidadãos; e 3) na
legitimação da tomada de decisão, já que os media funcionam como um fórum no qual os
riscos são analisados, discutidos na sua multiplicidade, são levantadas hipóteses para
solução, consideradas decisões relativamente consensuais (SERRA, 2009, p 4).
Foram identificadas cinco tendências da mídia na comunicação dos riscos ambientais:
1) noticiam o ambiente enquanto acontecimento (ex. Dia da Terra), catástrofes (ex. acidentes
nucleares) ou eventos político-administrativos (ex. Conferências, relatórios). Mesmo os
processos como aquecimento global, poluição (ou migração, por exemplo) são
transformados em acontecimento o que implica uma produção que aponta causas imediatas
- responsáveis individuais - e não refletem sobre as causas, as questões de longo prazo, a
natureza econômica, política e cultural. 2) baseiam seu discurso em “fontes oficiais”,
nomeadamente, ligadas a governos, instituições públicas e empresas 3) os media têm
dificuldade em enquadrar as “notícias ambientais” em outras seções/editorias dos jornais pela multiplicidade de aspectos que as problemáticas ambientais envolvem, o que acaba por
diminuir a relevância que poderiam/deveriam ter. 4) privilegiam histórias que envolvem
polêmica e sensacionalismo; 5) ao usarem do discurso da objetividade acabam por ouvir
“ambas as partes”, o que deixa o leitor na indefinição, somadas à dificuldade de lidar com
os temas científicos/ pericial (HANNIGAN, 1995).
O jornalismo enquanto prática social legitimada historicamente ocupa papel
importante como integrante da comunicação de riscos. A cobertura que o jornalismo faz dos
fatos envolvendo riscos interfere na percepção dos mesmos. As fontes no jornalismo são
peritos, ou seja, profissionais, especialistas.
A maioria das pessoas leigas consulta "profissionais" — advogados,
arquitetos, médicos etc., — apenas de modo periódico ou irregular. Mas os
sistemas nos quais está integrado o conhecimento dos peritos influencia
muitos aspectos do que fazemos de uma maneira contínua. Ao estar
simplesmente em casa, estou envolvido num sistema perito, ou numa série
de tais sistemas, nos quais deposito minha confiança (GIDDENS, 1991, p.
30).

De algum modo, há “reapropriação” do conhecimento técnico pelas pessoas leigas e
este é aplicado cotidianamente (GIDDENS, 1991, p. 130). Neste sentido, a maneira como
determinado fato ou fenômeno é apresentado pelas lentes do jornalismo acaba por interferir
na compreensão do mesmo.
A lógica discursiva do jornalismo impõe aos fatos a necessidade de reunirem atributos
considerados suficientemente relevantes, atuais, novos, de interesse público, entre outros,
para se tornarem notícia. Refere-se ao processo de seleção dos fatos que serão elevados a
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acontecimentos, a operacionalização desta seleção se dá através dos critérios de
noticiabilidade, como mencionado anteriormente.
Muitas vezes as crises humanitárias ficam invisíveis ou opacas na esfera pública
devido ao seu caráter contínuo, prolongado, o que é visto como naturalidade sem fator que
rompe com cotidiano, assim não são selecionadas para figurar na agenda midiática, porém a
violação dos direitos humanos deveria ser vista como suficiente para se tornar noticiável
pelo jornalismo. “Se nem todo fato ou acontecimento é uma notícia, a mesma lógica parece
ser adotada ao falar sobre o sofrimento humano, uma vez que nem todas as dores do mundo
são noticiadas” (VICTOR, 2018, p.100).
Embora o risco traga forte potencial de noticialidade (ao contrário das incertezas),
inclusive, tendo sido considerado como valor-notícia (BELMONTE et al, 2014) a questão
permanece, porque alguns riscos são noticiados e outros não. A cobertura midiática do risco
é seletiva devido a própria lógica do jornalismo.
Há alguns pontos que precisam ser considerados quando se toma o risco
como um fator de noticiabilidade. Primeiro, o grau de força de cada critério
de noticiabilidade sempre é avaliado em relação aos outros que estão
disponíveis. Segundo, se houver a aceitação que se vive em uma sociedade
de riscos (BECK, 2010), estes deixam de ser algo excepcional ou raro e
passam a ser contínuos e constantes – e o que não foge à normalidade do
cotidiano não é considerado notícia. Terceiro: a própria seleção do que
representa ou não um risco varia de ator para ator, não sendo possível
afirmar que todos os jornalistas 'captarão' um acontecimento em razão de
seu potencial risco (LOOSE, 2016, p. 106)

Desta maneira, a atividade jornalística pode contribuir ou não para o cumprimento dos
objetivos da comunicação de risco, é preciso reconhecer sua centralidade nesse processo pois
“a visibilidade que o tema ganha na esfera pública através da cobertura jornalística e o modo
com o qual o tema é abordado refletem na informação (ou desinformação) do público em
relação ao fato” (LOOSE, 2014, p.22).
Em pesquisa cujo objeto de estudo foi a percepção de jornalistas, fontes de informação
e audiência sobre as MCs, a partir de entrevistas e da cobertura do jornal curitibano Gazeta
do Povo, no estado do Paraná, Loose (2016) constatou que a percepção entre estes atores é
semelhante, refletindo na cobertura jornalística. Constatou ainda que a acessibilidade às
fontes de informação compromete a cobertura sobre a problemática. Os cientistas renomados
são mais acessíveis, inclusive, via assessoria de imprensa, outros atores sociais ficam
silenciados. A indisponibilidade de fontes locais capazes de estabelecer a relação globallocal também prejudica a percepção do público acerca dos riscos associados às alterações do
clima. A legitimidade do jornalismo interfere na percepção do público acerca do risco
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climático, e assim, impacta nas ações de enfrentamento. A autora concluiu que a cobertura
regional/local realizada pelo produto não consegue aproximar dos leitores a realidade desta
problemática global que afeta a todos, mesmo de que maneira desigual.
A relação com o local, as ações de enfrentamento relatadas, assim como
a proposta de governança "de baixo para cima" podem ser associadas à
prática da cidadania. Quando o sujeito sente-se no dever de contribuir
com a redução de GEE, por meio de mudanças de hábitos e/ou
comportamentos, está exercendo, em alguma medida, sua cidadania
planetária. Mas, para tanto, precisa antes reconhecer seus deveres e
direitos, assim como saber as implicações de sua inação. É aqui que a
comunicação dos riscos climáticos, particularizada neste trabalho no
jornalismo, ganha relevo e merece ser melhor compreendida (LOOSE,
2016, p. 418).

A complexidade das MCs requer para seu enfrentamento a mobilização e ação
coordenada de diversos atores sociais. A potencialidade dialógica da internet pode contribuir
com a democratização da informação sobre esta problemática. Todavia, nem sempre o
potencial da internet contribui para um entendimento mais lúcido sobre este fenômeno. Após
analisar quem falava sobre MCs na web portuguesa e como este problema era representada,
Carvalho (2007) constatou o caráter predominantemente técnico das informações
disponíveis nos sites e blogs de instituições consideradas credíveis pelo público como
universidades, organismos de Estado e organizações não-governamentais, o que não
contribui com a participação cívica.
Para além da informação de base sobre o problema, falta no ciberespaço
português a análise integrada das várias opções de acção e de inacção. O
discurso dos cientistas portugueses expressa o «boundary work» de que
nos falam os estudos sociais da ciência (e. g. Zehr, 2005): os cientistas
procuram circunscrever a sua área de intervenção social às questões
técnico-científicas, evitando explorar o nexo ciência-política e expressar
posições sobre a acção política a desenvolver. Muitas vezes, esta é uma
estratégia de credibilização baseada numa (aparente) neutralidade e
equidistância relativamente às opções de decisão. Pode, porém, questionarse se este ethos profissional é aceitável quando, passivamente pelo menos,
sustenta a não resolução de problemas colectivos com um impacto
potencialmente muito grave (CARVALHO, 2007, p. 9).

A ubiquidade dos meios de comunicação na sociedade atual e as potencialidades da
prática jornalística pós-industrial proporcionam ir além da disseminação de informações sobre
as MCs, de modo declaratório, técnico e descritivo. Há inúmeras maneiras de interligar fatos,
acessar bancos de dados, interagir com atores sociais disponíveis na rede que são capazes de
estabelecer a relação local-global, contribuindo com a compreensão dos fenômenos e assim
com o enfrentamento da crise humanitária do século 21.
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As guerras civis são a principal causa da crise humanitária, mas os impactos das
mudanças climáticas especificamente os desastres, são a segunda razão do aumento do fluxo
migratório, que aumentou em 60% entre os anos de 1970 e 2014, sendo que desde 2008 uma
média de 26 milhões de pessoas, a cada ano, são obrigadas a se deslocarem em função de
desastres. Só em 2014, foram 19 milhões de deslocados em 100 países, a maioria na Ásia
(Yonetani, 2015 apud VICTOR, 2016, p.46).
O jornalismo, no contexto dessa reforma, poderá contribuir para
desenvolver na sociedade a compreensão e a solidariedade humana. Por
isso, é condição primária conhecer e acompanhar o ciclo de vida das
informações disseminadas pela imprensa. É a partir da definição do que
será notícia, amparada nos critérios de noticiabilidade do jornalismo de
interesse público, que o jornalismo começa a imprimir o papel que
desempenhará no contexto desta crise. Esse processo contempla a escolha
das fontes de informação, o protagonismo dos personagens, a ênfase na
dimensão humana dos fatos, a escolha da editoria, até chegar na construção
dos discursos hegemônicos nas suas narrativas (VICTOR, 2016, p.52)

Portanto, o fenômeno migratório deve ver visto como um problema global que
demanda tratamento a nível local especialmente devido a iniquidade da distribuição dos riscos,
além da cooperação internacional para o enfrentamento, com ações de mitigação e adaptação.
Nesse sentido, a ONU tem realizado ações regionais preparatórias para as conferências globais,
como o Marco de Sendai, referenciado anteriormente. Os eventos oficiais geralmente recebem
destaque na cobertura midiática, mas como o jornalismo pode construir discursivamente
problemáticas complexas como as envolvendo as mudanças climáticas e seus impactos
cotidianos se ainda está preso a critérios de noticiabilidade que não contribuem para a
compreensão da realidade atual? (VICTOR, 2018).
A morte de uma criança pobre, com deficiência, em um bairro pobre da
capital paulista, não é resultado do deslizamento de terra, tampouco da
chuva que provocou o fenômeno geológico e climatológico. Os desastres
não são naturais, são construções sociais, violações dos direitos humanos
e resultado da soma da magnitude de um evento com a vulnerabilidade de
sua fonte receptora. As perdas humanas decorrentes de desastres não
podem cair na rotina da normalidade porque elas não são pontuais, elas são
frequentes, cotidianas, ainda que distantes dos centros que decidem quem
será visto e quem será esquecido (VICTOR, 2018, p. 103).

De acordo com a autora, os jornalistas devem se colocar como um dos protagonistas
da história, não dos fatos narrados, mas da compreensão de que a realidade narrada é a
realidade da qual fazemos parte, o que implica uma ética jornalística que eleva a
humanidade, esta que está por trás das estatísticas e dos discursos oficiais. Para que a
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sociedade seja capaz de pressionar o poder público é preciso ter informação que promova
compreensão e lucidez do mundo que habitam (VICTOR, 2018).
A prática do chamado “Jornalismo Humanitário”, ainda sem conceito definido, mas
que trata da cobertura jornalística humanitária, indica caminhos para a mudança necessária
especialmente na maneira de enxergar como natural o sofrimento humano prolongado, na
banalização daquilo que acontece com frequência. Este tipo de jornalismo reconhece a
natureza multifacetada da crise humanitária e emprega uma ética humanitária, entendida
como “ética da bondade, da benevolência e simpatia, que se estendem universal e
imparcialmente a todos os seres humanos” (Scott, 2017 apud Victor, 2018, p. 108) na
construção discursiva jornalística, quer dizer, busca desviar de narrativas que promovam o
discurso de ódio e dos conflitos não produtivos.
Ouvir e mostrar a realidade dos refugiados não significa explorar a sua dor.
A garantia da dignidade da pessoa humana deve nortear a atividade
jornalística nesses contextos. São as vítimas, as protagonistas de suas
próprias histórias, que devem nos mostrar o limite do nosso trabalho.
Muitas vezes, esse limite pode ser definido por um choro ao lembrar do
que foi ou de quem foi deixado para trás. Se na prática, o limite pode soar
a partir da lembrança da dor de nossos entrevistados, na teoria, nos
conceitos de Jornalismo Humanitário, esse limite seria amparado pela ética
humanitária, uma das três definições de notícias humanitárias sugeridas
por Martin Scott e que conecta o Jornalismo Humanitário aos estudos da
compreensão (VICTOR, 2018. P. 107).

Esta prática jornalística tem como principal referência o The New Humanitarian 30,
antigo IRIN News (Integrated Regional Information Network). Em 2019, o produto
mudou de nome como estratégia para reforçar sua posição como organização
independente e seu papel na cobertura de crises humanitárias cuja natureza e resposta
estão sofrendo profundas alterações devido ao contexto de mudança climática, conflitos
de longa duração e questões geopolíticas. Com cerca de 170 mil usuários únicos por mês,
40% audiência do produto é originária da África, Ásia, Oriente Médio e América Latina.
A newsletter é recebida por mais de 40 mil pessoas ao redor do mundo e cerca de 200
jornais, websites, periódicos citam ou republicam o trabalho do The New Humanitarian.
O produto oferece notícias multimídia e análises de mais de 70 localidades em crise
através de uma network de mais de 200 correspondentes locais e experientes editores e
críticos com profundo conhecimento do setor de ajuda humanitária. A produção inclui
entrevistas em profundidade, mapas interativos, infográficos, galerias, curadoria com
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sugestões de leituras, entre outros. Segundo o The New Humanitarian, o trabalho da
equipe de jornalismo humanitário contribui para uma ação mais responsável e efetiva das
ações humanitárias e ajuda a melhorar a vida daqueles afetados pelas crises, o que pode
ser descrito em três sentidos: 1) ao prover informação aos líderes e praticantes de serviços
de ajuda humanitária e setores correlatos; 2) ao atuar como catalisador para mudança de
políticas no setor de ajuda humanitária que tem poucas vozes independentes de críticas e
análises; e 3) ao aumentar a conscientização entre os públicos gerais engajados.
Como exposto, o jornalismo humanitário não trata de uma especialização do
jornalismo, mas de uma nova prática jornalística. Entretanto, observa-se que a questão
das mudanças climáticas, suas causas e consequências, são cobertas majoritariamente nos
produtos especializados ou nas editorias de jornalismo ambiental e científico dos produtos
generalistas. Neste sentido, o tópico a seguir trará brevemente os conceitos utilizados
nestas abordagens especializadas.
1.5 Jornalismo ambiental e científico
Antes de conceituar o que se entende por jornalismo ambiental, faz-se importante
sinalizar qual nossa compreensão de Meio Ambiente:
Meio ambiente é o complexo de relações, condições e influências que
permitem a criação e a sustentação da vida em todas as suas formas. Ele
não se limita apenas ao chamado meio físico ou biológico (solo, clima,
ar, flora, fauna, recursos hídricos, energia, nutrientes, etc.), mas inclui
as interações sociais, a cultura e expressões/ manifestações que
garantem a sobrevivência da natureza humana (política, economia, etc.)

(BUENO, 2007, p.35).
O jornalismo ambiental é praticado em produtos especializados, destinados a
cobertura exclusiva da temática ambiental, assim como em produtos generalistas, nas
editorias ou seções de meio ambiente. A especialidade do Jornalismo Ambiental é
definida como “o processo de captação, produção, edição e circulação de informações
(conhecimentos, saberes, resultados de pesquisas, etc.) comprometidas com a temática
ambiental e que se destinam a um público leigo, não especializado” (BUENO, 2007,
p.35).
O compromisso desta área especializada do jornalismo continua sendo com o
interesse público, mas também com a democratização do conhecimento para ampliação
do debate sobre temas ambientais. A temática ambiental é complexa e por isso exige uma
prática mais crítica.
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Na segunda metade do século passado a imprensa começou a cobrir questões
ambientais no Brasil. O jornalismo ambiental praticado era militante, surgiu em um
cenário no qual não era mais possível negar os impactos ambientais do modelo de
desenvolvimento. Cobrindo tragédias e denunciando os abusos deste modelo econômico
insustentável, por vezes com tom alarmista e apelo exacerbado a emoção que não
impactam o público por muito tempo, este modelo foi perdendo força pela constatação de
que o tom catastrófico muitas vezes gerava imobilismo na sociedade. Entretanto,
contribuiu com o processo de construção de um jornalismo ambiental mais crítico
(VICTOR, 2009).
O seguinte, jornalismo do marketing verde, adotou os preceitos da sustentabilidade,
da relação mais harmoniosa com a natureza. Surgiu em meio a instituição pela ONU da
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que divulgou seus
resultados cunhando o conceito de desenvolvimento sustentável, em 1987. Porém, o
termo ganhou visibilidade na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no
Rio de Janeiro, em 1992. Mesmo que não refletisse na prática, o marketing verde passou
a dominar o discurso do mercado empresarial. A legislação também pressionou o
comprimento com as questões ambientais, especificamente no enfrentamento da mudança
climática e o jornalismo ambiental se mostrou comprometido com as corporações. O
mero cumprimento das obrigações começou a virar notícia. A falta de preparo e visão
crítica dos profissionais, além da dependência financeira do veículo jornalístico fez
propagar esta vertente. Entretanto, a pesquisa nacional “O que os brasileiros pensam do
Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável”, do Ministério do Meio Ambiente e
da ONG Instituto de Estudos da Religião (ISER) evidenciou que a sociedade não estava
convencida do compromisso ambiental por diversos setores da economia. Em 1997, 61%
dos entrevistados reconheceram em primeiro lugar a atuação das entidades ecológicas
para o desenvolvimento sustentável, a atuação dos empresários atingiu 16%. Em 2006,
este índice baixou para 11%, revelando os impactos negativos deste tipo de cobertura da
imprensa que banaliza a temática, não reconhecendo inclusive as diversas companhias
realmente comprometidas com ações sustentáveis (VICTOR, 2009, p. 21-22).
Jornalismo ambiental não é incompatível com sustentabilidade. Já
chegou o momento de abrir espaço às ações ambientais verdadeiras,
para isso, precisamos combater o jornalismo do marketing verde sob o
risco de perdermos a oportunidade, singular, de dizer à sociedade que o
desenvolvimento sustentável é possível.
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O jornalismo ambiental como subárea do científico foi sendo estabelecido no final
dos anos 80 em paralelo com o modelo anterior. Com a criação do Painel
Intergovernamental para Mudança Climática (IPCC) e a divulgação de seu primeiro
relatório em 1990, os cientistas foram sendo cada vez mais acionados como fontes de
informação para o jornalismo ambiental. O despreparo dos profissionais para se
relacionar com a comunidade científica resultou na reprodução de discursos
hegemônicos, na falta de capacidade de se distanciar das controvérsias científicas.
Embora a aproximação do jornalismo ambiental ao científico contribua para educação,
mobilização e sensibilização social, tornando tangível as soluções científicas e
tecnológicas no cotidiano, a natureza multifacetada das questões ambientais que
envolvem aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos não permite que esta
especialização fique restrita a editoria de ciências e tecnologia (C&T) (VICTOR, 2009).
Ao incorporar elementos da epistemologia ambiental como a complexidade, a
interdisciplinaridade e a perspectiva sistêmica, o jornalismo ambiental não pode ser visto
como especialização ou destinado a cobertura de uma única temática, mas deve ser
entendida a partir de concepção ampla, crítica e plural, regidas por ética em favor da
cidadania planetária (GIRARDI et al., 2012).
Por tratar de fenômenos complexos, a cobertura ambiental deve ser minuciosa, com
contextualização mais profunda, além de apresentar pluralidade de vozes. A comunicação
e mídia para a educação ambiental são fundamentais para mobilização social e
democratização da ciência, visto que partem da aquisição do conhecimento,
conscientização do problema, transformando-se em ação cotidiana se precedido por
leitura crítica da realidade. O jornalista ao entender a lógica científica de produção com
sistemas de dados, hipóteses, teorias e técnicas tem mais condições de exercer seu papel
crucial neste contexto sem apresentar distorções ou apelar para o sensacionalismo
(CALDAS, 2009).
Na apuração, a diversidade de fontes deve ser um princípio básico. Não
se trata apenas de ouvir o outro lado como mandam os manuais de
redação. Em se tratando de assunto científico, todo cuidado é pouco
para evitar um erro ou, até mesmo, ser instrumentalizado pelo cientista
no processo de construção do conhecimento, a partir de sua ótica
exclusiva e de interesses específicos, que nem sempre coincidem com
os da sociedade. Na elaboração do texto, é necessário contextualizar os
fatos observados em toda sua dimensão política e histórica. Na
divulgação da ciência e da tecnologia, a informação meramente factual
é um desserviço à opinião pública. O jornalista não pode esquecer-se de
seu papel educativo (CALDAS, 2009, p. 65).
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São atribuídas ao jornalismo ambiental três funções principais:1) informativa:
corresponde ao atendimento da necessidade cidadã de estar informada sobre os principais
temas relativos a questão ambiental; 2) pedagógica: consiste na explicitação das causas e
soluções para os problemas ambientais, incluindo a ação dos cidadãos; e 3) política:
função que busca a mobilização dos cidadãos para evitar possíveis abusos e agravamento
da situação do meio ambiente. Inclui a vigilância permanente sobre os governantes,
empresas e setores que sejam considerados exploradores ou destruidores do meio natural
(BUENO, 2007).
O jornalismo ambiental pode proporcionar o empoderamento dos cidadãos sobre a
área para que promova participação social: “visa ser transformador, mobilizador e
promotor de debate por meio de informações qualificadas e em prol de uma
sustentabilidade plena” (GIRARDI et al, 2012, p. 148).
A pluralidade na construção discursiva sobre meio ambiente depende do
reconhecimento de que o saber ambiental não é propriedade daqueles que detém o
monopólio da fala. A narrativa diversa proporciona a comunicação entre os diversos
atores sociais.
O Jornalismo Ambiental deve potencializar o diálogo entre o
catedrático e o pescador, entre o agrônomo e o trabalhador rural, o
mateiro e o biólogo e não deve estigmatizar a sabedoria dos pajés. As
fontes no jornalismo ambiental devem ser todos nós e sua missão será
sempre compatibilizar visões, experiências e conhecimentos que
possam contribuir para a relação sadia e duradoura entre o homem (e
suas realizações) e o meio ambiente (Bueno, 2007, p.37)

O Jornalismo Científico ocorre em produtos especializados ou em editorias de
veículos de comunicação generalistas. Participa da divulgação científica, que busca
aproximar a ciência à sociedade a partir de várias abordagens, inclusive, através do
jornalismo. Para melhor representar como a cultura científica participa de diversos setores
da estrutura social, Voght (2011) a apresenta pela estrutura de uma espiral. O ponto de
partida da espiral da cultura científica é a dinâmica estabelecida entre a produção e a
circulação do conhecimento científico entre pares. Na sequência, estão o ensino de ciência
e a formação de cientistas, reúne nesta etapa cientistas e professores. O próximo quadrante
retrata o ensino para a ciência para estudantes e público jovem, sendo que o último ponto
é a divulgação científica, onde encontram-se jornalistas e cientistas com o objetivo de
disseminar informação científica para a sociedade.
A dinâmica da cultura científica pode ser mais bem compreendida se a
visualizarmos, assim, na forma de uma espiral (...) A ideia é representála em duas dimensões, evoluindo sobre dois eixos, e estabelecer não
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apenas as categorias constitutivas, mas também os atores principais de
cada um dos quadrantes que seu movimento vai, graficamente,
desenhando e, conceitualmente, definindo (VOGHT, 2011, p.10).

O jornalismo científico desempenha papel crucial por permitir o uso do
conhecimento para construção de uma cidadania plena. Em sociedade democrática: “O
jornalismo científico, se exercido de forma competente e independente atua como um
poderoso aliado do cidadão ao fornecer informações que o ajudem a balizar sua
participação na tomada de decisões em assuntos polêmicos e de interesse público”
(CALDAS, 2013, p. 118).
Esta especialidade participa da formação crítica da opinião pública, já que a
informação representa o ponto de partida do processo para aquisição do saber. Para
permitir esta apreensão, a narrativa deve contextualizar as informações coletadas,
apresentar argumentações específicas e diferentes visões dos cientistas, explorar os
múltiplos aspectos de um mesmo tema, indicar, inclusive, as origens das pesquisas, os
processos de financiamento, ou seja, propiciar um ambiente favorável ao debate público
(CALDAS 2013).
Neste sentido, o Jornalismo Científico exige olhar crítico e atento, onde o
profissional é ator do processo, não apenas informando, interpretando a ciência, mas
também estimulando participação pública na ciência. Esta abordagem só é possível, em
temos de controvérsia e incertezas, se a construção discursiva refletir a complexidade do
fazer científico em constante articulação e negociações de interesses.
Pensar a divulgação e o jornalismo científico como elementos de uma
complexa rede de produção e consolidação é pensá-los enquanto
instituições sociais que estão inseridas no processo, no jogo que
perpassa a atividade científica e que por ela é alimentado, segundo
negociações, translações de interesse (BROTAS, 2011, p. 147).

Em estudo sobre a “(In)visibilidade da pesquisa científica sobre Bioetanol na mídia
brasileira”, Bortoliero e Caldas (2011) constataram a carência de discursos ancorados no
saber científico e o acesso restrito a fontes especializadas, o que dificulta a tomada de
decisão da população sobre qual o futuro desejado quando o assunto são energias
renováveis.
Na prática cotidiana do jornalismo científico, assim como no ambiental, o jornalista
deve se valer de alguns recursos ou estratégias para avaliar a escolha da fonte de
informação a ser acionada na matéria, estas referem-se à qualidade, credibilidade e
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independência da informação. Um roteiro proposto contém três etapas: a) identificar a
fonte previamente com avaliação de sua trajetória, relações, interesses e posições
anteriores; b) confrontar a fonte com outras de maneira a eliminar o risco de atrelar-se a
uma única voz, versão ou perspectiva; c) contextualizar as informações de modo a
permitir analisar os impactos socioeconômicos, políticos que caracterizam o universo da
cobertura da Ciência, Tecnologia e inovação (C&T&I) (BUENO, 2011, p. 56).
A aceleração da informação em consonância com a consolidação do jornalismo
online e da cobertura da CT&I no rádio e televisão trouxeram novos desafios ao
jornalismo especializado pela imposição de uma velocidade que não traz segurança ao
processo de apuração das informações. No mundo moderno, a ciência e tecnologia são
mercadorias que podem estar contaminadas por vínculos de diferentes ordens. Diante de
assuntos controversos, incorrem em erro os jornalistas que imaginam encontrar entre as
fontes especializadas informações descomprometidas. Por isso, a necessidade de enxergar
além da notícia e da fonte, buscando identificar os vínculos das fontes (BUENO, 2011,
p.59).
A leitura regular da cobertura de ciência e tecnologia nos remete a
informações controversas, as instâncias que extrapolam o processo de
produção científica, como se pode observar no embate entre os céticos
e os que defendem a influência dramática da ação do homem no
aquecimento global. Além disso, é sempre importante observar que
necessariamente não são os cientistas e pesquisadores que definem as
prioridades de investimento em C&T, resultando de lobbies nos
congressos e de acertos nos bastidores oficiais (BUENO, 2011, p. 60).

A cobertura da ciência e meio ambiente pelo jornalismo colocam em evidência as
peculiaridades destes campos sociais, o que exige do profissional diversas competências
para construir discursos que retratem a complexidade dos assuntos envolvendo ciência e
meio ambiente.
Somente com uma formação consistente que considere as particularidades da
cobertura de C&T&I será possível encontrar alternativas para o jornalismo declaratório
que não apresenta criticamente as fontes de informação, já que historicamente a sociedade
aprendeu a enxergar a ciência e os cientistas como “autoridades intocáveis” (VICTOR,
2009, 28-29)
Para escapar da dependência da fonte e, por sua vez, da reprodução de
um discurso hegemônico da ciência, o jornalista tem de aparecer mais
na matéria, sem provocar tensão diante da tênue fronteira entre opinião
e a interpretação. O jornalista deve, portanto, distanciar-se do
jornalismo declaratório e passar a interpretar os fatos, o contexto social,
político, cultural e ideológico no qual se encontra o objeto da notícia.
Para isso, é necessário elevar a sua formação e capacitação para cobrir
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a ciência. Apesar da resistência de muitos jornalistas à especialização,
nesta sociedade da informação, das novas mídias, a complexidade dos
fatos exige formação acadêmica e profissional sólidas.

1.6 As Mudanças Climáticas pelas lentes do jornalismo
Nos anos 80, as Mudanças Climáticas (MCs) passaram a ser alvo da cobertura
jornalística. De modo geral, as MCs viram pauta quando há eventos políticos como as
Conferências das Partes (COPs/ONU) que concentram chefes de estado ou quando
divulgados resultados de pesquisas e relatórios científicos. As pesquisas acadêmicas
dedicadas a investigar este objeto, a cobertura jornalística, só começaram na década
seguinte, especialmente nos Estados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelândia. As
pesquisas focalizavam majoritariamente o conteúdo da cobertura na imprensa escrita e
revelavam o não cumprimento do papel da mídia enquanto agente mobilizador de ações
de governança ou de mudança comportamental em razão dos impactos das MCs
(BOYKOFF, 2011).
A maioria das pesquisas se dedicou a análise de jornais impressos e de língua
inglesa, existem poucos estudos que abordam a cobertura em rádio e televisão. Apenas
na última década, este assunto passou a fazer parte de pesquisas de outros países,
inclusive, na América Latina. A análise da mídia ocidental também privilegiou a questão
do ceticismo com relação às MCs, especialmente nos Estados Unidos, o que compromete
a compreensão da problemática ao equivaler as vozes da minoria dos céticos às da
comunidade científica que refletem o entendimento consensual da responsabilidade
antropogênica no processo de aceleração do aquecimento global (SHANAHAN, 2009).
Uma análise da cobertura sobre a presença das fontes negacionistas (céticos) em
jornais dos EUA, Reino Unido, Índia, França, China e Brasil revelou que a imprensa
americana e britânica citou ou mencionou mais de 80% das vezes em que estas vozes
foram acionadas nos discursos. No Brasil e Índia foram identificadas as menores
porcentagens. A ligação de políticos apoiando cientistas céticos, a existência de
organizações que apoiam este tipo de cobertura bem como leitores que coadunam com
esta perspectiva foram apontadas como possíveis causas dessa proporção em ambos
países (PAINTER, 2012).
Os tradicionais valores de neutralidade e imparcialidade, na tentativa de
“equilibrar” (balance) a narrativa jornalista, trouxeram resultados paradoxais, pois,

85

contribuíram para uma percepção de dúvida, incerteza com relação ao caráter
antropogênico do fenômeno (BOYKOFF, 2004).
Em pesquisa com jornalistas de diferentes países (Alemanha, Suíça, Índia, Reino
Unido e Estados Unidos) concluiu-se que a constância de determinados atores do campo
jornalístico (denominados como “climate journalists”) na cobertura de assuntos relativos
ao clima assim como a maneira como os profissionais realizam a cobertura sugere que
estes constituem uma comunidade interpretativa. Embora de diferentes contextos
nacionais e editoriais, os jornalistas partem de consensos: têm como diretrizes os
consensos do IPCC, reconhecem que os céticos são minoria nas ciências relativas ao
clima, mas que é preciso oferecer algum espaço para eles nas narrativas, especialmente
porque quando analisado o currículos dos céticos observou-se que eles detém título de
Mestre ou de Doutor, o que também explica o porquê destes atores terem espaço na mídia,
pelo critério de privilegiar as fontes com conhecimento reconhecido socialmente
(BRUGGEMANN E ENGESSER, 2014).
Common interpretations both about climate change and how to deal
with its denial indicate an emerging interpretive community among
climate journalists (...) Rather, they follow the same kinds of sources:
scientific journals, IPCC reports, and climate scientists from their
respective national contexts (...) We find that sharing the IPCC
consensus correlates with a preference for scientific and
environmentalist sources. This is a first indication that not only
journalists but also their scientific sources form an interpretive
community31 (BRUGGEMANN E ENGESSER 2014, p. 22).

Os autores ainda indicam pelo menos três aspectos relativos à prática jornalística
na cobertura deste tema que podem contribuir, de forma involuntária, para o que chamam
de uma alienação entre a ciência do clima e o público: 1) a citação dos especialistas céticos
sem críticas na narrativa; 2) a ênfase nas incertezas científicas; e 3) a visão afirmativa de
alguns redatores ocasionais, que tende a ignorar as advertências e incertezas da ciência.
No Brasil, a pesquisa “Mudanças climáticas na imprensa brasileira: uma análise de
50 jornais no período de julho de 2005 a junho de 2007” foi pioneira. Realizada pela

“Interpretações comuns tanto das Mudanças Climáticas quanto de como lidar com sua negação indicam
a emergência de uma comunidade interpretativa entre jornalista do clima. (...) Seguem o mesmo tipo de
fontes: revistas científicas, relatórios do IPCC e cientistas climáticos de seus respectivos contextos. (...)
Concluímos que compartilhar o consenso do IPCC está relacionado com a preferência entre fontes
científicas e ambientalistas. Está é a primeira indicação de que não apenas os jornalistas, mas também fontes
científicas, formam uma comunidade interpretativa” (BRUGGEMANN E ENGESSER 2014, p. 22.
tradução nossa).
31
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Agência de Notícias dos Direitos da Infância32(ANDI), o estudo traz a análise de uma
amostra de 997 editoriais, artigos, colunas, entrevistas, ficou evidente a falta de
contextualização e aprofundamento nas matérias, bem como a ausência de pluralidade de
vozes e perspectivas na construção da narrativa. Constatou-se que apesar da
diversificação das fontes de informação ouvidas pelas organizações jornalísticas (poderes
públicos, especialistas, técnicos e universidades, empresas não estatais e governos
estrangeiros), apenas 10% dos textos trouxeram opiniões divergentes, apesar de 39% dos
textos terem citado mais de uma fonte, e quase 30% não explicitarem as fontes de
informação consultadas. Foi identificada também uma mudança de enfoque que passou
de uma abordagem do risco que enfatizava os impactos climáticos para uma abordagem
mais atenta às estratégias de enfrentamento. Todavia, o problema foi abordado
continuamente como de caráter exclusivamente ambiental, não relevando a
transversalidade do fenômeno (VIVARTA, 2010).
A dependência das agências internacionais para tratar das MCs com predominância
de vozes estrangeiras foi assinalada na pesquisa de Fioravanti (2007), que analisou a
cobertura da Folha de São Paulo entre 2006 e 2007.
A análise da cobertura realizada pelas principais revistas brasileiras sobre as COPs
15 e 16 evidenciou a predominância de fontes políticas e científicas na construção
discursiva, além de não identificar pluralidade de vozes, fazendo com que as MCs fiquem
circunscritas a uma disputa política e econômica (GIRARDI et al., 2013).
A reprodução das vozes oficiais e a falta de esclarecimento das discussões e termos
científicos também foi identificada em outra pesquisa. A inclusão da perspectiva dos
cientistas céticos, no Brasil, apesar de minoritário, nem sempre é contextualizada, não
deixando claro a audiência a proporção destes negacionistas em comparação com a
comunidade científica que afirma a ordem antropogênica do aquecimento global
(BUENO, 2013).
A necessidade de “enquadramentos discursivos” alternativos, que não focalizem
apenas a visão de cientistas, políticos e economistas, mas também os movimentos
vinculados a justiça social e ambiental foi constatada em pesquisa sobre a cobertura da
Rio +20 nas revistas Veja, IstoE, Epoca e Carta Capital (MORAIS, 2015).

32

Fonte: VIVARTA, Veet (Coord.). Mudanças climáticas na imprensa brasileira: uma análise comparativa
de 50 jornais nos períodos de julho de 2005 a junho de 2007- julho de 2007 a dezembro de 2008 (Relatório
de Pesquisa/2010). Brasília, DF, Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi), 2010.
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Ao identificar a racionalidade econômica como dominante no discurso produzido
pelos veículos, a autora observou que o problema ambiental é encoberto e são negados os
limites ao homem neste modelo de vida ocidental de lógica capitalista baseado em
consumo e individualismo, assim são excluídas as questões ambientais e a probabilidade
de entropia do sistema. O papel do jornalismo nesse cenário deve ser de incentivar o
debate, interferindo de forma responsável para o bem da sociedade.
Pensar o jornalismo a partir dos enquadramentos discursivos das quatro
revistas é pensar que temos as questões ambientais apresentadas a partir
das lógicas do jornalismo tradicional, estando alinhada a racionalidade
econômica. Para pensar o jornalismo e a notícia como espaço de
reorganização do pensamento e produção de novos conhecimentos,
para transformação ruma a sustentabilidade da vida, temos que fazer a
ligação com o saber ambiental (MORAES, 2015, p. 184).

Em análise sobre o enquadramento das MCs no jornal Gazeta do Povo, em 2013,
constatou-se a ênfase na noção de risco atrelada ao fenômeno, salientando a urgência do
problema. Todavia, a predominância de “macroenquadramentos”, muitas vezes
submetidos ao campo científico como nos momentos de divulgação dos relatórios do
IPCC, dificultam a compreensão da complexidade do problema, além de não contribuir
para o enfrentamento das causas das MCs cotidianamente (LOOSE et al. 2014)
Este macroenquadramento global é pertinente e necessário, mas sua
desconexão com as situações locais (com os estilos de vida, as práticas
de consumo e os próprios resultados destas escolhas) afasta ou
desvincula as pessoas de suas responsabilidades frente a um problema
que afeta todos, ainda que de formas diferenciadas. É difícil pensar em
uma ação em nível local a partir daquilo que as notícias ressaltam.
Acredita-se que o link das mudanças globais com as locais precisa ter
mais espaço nas notícias de modo a aproximar o assunto do cotidiano
dos leitores e aí, quem sabe, promover o interesse ou a preocupação que
gere uma atitude em relação às alterações climáticas (LOOSE, LIMA E
CARVALHO, 2014, p. 154).

Em estudo sobre a cobertura jornalística da COP 15 (Copenhague - 2009) e
Rio+20 (Brasil - 2012) contatou-se o uso da noticiabilidade e espetacularização no
discurso jornalístico. Também foi observado que os efeitos das MCs no social são
apresentados pelo jornalismo como um estado de efeito ou um estado potencial para
persuadir o público que há a existência de um mal e também uma reparação: “Na
perspectiva, envolve pontos como: o algoz (a situação de emissão pelos países
desenvolvidos), a condição de vítima (os países subdesenvolvidos) e a necessidade de
reparação pelos países mais ricos” (LUÌNDIA e CORRADI, 2013, p.11).
O privilégio das fontes governamentais nas matérias, majoritariamente descritivas
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e factuais, sobre o desmatamento e queimadas no Brasil, entre 1975 a 2002, foi
identificado na pesquisa “Amazônia em chamas: análise discursiva da cobertura da
imprensa sobre meio ambiente” (PARD/UFPA, 2006). Constatou-se ainda que no final
dos anos 80 as instituições de pesquisa e ONGs passaram a ser mais recorrentemente
acionadas. Assim como fazendeiros, índios e madeireiros, e seus órgãos de representação,
passaram a ser secundários, por vezes nomeados como vilões e vítimas (COSTA, 2006).
A cobertura de desastres ambientais nas quatro principais revistas semanais
brasileiras (Veja, IstoÉ, Carta Capital e Época), no ano de 2011, foi analisada em estudo
que constatou a prevalência das fontes testemunhais (43%) sob experts (35%) e
autorizadas (20%), em 41 matérias analisadas (AMARAL, 2015). Ao refletir sobre os
efeitos valorativos de cada declaração, a partir de sistematização de Charaudeau (2006) Efeitos de Decisão, de Saber, de Opinião ou de Descrição e Veracidade - a autora concluiu
que o discurso jornalístico atribui papéis discursivos específicos a cada ator social,
independentemente da fase de cobertura. As fontes iriam ocupando lugares já delineados
pelo campo jornalístico: “Assim, nossa reflexão concebe as fontes jornalísticas não como
um lugar onde o jornalismo vai passivamente buscar dados para a apuração dos fatos, mas
como posições discursivas que têm efeitos previstos” (AMARAL, 2015, p. 52).
Como exposto, os estudos acerca da cobertura jornalística das MCs destacam
principalmente o papel das fontes de informação na construção discursiva e o
enquadramento noticioso da problemática. A seguir, discorreremos sobre a
contemporaneidade dos estudos sobre migração em associação com as MCs de ordem
antropogênica.
As mudanças climáticas globais têm efeitos diversos que podem aumentar os
conflitos internos e internacionais por recursos naturais, a questão do deslocamento de
indivíduos e comunidades complica ainda mais este cenário. Como destacamos
anteriormente, a migração é um processo complexo e dinâmico, pode ser voluntária ou
forçada, interna ou internacional, temporária ou permanente. Torna-se bastante difícil
indicar com precisão os motivos do deslocamento humano. Os fatores determinantes das
migrações, em geral, associam-se a mais de uma causa simultânea – seja ela de ordem
política, econômica, social, cultural ou ambiental (KEANE, 2004 apud CLARO, 2012).
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O número total de migrantes no mundo aproxima-se de 1 bilhão, tendo atingido a
marca de 740 milhões33 dentro dos países, em 2009, e 244 milhões 34 de migrantes
internacionais, em 2015. O processo migratório seja interno ou externo impacta em
políticas públicas, na saúde coletiva, no setor econômico, entre outros.
A ajuda financeira enviada por países desenvolvidos aos países afetados pela
mudança e variabilidade climáticas extremas deveria ocorrer por uma questão de justiça
social, mas geralmente ocorrem sob pressão internacional e na tentativa de evitar que
indivíduos deslocados eventualmente cheguem aos seus territórios.
A proeminência da migração como um assunto de interesse público e que deve
integrar a agenda midiática nunca esteve tão pronunciado. A cobertura midiática sobre a
migração35 varia de acordo com o contexto. Em 2017, cerca de 13% da população
mundial vivia em países com liberdade de imprensa. Mesmo nestes locais, a cobertura
reflete as questões e perspectivas de governantes e outros grupos poderosos. Isso porque
as reportagens geralmente dependem de informações oficiais governamentais
especialmente quando o assunto envolve políticas públicas.
O enquadramento da migração também difere entre os países. A imprensa europeia
e americana frequentemente enquadra como uma questão de “lei e de ordem”, a imprensa
britânica representa os imigrantes como “ilegais”, assim como foi observado nos jornais
de língua inglesa da Malásia e Tailândia, entre 1999 e 2014. Na Espanha e América
Latina, a cobertura focaliza os impactos econômicos, bem como a associação dos
imigrantes com a criminalidade (IOM, 2018, p. 4-5).
A produção de narrativas que utilizam metáforas para se referir aos migrantes ou
fenômeno migratório é uma prática difundida mundo afora, o que acaba por desumanizálos, por exemplo, ao se referir a eles como “enxame de migrantes” ou “inundação de
migrantes”. A proximidade com o fluxo migratório também interfere na cobertura
midiática. Em pesquisa sobre a cobertura na mídia digital, em 2011, de países da Arábia
ocidental sobre o deslocamento de Sírios revelou que estes países que estavam recebendo
imigrantes, em comparação com produtos dos USA, Inglaterra, Arábia Saudita e

Fonte: PNUD, 2009. Relatório “Ultrapassar Barreiras: Mobilidade e desenvolvimento humanos”, do
Programa
das
Nações
Unidas
para
o
Desenvolvimento.
Disponível
em:
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimentohumano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-20009.html Acesso em: Dezembro/2018.
34
Fonte: IOM, 2018. Relatório “World Migration Report 2018”, do International Organzation for Migration
(IOM). Disponível em: https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018 Acesso: dezembro/2018.
35
Disponível em: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en_chapter8.pdf
33
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Emirados Árabes, usavam mais metáforas para se referir aos refugiados sírios como um
fardo: “onda de refugiados que sobrecarregam os serviços”. Documentar o que as
metáforas comunicam é uma parte importante para o entendimento da significância da
cobertura midiática global (ABID et al. 2017 apud IOM, 2018, p.6).
A maioria das pesquisas que relacionam migração e mídia focam na maneira como
os imigrantes são (mal) representados, gerando xenofobia e racismo na sociedade. São
pouco os estudos que se dedicam a compreender como os próprios migrantes fazem uso
da mídia, não só para manter contato com a família, mas produzindo e disseminando seus
próprios conteúdos, assumindo o controle da sua representação: “The migrants
perspective is very important as it reveals the issues that matter to them the most as well
as the difference that the media make (or not) to their own lives36” (MADIANOU, 2014.
p. 324).
A cobertura midiática da crise migratória tem impactos na opinião pública. Um dos
aspectos está relacionado ao número real de imigrantes que há no país, normalmente este
é superestimado, isso porque as pessoas vêm os imigrantes como uma ameaça (também
superestimada) ou porque consomem informação deturpada. Ao mudar o tipo de
informação oferecida ao público, portanto, é possível alterar a percepção que a sociedade
tem dos deslocados.
Studies in Europe and the United States have revealed that people tend
to be more opposed to migration when they think that their country
hosts a large population of migrants. These perceptions, rather than the
real size of the foreign-born population, are correlated with antiimmigrant views. Also, citizens who perceive migrants to be from
different (and less privileged) groups than the host country also tend to
be more negative about migration, as confirmed by studies in Finland,
Spain and the United States 37(IOM, 2018, 10).

Essas diferenças entre percepção e realidade são importantes para formação da
opinião pública acerca das migrações. Grande parte dos estudos que se dedicam a
problemática das migrações em função dos extremos climáticos são principalmente da

“A perspectiva dos migrantes é muito importante por revelar os assuntos que consideram mais
importantes assim como a diferença que a cobertura da mídia acarreta ou não em suas vidas” (MADIANOU,
2014. p. 324. Tradução nossa).
37
“Estudos nos EUA e Europa têm revelado que as pessoas tendem a se opor a migração quando pensam
que seus países hosts têm uma grande população de imigrantes. Estas percepções, não representam o
tamanho real das populações nascidas fora do país, mas estão correlacionadas a visões anti-imigrantes. E
ainda, os cidadãos que percebem os imigrantes como diferentes (e menos privilegiados) grupos que os dos
países hosts tendem a ser mais negativos com relação a migração, conforme demonstraram estudos na
Finlândia, Espanha e Estados Unidos da América37(IOM, 2018, 10. Tradução nossa).
36

91

área do direito internacional e governança global, devido a vulnerabilidade que estes
deslocados se encontram quando cruzam fronteiras, já que não se enquadram na definição
de refugiados, um grupo específico dentro dos imigrantes, e por isso não podem
reivindicar ou pedir auxílio para se estabelecerem com dignidade nos países de destino.
Importante reconhecer a contemporaneidade da associação da intensificação dos
deslocamentos internos e externos devido às MCs de ordem antropogênica. Também é
contemporânea a compreensão da sociedade de riscos, entendido como construção social,
um resultado da ação e de processos de decisão humana. No campo da comunicação,
especificamente do jornalismo, a própria dificuldade enfrentada na cobertura da
problemática, pelas incertezas, reforça a necessidade de pesquisas que privilegiam a
análise da cobertura sobre os deslocamentos, sejam internos ou internacionais,
impulsionados pelas MCs.
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METODOLOGIA
Nossa abordagem teórico-metodológica foi construída a partir da Análise de
Conteúdo (BARDIN, 1977; HERSCOVITZ, 2010), quantitativa e qualitativa, em
complementariedade com os estudos do jornalismo para análise das fontes de informação
(PINTO, 2000; LAGE, 2001; SOUSA 2001; GUERRA, 2007; SPONHOLZ, 2008;
SCHMITZ, 2011; LOPES, 2016; FISHER, 2018). Para analisar a autoria do texto, a
distinção entre locutor, enunciador e sujeito comunicante realizada nos estudos da Análise
de Discurso e Linguística (CHARAUDEAU (2002); MAINGUENEAU, 2010;
CHARRON E DE BONVILLE (2004); DUCROT, 1987; RINGOOT, 2013) foram
importantes para nossa compreensão da autoria na situação de comunicação jornalística.
O conceito de campo social (BOURDIEU, 1998) foi fundamental para identificarmos
quais atores ocupam a posição de autor-assinante nas produções jornalísticas analisadas.
Trabalhamos ainda com o conceito de mediatização (COULDRY, 2012; KROTZ,
2007; HJARVARD; 2012; 2014; VERÓN, 2014, FERREIRA, 2018), pesquisa sincrônica
(HEPP, 2014), buscando compreender os impactos deste processo na instituição
jornalística no que diz respeito a inclusão de novos atores na “gestão discursiva da
atualidade” (FAUSTO NETO; 2008, 2009, 2012) e nos “circuitos midiatizados”
(BRAGA; 2012).
Como o fenômeno migratório impulsionado pelas Mudanças Climáticas (MCs)
foi a temática escolhida para realização do estudo empírico, buscamos na bibliografia
compreender a cobertura do jornalismo sobre estas problemáticas (BOYKOFF, 2004;
2011; PAINTER, 2012; HANNIGAN, 2002; BRUGGEMANN E ENGESSER 2014;
MORAIS, 2015; AMARAL, 2015; VICTOR, 2015; 2016; 2018; VIVARTA, 2010;
LOOSE; LIMA; CARVALHO, 2014; CARVALHO, 2007; SERRA, 2009). Realizamos
ainda um levantamento sobre a prática jornalística especializada, ambiental e científica
(VOGHT, 2011; BUENO, 2007; 2011; GIRARDI et al., 2012; 2013; CALDAS, 2009;
2011; 2013; VICTOR, 2009; BROTAS, 2011).
O fenômeno migratório, suas causas e consequências, estão atrelados a uma noção
de risco. Vivemos na sociedade de risco (BECK, 1986/2010) na qual existe inequidade
social na distribuição dos riscos e a capacidade de reflexividade das comunidades também
é desigual (GIDDENS, 2009). Para compreender a percepção de risco associada às MCs
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e migração sua relação com o enquadramento (LOOSE, 2014; 2016) acionamos o
conceito de enquadramento (frame) (ENTMAN, 1993).
A Análise de Conteúdo, metodologia sistematizada por Laurence Bardin (1977),
foi desenvolvida nos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial a partir do
interesse do governo em identificar o teor dos conteúdos jornalísticos e emissões
radiofônicas. O método é definido como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN,
1977, p. 42).

A Análise de conteúdo consiste em três fases, cronologicamente divididas em: 1)
pré-análise: objetiva sistematizar as ideias; 2) exploração do material: momento de
análise; e 3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: os resultados são
trabalhados para serem significativos e válidos, permitindo ao analista propor inferências
(BARDIN, 1977).
A escolha da amostra seguiu a regra da exaustividade (BARDIN, 1977), ou seja,
foram selecionados todos os textos relacionados ao assunto “migração climática”
encontrados no período selecionado para pesquisa. Após uma leitura flutuante excluímos
apenas os conteúdos que se referiam a migrações no reino animal. Nossa amostra é
composta por 125 conteúdos extraídos de oito produtos jornalísticos na mídia digital.
Selecionamos quatro produtos de referência do jornalismo moderno, tradicionais,
desenvolveram-se a partir de noções liberais e iluministas, são norteados pela divulgação
de fatos de interesse público e lógica discursiva orientada pela busca da atualidade,
imparcialidade, objetividade, separando notícias de opinião. Os outros quatro produtos
foram criados já neste cenário de intenso processo de mediatização da sociedade, na qual
a prática tem sido denominada como pós-industrial (DEUZE 2005; ANDERSON et. al
2012). São pertencentes a mídia livre e alterativa, apresentam modelos de negócio
alternativos, com restrição de anunciantes e produção financiada por membros ou
apoiadores.
A análise de conteúdo pode ser aplicada a partir de método heurístico que não
parte de hipóteses, mas está aberto a descobertas a partir da observação e da administração
de provas. Quando uma hipótese é pré-estabelecida pelo analista, este realiza dedução
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lógica a partir da observação dos dados e interpretação das características, bem como das
regularidades encontradas no conteúdo.
A análise de conteúdo em jornalismo é descrita como:
[...] método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e
imagens impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou
digital encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não
dos objetos estudados com o objetivo de fazer inferências sobre seus
conteúdos e formatos enquadrando-os em categorias previamente
testadas, mutuamente exclusivas e passíveis de replicação. A
identificação sistemática de tendências e representações obtém
melhores resultados quando emprega ao mesmo tempo a análise
quantitativa (contagem de freqüências do conteúdo manifesto) e a
análise qualitativa (avaliação do conteúdo latente a partir do sentido
geral dos textos, do contexto onde aparece, dos meios que o veiculam
e/ou dos públicos aos quais se destina) (HERSCOVITZ, 2007, p. 127).

Esta metodologia permite identificar tendências por possibilitar descrever
características da produção, padrões e regularidades, bem como elementos típicos,
gêneros e formatos jornalísticos. Permite ainda analisar critérios de noticiabilidade,
enquadramento e agendamento a partir da identificação da frequência com que situações,
sujeitos e lugares aparecem no conteúdo jornalístico, podendo ser comparada com dados
de referência como, por exemplo, a porcentagem da presença de afro-brasileiros nos
telejornais e a porcentagem de afro-brasileiros no Brasil segundo o Instituto Brasileiro e
Geografia e Estatística (IBGE) (HERSCOVITZ, 2010, p. 126).
Nesta pesquisa optamos por estabelecer hipóteses previamente e nossa
investigação seguiu seis aspectos, conforme sugerido por Krippendorf (2004 apud
HERSCOVITZ, 2010): 1) Quais são os objetos de estudo; 2) Como eles são definidos; 3)
Qual a população ou universo (conjunto de objetos) de onde será retirada a amostra; 4)
Em que contexto estão os objetos de estudo; 5) Quais são as delimitações do estudo; 6)
Qual o alvo das inferências.
O procedimento de análise teve início a partir da definição das palavras-chave que
seriam buscadas nos acervos digitais dos produtos jornalísticos corpus deste estudo,
foram elas: migração climática, refugiados climáticos e migrantes climáticos, em inglês,
francês e espanhol38. As fontes de informação foram categorias analíticas. Identificamos
as fontes citadas, direta (entre aspas) ou indiretamente (reescritas), no conteúdo
jornalístico. Não contabilizamos menções. Acreditamos que as citações garantem mais

38 Em inglês: climate migration; climate refugees; climate migrants; Em espanhol: migración climática;
refugiados climáticos; migrantes climáticos; Em francês: migration climatique; réfugiés climatiques;
migrants climatiques.
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visibilidade e maior fidelidade à declaração da fonte, são trechos selecionados pelo autor
do conteúdo por serem considerados mais relevantes, representativos ou dignos de
destaque na narrativa. A citação em discurso direto deixa evidente que se trata exatamente
da declaração da fonte.
A autoria (MAINGUENEAU, 2010; POSSENT, 2002) dos conteúdos também foi
categoria analítica. Constatamos que nos estudos o jornalismo a discussão acerca da
autoria do texto ficou opaca pela tradicional separação entre subjetividade x objetividade,
lógica que demarcou o lugar de fala do jornalista como mediador da “verdade dos fatos”
(MORETZSOHN, 2007).
A subjetividade enquanto condição para a objetividade quer dizer que a busca pela
realidade implica interesse do sujeito responsável por discorrer sobre dado problema:
“A separação entre comentário e notícia não significa uma divisão entre informação/fato
e opinião. Perspectividade, seletividade e construtividade representam a subjetividade
inevitável, que está presente tanto nos comentários como nos ‘textos informativos’”
(SPONHOLZ, 2003, p. 115).
O paradigma da separação entre fatos e opinião (facts x comments), clássico no
jornalismo moderno, restringiu ainda mais a evidenciação do trabalho interpretativo do
jornalista enquanto autor do texto. “Não há uma política clara e definida para a assinatura
no Jornalismo, e os profissionais e suas obras se regem por costumes da categoria, por
normas editoriais e tendências de mercado que se cristalizam” (CHRISTOFOLETTI,
2004, p. 133).
Os impactos da mediatização na instituição jornalística podem ser investigados a
partir da observação das características, lógicas e operações de sentido na “topografia
jornalística” (FAUSTO NETO, 2008). O crescente processo de mediatização da
sociedade possibilita que novos atores sociais participem do “sistema de codificação da
realidade”:
O que sugere tal hipótese? Que há um cenário de novas questões que
deve ser estudado por envolver uma nova problemática tecno-simbólica
a atravessar a organização social contemporânea. Tal problemática por
nós compreendida pela midiatização crescente das práticas sociais,
afeta a cultura jornalística, o modo de ser de sua “comunidade
interpretativa”; reformula o status da notícia. Põe em discussão a
essência da pedagogia mediadora do trabalho do jornalista, repercute
sobre sua identidade. Além disso, atribui às fontes e aos leitores novas
tarefas de “gestão discursiva” da atualidade, complexificando o
trabalho de enunciação do acontecimento (FAUSTO NETO, 2009, p.
19).
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Tal afirmação nos motivou a pensar maneiras de investigar as novas relações que
se estabelecem entre jornalistas x fontes no jornalismo pós-industrial. Nos questionamos:
seria possível investigar os impactos da mediatização na prática jornalística
especialmente no que diz respeito a inclusão de novos atores sociais no processo
produtivo a partir dos estudos do jornalismo? Partimos da hipótese de que seria possível
encontrar uma maneira de executar essa análise a partir da revisão bibliográfica sobre as
propostas de classificação das fontes de informação presentes nos textos jornalísticos.
Portanto, partimos de uma compreensão de que as transformações do jornalismo
na atualidade integram um amplo processo de mudança que corresponde à crescente
mediatização da sociedade. Entretanto, nosso foco foi buscar investigar tais alterações a
partir das lógicas do jornalismo enquanto prática social de um campo específico, o campo
jornalístico (BOURDIEU, 1997). Neste sentido, as fontes de informação ocupam papel
central na construção discursiva do jornalismo.
Abordar a mediatização como processo de construção de uma teoria social pode
enriquecer os estudos da comunicação.
(...) pode-se também proporcionar uma relação, confrontação entre a
teoria da mediatização e as teorias sociais já construídas. A
aproximação com outros olhares sobre as lógicas sociais, distanciandose da noção de lógica da mídia, pode ajudar a fugir de tendências que
arrastam a reflexão sobre a mediatização para uma visão de causalidade,
teleológica ou normativa dos processos sociais. (FERREIRA, 2018, p.
345)

Refletimos sobre a mediatização e seus impactos no jornalismo a partir das lógicas
do campo jornalístico. Para análise da autoria partimos do conceito de campo social de
Bourdieu (1998) e buscamos responder à questão: quem assina o conteúdo é do campo
jornalístico ou de outro campo social? Isto foi identificável porque a assinatura do texto
segue logo abaixo ou ao lado do título. Além disso, na mídia digital, os nomes dos autores
são hiperlinks, permitindo acessar outros textos do mesmo autor no produto e também
descobrir o lugar de fala do ator social. Em alguns casos, a informação sobre a posição
social do autor está disponível ao final do conteúdo.
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Figura 2 - Exemplo da

indicação da autoria do conteúdo no Al Jazeera.

Fonte: Al Jazeera (www.aljazeera.com)

Os estudos sobre os processos de mediatização ocorrem através de pesquisa
diacrônica ou sincrônica. A escolha do fenômeno mediatizado e suas configurações
orientam a escolha do método mais apropriado. A diacrônica oferta uma abordagem
temporal, a partir de uma comparação no tempo, ou seja, a captura do fenômeno em
diferentes momentos históricos. A sincrônica busca os momentos eruptivos, as “ondas de
mediatização”, conforme explica HEPP (2014, p. 59):
Podemos entender esse fenômeno recente da digitalização como uma
onda de mediatização, que é ao mesmo tempo relacionada à
transformação de grande alcance das mídias anteriormente não digitais
– a televisão transforma-se em televisão para internet (...).
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A digitalização dos acervos dos jornais permitiu acessar os conteúdos publicados
no passado. O recorte temporal desta pesquisa foi o ano de 2018 porque foi divulgado,
em março, o relatório do Banco Mundial intitulado “Groundswell: a preparação para
migração climática interna”. Este documento trouxe estimativas de que até 2050, em
apenas três regiões (Ásia, América Latina e África) cerca de 143 milhões de pessoas serão
forçadas a migrar internamente devido a mudança climática. O ano também foi marcado
por mais dois eventos importantes na agenda ambiental no que diz respeito aos desafios
frente às mudanças climáticas: a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas
(COP 24), onde foram definidas as regras para implementação do Acordo de Paris, o mais
importante pacto desde o Protocolo de Quioto (1997), e a ratificação do Pacto Mundial
para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, ambos em dezembro de 2018.
Reconhecendo que os critérios de noticiabilidade perpassam todo o processo
produtivo do jornalismo e que a atualidade da problemática acerca das alterações
climáticas e migração é diluída, existe uma tendência da mídia em cobrir o fenômeno
quando há eventos como os citados acima, bem como a divulgação de relatórios oficiais
ou quando as ameaças já se tornaram desastres. Neste sentido, acreditamos que a pesquisa
sincrônica permitiria aprofundar a análise do fenômeno, suas causas e consequências,
devido a estes fatores que serviriam de gancho, ou seja, impulsionariam a problemática a
ganhar espaço na cobertura jornalística.
Para operacionalizar este estudo da apresentação do risco associado ao fenômeno
utilizamos o conceito de frame desenvolvido por Entman (1993), definido como:
Framing envolve essencialmente seleção e saliência. Enquadrar é
selecionar alguns aspectos da realidade percebida e fazê-los mais
salientes em texto comunicativo, de maneira a promover uma definição
de problema particular, uma interpretação causal, uma avaliação moral,
e/ou recomendar uma solução para o item descrito (ENTMAN, 1993, p.
52-53).

Este conceito sociológico foi considerado operativo para observação da maneira
como o jornalismo enquadra o fenômeno migratório, suas causas e consequências. Como
o deslocamento impulsionado pelas MCs está inevitavelmente associado a uma questão
de risco, identificar a apresentação do risco no conteúdo foi importante para reconhecer
possíveis alterações na percepção do problema entre os países de origem dos produtos
jornalísticos.
Pesquisas anteriores sugerem que os riscos ambientais são salientados
recorrentemente nas produções jornalísticas e que esta prática social ocupa papel crucial
na comunicação de riscos (HANNIGAN, 2002; SERRA, 2009; LOOSE, 2014; VICTOR,
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2015). Em estudo sobre como o risco atrelado às MCs foi apresentado no jornal Gazeta
do Povo no período de divulgação do 1º Relatório Brasileiro de Mudanças Climáticas e
do 5º Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), Loose
(2014) identificou o enquadramento do risco no conteúdo, com ou sem uso do termo,
considerando enquadramentos muito fortes (nos títulos e subtítulos), enquadramentos
fortes (no lide) e enquadramentos fracos (no texto). A autora conclui que embora a
apresentação do risco não tenha sido explícita, com uso da palavra, o risco estava presente
em todas as matérias, trazendo a percepção de ameaça, afetação e impacto.
O trabalho realizado pelos meios de comunicação e, especialmente,
pelo jornalismo, que é o subcampo responsável pelos acontecimentos
factuais, pela informação, tem crucial relevância na medida em que
pode participar da educação do público sobre riscos e desastres, no
momento de alerta, e também na discussão sobre sistemas de resposta
e prevenção de riscos. A forma como a imprensa media as situações de
riscos interfere na forma pela qual os cidadãos vão perceber e enfrentar
tal realidade (LOOSE, 2014, p. 24).

O jornalista ao selecionar e nomear os objetos de realidade (SEIXAS, 2009), bem
como ao hierarquizar os aspectos considerados mais importantes sobre determinado
assunto, acaba por conferir ênfase em alguns elementos que conformam o enquadramento
noticioso.
A partida argumentativa é simples: se seleção, nomeação e ordenação
(LAGE, 2005) compõem fundamentais competências jornalísticas, ao
mesmo tempo em que seleção, saliência (ENTMAN, 1993), relevância,
elaboração, ênfase e exclusão (MCCOMBS, 2005; 2008) determinam
enquadramento, então é possível investigar as intersecções na
configuração de frames (SEIXAS e FRANCISCO, 2014, p. 2)

O texto característico do jornalismo moderno é estruturado seguindo lógica
hierárquica, ou seja, os aspectos considerados relevantes são destacados nos elementos
de abertura: título, subtítulo e lide. No contexto da prática industrial, a notícia passou a
ser estruturada de maneira hierarquizada. O lide jornalístico parte do aspecto mais
relevante assemelhando-se a forma de uma pirâmide invertida, busca respostas às
questões: o quê? quem? quando? onde? por quê?. A redução dos itens léxicos e regras
gramaticais aumentaram sua comunicabilidade (LAGE, 2005). O lide é instrumento que
auxilia a alcançar a exatidão, precisão e grau mínimo de abrangência (SPONHOLZ,
2003).
A análise das estruturas textuais das notícias começa pela compreensão
organização temática do discurso (VAN DIJK, 1990). Algumas noções são fundamentais
para compreender a estrutura do texto jornalístico, especialmente o impresso. Os temas
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presentes nos textos jornalísticos podem representar uma macroproposição, caso do
chapéu jornalístico, por exemplo, que são indicativos de características do conteúdo. A
partir da derivação de temas, pode-se observar que os títulos funcionam como um resumo
do texto, uma síntese com enfoque, já que é fruto da seleção, hierarquização da
informação e indica o assunto do conteúdo. Embora os textos jornalísticos não sejam
restritos a um esquema fixo de construção, existe um padrão como o fato de todas as
notícias contarem com um título e, muitas vezes, na linguagem jornalístico com ‘abre’,
‘subtítulo’ ou ‘linha fina’. A função estrutural dessa sequência é evidente, uma vez juntas
expressam as principais informações do fato. O título e o abre da matéria resumem o texto
jornalístico e expressam sua macroestrutura semântica (VAN DIJK, 1990).
Reconhecemos que nem todos os conteúdos de um produto jornalístico obedecem
a hierarquização por relevância, ou seja, a narrativa conta títulos informativos, em ordem
direta, o texto inicia com o lide jornalístico. Todavia, mesmo que as perguntas norteadoras
não sejam respondidas no primeiro parágrafo, há indicação logo de início do que se trata
o conteúdo, o que foi escolhido para se falar sobre, o que está sendo destacado, inclusive,
nas colunas e seções opinativas, que apesar de não estarem engessadas na lógica do texto
informativo, também revelam escolhas do autor evidenciadas logo de início. Além disso,
o modelo de pirâmide invertida, apesar de permitir ao jornalista atingir precisão e clareza,
não é capaz de banir a opinião dos textos jornalísticos (SPONHOLZ, 2003).
O jornalismo na mídia digital passa a contar com elementos característicos:
Multimidialidade/Convergência, Interatividade, Hipertextualidade, Customização do
conteúdo/Personalização, Atualização Contínua e Memória (PALÁCIOS, 2003). Na
produção para mídia digital surgem novos modelos de estruturação da informação,
apropriados por jornalistas bem como por usuários, como o de “pirâmide deitada”
(CANAVILHAS, 2007), por exemplo, que ocorre em níveis de leitura, já que a
estruturação da informação na web conta com o potencial de ser hipertextual. Entretanto,
neste modelo a unidade base é um texto que reúne as principais informações sobre
determinado assunto. A produção de conteúdo para consumo em dispositivos móveis, por
exemplo, tende a trazer o aspecto considerado mais importante ainda na primeira rolagem
da tela.
Portanto, analisar os elementos de abertura foi uma escolha metodológica.
Acreditamos que independentemente de quem é o autor-assinante do conteúdo o título,
subtítulo (se houver) e o primeiro parágrafo do texto já destacam o foco da narrativa. Por
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isso, consideramos que o risco obteve visibilidade nos conteúdos quando apresentado em
um ou mais destes elementos de abertura.
Neste sentido, nossa análise buscou identificar onde o risco foi apresentado nas
matérias da amostra, com ou sem uso do termo. Consideramos que os conteúdos que
trouxeram risco nestes elementos de abertura acabaram por destacá-lo, conferindo-lhe
visibilidade e relevância.

2.1 Corpus de estudo
Nossa pesquisa teve como objetivo principal compreender as transformações da
prática jornalística pós-industrial, na sociedade mediatizada, especialmente no que diz
respeito às novas dinâmicas entre jornalistas, fontes e audiência no processo produtivo a
partir da análise da cobertura sobre o fenômeno migratório impulsionado pelas mudanças
climáticas em produtos jornalísticos de diferentes partes do globo, na mídia digital.
Deste modo, nosso critério de seleção do corpus foi orientado pela diversidade de
produtos, diferentes linhas editoriais, veículos considerados de referência pelo
reconhecimento público construído historicamente, assim como produtos emergentes
neste momento de pós-industrialização do jornalismo, da mídia livre e com variedade de
modelos de negócio.
Os monopólios midiáticos são uma ameaça ao jornalismo comprometido com o
interesse público, fazendo emergir produtos cada vez mais posicionados, com linha
editorial clara, tornando mais evidente os lugares de onde falam os produtos assim como
os sujeitos que ali desempenham alguma função.
A linha editorial, noção pouco desenvolvida teoricamente, incide, pelo
menos, sobre a divisão temática do produto, convicções políticas e
procedimentos estabelecidos pela organização, como seleção e
hierarquização por critérios de noticiabilidade. O estabelecimento de
uma linha editorial tem uma causa prioritária e uma consequência
inevitável. A causa está na periodicidade determinada para o produto; a
consequência, no diálogo com outros campos sociais (SEIXAS, 2013,
p. 88).

Desta maneira, buscamos selecionar produtos de referência por serem
considerados como quality papers, ou seja, ocupam lugares de credibilidade e
reconhecimento público, e produtos emergentes, com modelos de negócio alternativos ao
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baseado em anunciantes, assim como diferentes periodicidades, algumas alterações na
política de uso da informação como os que publicam sob licença de creative commons.
The startups had to manage the tension between innovation and
tradition through articulating how these new forms improve journalism.
In the end, they operate within a estabelished journalistic field with its
own internal divisions and external pressures (Bourdieu, 2005) (...) This
tension between ongoing tecnological adjustments and journalistc
surety produced what we term the ‘experimental atitude’ among News
startups. The hallmarks of the experimental atitude are the explicit
acknowledgement of constant and responsive innovation and reluctance
to embrace stasis39 (CARLSON e USHER, 2016, p. 572-574).

Como o objetivo específico foi identificar onde o risco foi enquadrado, o que pode
interferir na percepção junto ao público, selecionamos produtos jornalísticos de diferentes
partes do globo partindo da hipótese de que o enquadramento do risco seria diferente entre
produtos provenientes de países e regiões recebedoras de migrantes e localidades cujas
populações estão em êxodo.
Os produtos selecionados como corpus desta pesquisa foram: The New York
Times (USA), El País (Espanha), Al Jazeera (Oriente Médio), The Guardian (Nigéria),
Mediapart (França), The Conversation (Austrália), The Quint (Índia) e Outras Palavras
(Brasil).
Produtos jornalísticos de referência:
Os veículos de comunicação considerados como de referência desenvolveram-se
a partir de noções liberais e iluministas, norteados pela divulgação de fatos de interesse
público, são reconhecidos por produzirem informação publicamente relevante,
comprometidos com a verdade (GOMES, 2004), guiados pelos princípios da
credibilidade, neutralidade e imparcialidade (KOVACH e ROSENSTIEL, 2014;
GROTH, 2011; SCHUDSON, 2010; GUERRA, 2008; FRANCISCATO, 2003; LAGE,
2005; TRAQUINA, 2005; AMARAL, 2004). A lógica discursiva orientada pela busca da
atualidade, objetividade, com separação entre fato e opinião (SCHUDSON, 2010;2011;

“As startups de notícias tiveram que gerenciar a tensão entre inovação e tradição, articulando de que
maneira estas novas formas aprimoram o jornalismo. Ao final, elas operam dentro do campo jornalístico
estebelecido com as suas próprias divisões internas e pressões externas (Bourdieu, 2005) (...) Estas tensões
entre ajustes tecnológicos e as garantias jornalística produzem o que chamamos de ‘atitude experimental’
entre as startups de notícias. As características da atitude experimental são o reconhecimento explícito de
inovação constante e responsiva e a relutância em abraçar tais processos” (CARLSON e USHER, 2016, p.
572-574).
39
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SPONHOLZ, 2003;2009), bem como predominância do modelo de estruturação da
informação com uso da pirâmide invertida
A informação é vista como mercadoria, seus conteúdos são protegidos pela
licença de direitos autorais (copyright), ou seja, o direito de uso dos escritos é do produto,
a utilização econômica deve seguir o direito patrimonial de reprodução, especificamente,
através de contrato para aquisição do direito de reprodução ou cópia da obra.
O The New York Times é o principal jornal diário dos Estados Unidos, publicado
continuamente desde 18 de setembro, de 1851, pela The New York Times Company.
Referência internacional, o produto é o maior recebedor de prêmios Pulitzer, o principal
do campo, com 117 premiações. A versão online do jornal foi lançada em 1996 com o
objetivo de proporcionar aos leitores o livre acesso ao acervo do jornal. No final de 2018,
o produto contava com 4 milhões de assinantes, sendo que mais de 3 milhões
exclusivamente digitais. Atualmente, na mídia digital, o produto conta com 2.33 milhões
de assinantes40. Em 2011, o produto lançou o paypal como modelo de cobrança aos
usuários que acessarem mais de 20 matérias na plataforma digital. Em 2018, o produto
registrou mais de 3 milhões de assinaturas digitais 41.

Figura 3 - Homepage do The New York Times

– 16/09/2019

40 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/the-new-york-times-supera-a-marcade-4-milhoes-de-assinantes.shtml . Acesso: janeiro/2019.
41 Disponível em: https://www.nytimes.com/2018/11/01/business/media/new-york-times-earningssubscribers.html Acesso: janeiro/2019.
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Fonte: NYTimes (www.nytimes.com)

Apesar do produto impresso ainda custear 50% das contas da empresa, a virada
estratégica se deu ao passarem a ter mais receita no digital do que no papel, a fonte de
recursos passou a ter 60% das receitas chegando pela audiência e menos de 30% da
publicidade42. O NYTimes é referência mundial em jornalismo no mundo ocidental,
inclusive, recorrentemente referenciado como fonte de informação por outros produtos
jornalísticos.
O produto apresenta-se como jornal independente apartidário que separa
claramente as notícias dos conteúdos opinativos. Descreve sua missão como: “O The
NewYork Times é dedicado a ajudar as pessoas a compreenderem o mundo através de
jornalismo independente com reportagens de campo e aprofundadas (...) Nós buscamos a
verdade e auxiliar as pessoas a entender o mundo. Nossa missão está arraigada na nossa
crença de que um excelente jornalismo tem o poder de tornar a vida dos nossos leitores
mais rica e repleta e toda sociedade mais forte e justa”43.
O produto espanhol El País, lançado em 1976, pertencente ao Grupo Prisma, é o
jornal de língua espanhola líder com mais de 65 milhões de leitores de todas suas edições.
O produto apresenta-se como referência em informação, independência e inovação. Na
mídia digital, o El País conta com mais de 59 milhões de usuários únicos por mês44, com
mais de 300 jornalistas trabalhando na atualização contínua das quatro edições: Espanha,
América, Brasil e elpais.cat (edição em catalão). Sua presença nas redes sociais também
é expressiva com 23 milhões de seguidores nas principais redes sociais do mundo como
Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.

42 Disponível em: https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2018/12/18/se-o-ny-times-vaibem-por-que-o-resto-nao.html Acesso: janeiro/2019.
43 Tradução livre: “The New York Times is dedicated to helping people understand the world through onthe-ground, expert and deeply reported independent journalism”. (...) “We seek the truth and help people
understand the world. This mission is rooted in our belief that great journalism has the power to make each
reader’s life richer and more fulfilling, and all of society stronger and more just”. Disponível em:
https://www.nytco.com/company/ Acesso: janeiro/2019.
44 Disponível em: https://www.prisa.com/es/info/el-pais . Acesso: janeiro/2019.
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–
Figura 4 - Homepage El País

– 16/09/2019

Fonte: El País (www.elpais.es)

O El País é um jornal liberal, de acordo com a diretora do jornal Soledad GallegoDíaz, em entrevista de 201745: “O EL PAÍS não é um jornal de esquerda. Nunca foi, ainda
que as pessoas tenham pensado nisso em certo momento. É um jornal progressista no
âmbito social, mas não um jornal de esquerda. Além disso, nunca pretendeu ser”. O
jornalista veterano Antônio Caño também fala sobre a linha editorias do produto: “O El
País não é um jornal de esquerda. Nem pretendeu ser. É um jornal liberal, progressista,
que se conecta com as tendências de modernizar e de conseguir o progresso da sociedade
à qual se dirige. Somos socialmente responsáveis e avançados. E gostamos das
mudanças... Jornalismo é jornalismo, contar as coisas sem armadilhas”.
O Al Jazeera, fundado em 1996, com uma doação de US$ 150 milhões do emir
do Qatar, no Oriente Médio, o xeque Hamad bin Khalifa al-Thani. O veículo é o mais
popular e importante canal de televisão via satélite do mundo árabe, com audiência
estimada de 40 milhões46 de pessoas na região. Segundo a Folha, a audiência da emissora
via satélite é guardado como segredo de estado47.
O grupo midiático oferece cobertura mundial via televisão e internet, através de
sua plataforma digital e transmissão para mais de 310 lares em mais de 100 diferentes
países. A equipe é composta por mais de três mil trabalhadores de mais de 70

45 Disponível: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/22/opinion/1487788532_309244.html
46 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40481362 Acesso: Janeiro/2019.
47 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2013/05/1273082-a-al-jazeera-englishtenta-recobrar-credibilidade.shtml
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nacionalidades, o que confere ao produto a redação mais diversa do mundo. O produto se
apresenta como uma organização jornalística independente, uma voz alternativa que
revela os impactos dos eventos mundiais, com narrativas construídas sob os pilares da
honestidade, justiça, equilíbrio, independência e diversidade 48. Nesta pesquisa
analisamos o site jornalístico da Al Jazeera.

Figura 518 - Homepage Al Jazeera

– 16/09/2019

Fonte: Al Jazeera (www.aljazeera.com)

A criação do Al Jazeera quebrou o monopólio da Arábia Saudita que, nos anos
90, controlava a maior parte dos veículos de comunicação pan-árabes. Segundo matéria
do Le Monde Diplomatique, a trajetória bem sucedida do produto se deu pela maneira
inovadora como aborda a realidade dando voz à oposição, em cada país árabe, a discutir
perspectivas oficiais. Além disso, apresenta diversidade de participantes, tendo em vista
sua nacionalidade, posição ideológica e política, assim como seu local de residência,

48 Disponível em: https://www.aljazeera.com/aboutus/ . Acesso: janeiro/2019.
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permitindo a circulação de diversos pontos de vista e a formação de um público
transnacional49.
O Al Jazeera Media Network assinou em junho de 2019 uma parceria com o
Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno (IDCM) com o objetivo de oferecer
visibilidade aos milhões de pessoas deslocadas em seus países devido a conflitos,
violências e desastres50.
O jornal nigeriano The Guardian foi fundado em 1983 e atualmente é líder de
audiência no país, com versão impressa de alcance nacional e produto na mídia digital. O
impresso tem tiragem de até 140 mil cópias diárias (Tagbo, 2010). Destina-se às classes
sociais A e B, com alcance de 1 milhão de leitores da versão impressa por dia, 1.8 milhões
de visitantes únicos na versão digital e 7.5 milhões de páginas acessadas no mês 51.

Figura 6 - Homepage The Guardian

– 16/09/2019

Fonte: The Guardian (www.theguardian.ng)

O produto se apresenta como jornal liberal, afirma que está comprometido com
os ideais da república democrática e seu principal compromisso é com a integridade e

49 Disponível em: https://diplomatique.org.br/o-efeito-al-jazeera/ . Acesso: janeiro/2019.
50 Disponível em: http://www.internal-displacement.org/media-centres/al-jazeera-signs-a-partnershipagreement-with-idmc . Acesso em: agosto/2019.
51 Disponível em: https://media.guardian.ng/ Acesso: janeiro/2019.
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Produtos da mídia livre e alternativa
Dentre os produtos jornalísticos que nasceram no ambiente digital estão os
pertencentes à chamada ‘mídia livre’53, diretamente relacionados a luta dos softwares
livres. Estes têm como princípio a liberdade como valor e lutam contra os monopólios
midiáticos, a censura e o bloqueio ao conhecimento.
Segundo John Pilger (2007), os conglomerados de mídia ameaçam o jornalismo e
produzem cidadãos consumidores e mal-informados:
Em 1983, os principais meios de comunicação pertenciam a 50
sociedades. Em 2002, contávamos apenas com nove conglomerados
transnacionais. Dirigida pelo filho do secretário de Estado, Colin
Powell, a Comissão Federal das Comunicações (FCC) se dedica a
facilitar o controle de 90% da audiência americana pela Fox, de
Murdoch, e quatro outros conglomerados. Em fevereiro de 2004,
Murdoch previa que, daqui a três anos, haverá apenas três grandes
sociedades de meios de comunicação, entre elas a sua. Os 20 sites mais
visitados na internet pertencem a sociedades como Fox, Disney, AOL
Time Warner, Viacom e a um punhado de gigantes desse gênero; os 14
maiores absorvem 60% do tempo que os norte-americanos passam
diante da tela. Sua ambição comum: produzir cidadãos mal informados
e conformistas. Consumidores obedientes (PILGER, 2007, p. 110)

Como alternativa aos monopólios midiáticos emergem nesse contramovimento a
mídia livre. Acreditam no trabalho colaborativo, horizontal e na lógica do creative
commons, tipo de licença que permite a cópia e o compartilhamento com menos restrições
que a licença copyright, todos os direitos reservados. Buscam democratizar a
comunicação produzindo conteúdo disponível na web e livre de pressões de mercado 54.
Os produtos considerados como alternativos se referem àqueles que buscam novos
modelos de financiamento para a atividade jornalística, não apoiados mais
exclusivamente na figura do assinante, como é o caso do Mediapart e o The Conversation,
financiados por membros. O Outras Palavras é financiado por colaboradores que recebem
contrapastidas e o The Quint mescla modelos, anunciantes e membros, além de capital
dos fundadores.

52 “The Guardian will at all times uphold the need for justice, probity in public life, equal access to the
nation’s resources, and equal protection under the laws of Nigeria for all citizens”.

54Disponível

em:
https://revistaforum.com.br/bblogdorovaiuma_contribuicao_sobre_o_conceito_de_midia_livre/ . Acesso em: maio/2019.
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Constatamos que os produtos da mídia livre e alternativa não contam com editoria
de opinião, a exceção do The Quint. O paradigma da separação entre fatos e opinião (facts x
comments), clássico no jornalismo moderno, parece perder força neste processo de
mediatização da sociedade, nas qual surgem múltiplos produtores, novas rotinas, condições
e produção, ou seja, momento de reformulação da atividade. Por isso, decidimos analisar
todos os conteúdos obtidos na busca por palavra-chave, sem distinção entre notícias, notas
ou textos opinativos. Embora tenhamos consciência de que as competências e compromissos
dos agentes do campo jornalístico na construção de conteúdo informativo e os atores que
participam nos espaços opinativos sejam diferentes, acreditamos que analisar todos os
conteúdos poderia revelar alterações no processo produtivo do jornalismo pós-industrial.
Além disso, reconhecemos que as produções opinativas foram importantes para o
desenvolvimento da esfera pública, mesmo tendo perdido força no jornalismo moderno
(GUERRA, 2008). Como a problemática escolhida para observação através da análise da
cobertura foi o fenômeno migratório impulsionado pelas mudanças climáticas, questão de
interesse público e global, achamos importante identificar as fontes e autores que participam
da gestão informativa acerca deste assunto por considerar que estes atores sociais obtêm
visibilidade e legitimação na esfera pública.
O francês Mediapart foi lançado, em 2008, por Edwy Plenel (antigo editor-chefe
do Le Monde), François Bonnet (Libération, Le Monde), Laurent Mauduit (Libération,
Le Monde), Gérard Desportes (Libération), and Marie-Hélène Smiejan. O produto se
apresenta como jornal online independente55 focado no gênero investigativo com modelo
de negócio completamente apoiado em assinaturas de baixo investimento, atualmente no
valor de 9 euros/mês. O jornal não aceita nenhum tipo de publicidade. Em 2018, o produto
registrou 150 mil subscribers56.

55 Disponível em: https://www.mediapart.fr/qui-sommes-nous Acesso em: janeiro 2019.
56 Disponível em: https://blogs.mediapart.fr/edwy-plenel/blog/140319/eleven-years-independencemediapart-s-2018-results-facts-and-figures
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Figura 7 - Homepage Mediapart

-16/09/2019

Fonte: Mediapart (www.mediapart.fr)

As principais características diferenciais do jornal são: contar com três edições
por dia - sendo que os textos são selecionados por relevância e não apenas pelo tempo da
publicação, inclusive, alguns conteúdos são publicados em mais de uma edição - dispor
de conteúdos em espanhol e inglês, publicar conteúdos audiovisuais de assinantes em
forma de web documentários e talk-shows. Outro diferencial está na plataforma
colaborativa chamada Le Club, na qual os jornalistas podem publicar conteúdos sobre
temas de interesse pessoal, os membros podem criar seus próprios blogs, engajando desta
forma discussões entre cidadãos, experts e jornalistas. Conteúdos de blogueiros são
selecionados e dispostos na homepage do produto, o que é outro diferencial pois a
produção da audiência costuma ficar restrita a alguns espaços nos veículos do
mainstream. O Mediapart também organiza eventos offline como debates, festivais e
comícios, dando continuidade a discussões ocorridas na plataforma, por exemplo,
manifestações contra corrupção (WAGEMANS et al, 2016, p.16).
De acordo com Plenel: “O produto apresenta uma relação mais horizontal com a
audiência que participa ativamente do ecossistema produtivo sendo livre para escrever e
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contribuir com a publicação, gerenciando blogs que não são nem filtrados ou submetidos
a moderação pelo time editorial” 57.

Figura 19 - Imagem 1

da tabela sobre Mediapart

Fonte: Wagemans, A., Witschge, T., & Deuze, M., 2016, p. 172.

57 “Beyond its economic model and editorial quality, Mediapart’s originality is founded on a special
relationship with its readers, who are active parties in its ecosystem, being free to write and
contribute to it, managing blogs which are not filtered by our editorial team nor automatically subject to
moderation”, Plenel (2018).
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Figura 20 - Imagem 2 da tabela sobre Mediapart
Fonte: Wagemans, A., Witschge, T., & Deuze, M., 2016, p. 172).

O The Conversation foi criado na Austrália, em 2011, mas atualmente conta
edições e colaboradores nos Estados Unidos, África, França, Canadá, Espanha, Indonésia,
Nova Zelândia, Reino Unido, além de edição de Global Perspectives. O produto é sem
fins lucrativos e publica sob a licença do creative commons. Se trata de um conglomerado
de universidades e institutos membros e fundadores 58. A equipe jornalística do produto
trabalha em parceria com mais de 88 mil especialistas, professores e pesquisadores.
Disseminam ativamente seus conteúdos para mais de 22 mil sites, atingindo o alcance de
38,2 milhões de leitores por mês59.
O slogan do The Conversation é “Academic rigor, journalistic flair”, na descrição
do site aparece que é curado por editores profissionais e que oferece comentários e
debates informados sobre os assuntos que afetam o mundo. E ainda: “Nosso time de
editores profissionais trabalham com experts para desbloquear seu conhecimento para o
uso do público em geral”60. Apresentam-se como uma fonte independente de notícias e
pontos de vista da comunidade acadêmica entregue diretamente ao público61.

58 https://theconversation.com/global/partners
59 Disponível em: https://theconversation.com/global/10-ways-we-are-different
60 Tradução nossa: “Our team of professional editors work with experts to unlock their knowledge for
use by the wider public.
61 Disponível em: https://theconversation.com/global/charter
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Figura 10 - Homepage The Conversation

– 16/09/2019

Fonte: The Conversation (www.theconversation.com)

O produto tem audiência mensal de mais 10 milhões de usuários, alcance de 37
milhões através de re-publicações. Dentre os leitores, 82% são de fora da academia e 69%
têm até 44 anos. Trata-se de um conglomerado de universidades parceiras, por isso, o
impacto do produto também é mensurado a partir do número de autores cadastrados (66
mil autores registrados) sendo que 66% deles foram contatados pela mídia após ter seu
artigo publicado no The Conversation62.
O Outras Palavras “Jornalismo de profundidade e Pós-capitalismo” foi lançado,
em 2010, por Antônio Martins, jornalista experiente fundador da Le Monde Diplomatique
Brasil. Referência brasileira na chamada “mídia livre” ou “comunicação compartilhada”,
a linha editorial do produto tem foco no “pós-capitalismo” destacando a obsolescência
das lógicas associadas ao sistema hegemônico e por outro lado destacando propostas
alternativas que emergem de diversos segmentos da vida social 63. Apresentam-se como
um produto que valoriza a produção de qualidade e jornalismo de profundidade
empenhado em “diversificar os formatos de um novo jornalismo compartilhado e

62 Disponível em: https://theconversation.com/au/audience
63 Disponível em: https://outraspalavras.net/sobre/
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colaborativo” com narrativas que favorecem a contextualização e problematização de
questões cruciais para a sociedade contemporânea.

Fonte:21Outras
Palavras
(www.outraspalavras.net)
Figura
- Homepage
Outras
Palavras – 19/09/2019

O produto é sustentado através de plataforma de financiamento coletivo chamada
Outros Quinhentos64. Trata-se de um programa autônomo no qual os membros
contribuem com o produto ao mesmo tempo em que recebem contrapartidas, a principal
delas são livros e descontos em diversas editoras, também há parcerias com cinemas,
restaurantes, lojas de produtos orgânicos, viagens e cursos. Conta com audiência de mais
de 535 mil visitantes único por mês, 20 mil pageviews por dia e 823 mil pageviews/mês,
sendo que 80% dos leitores detém curso superior ou pós-graduação. O boletim de
atualização é distribuído para mais de 22 mil assinantes e nas redes sociais, o produto
conta com mais de 200 mil seguidores no Facebook.
O produto indiano The Quint alia jornalismo e tecnologia. Foi criada em 2015
como página no Facebook e dois meses depois como website. A estratégia do produto
tem como foco o consumo de conteúdos multimídia através do celular. Em abril de 2016,
a página no produto no FB chegou a 4.1 milhões de curtidas e sua conta no Instagram
contava com mais de 100 mil seguidores, além de 82 mil instalações de aplicativo do
produto para smartphones (Reuters, 2016, p.13;17).

64 Disponível em: https://outraspalavras.net/outrosquinhentos/
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Apesar de ter sido lançado exclusivamente com capital privado, de um de seus
fundadores Raghav Bhal, aposentado de uma das mais importantes redes televisivas do
país (Network 18), o modelo de negócio apesar de oferecer espaço para anunciantes,
apresenta programa de captação de recursos65 junto a audiência: “Seu apoio garante nossa
independência editorial e nos encoraja a continuar nos esforçando para a verdade
relacionada ao poder (...) Como colaboradores, a audiência pode sugerir histórias a serem
cobertas, as informações suspeitas que devemos verificar, além de poder participar da
seção: My Report”66.

Figura 12 - Homepage The Quint

19/09/2019

Fonte: The Quint (www.thequint.com)

De acordo Rita Kapur, co-fundadora e diretora do The Quint, os conteúdos são
produzidos para consumo multiplataforma, especialmente via celular devido a
popularização do uso de smartphone no país. O produto também conta com perfil no
telegram, plataforma de troca de mensagens instantâneas.
O The Quint conta com artigos, podcasts, vídeos curtos sobre breaking news,
política, esportes, entretenimento, entre outros, além de espaço para jornalismo
participativo e plataforma para checagem de informações. Apresentam ainda conteúdos
diversificados com o objetivo de gerar compartilhamento e fazer circular a informação.

65 Disponível em: https://www.thequint.com/videos/empower-independent-journalism-support-the-quint
Acesso: janeiro/2019.
66 Tradução livre: “Your support ensures our editorial independence and encourages us to continue in our
endeavour to speak the truth to power (...) As contributors, readers can suggest stories we should feature
in our special projects, suspicious news we should verify and share citizen stories for My Report”.
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Original enterprise content for us is whats gets shared, what gets
engagement, what gets talked about, comment on and built upon and for
that you need journalists...you need journalists who can marry new
technology with content, who also have enough experience and therefore
have the editorial rigour. So the journalism still the same. Only the
journalists are multimedia commandos (KAKPUR IN: SEN & NILSEN,
2016, p. 15).

A proposta do produto é “dar sentido ao caos sistêmico do mundo atual” a partir
da produção de relatos sobre assuntos que ninguém quer falar. Afirmam que suas
narrativas frequentemente questionam o status quo e promovem debates relevantes. Seu
slogan "Truth For The Youth" evidência seu foco no público jovem 67.

67 Disponível em: https://www.thequint.com/about-us Acesso: janeiro/2019.

117

RESULTADOS
O objetivo principal da tese foi compreender as transformações da prática
jornalística pós-industrial especialmente no que diz respeito às novas dinâmicas entre
fontes x jornalistas x audiência no processo produtivo a partir da análise da cobertura
sobre o fenômeno migratório impulsionado pelas mudanças climáticas em produtos
jornalísticos de diferentes partes do globo, na mídia digital.
Como investigar se a multiplicidade de produtores de conteúdo na mídia digital
consequência do crescente processo de mediatização da sociedade refletem na produção
jornalística pós-industrial? Partimos da hipótese que era possível realizar esta
investigação a partir dos estudos do jornalismo acerca das fontes de informação.
Confirmamos esta hipótese após revisão bibliográfica, porém, constatamos que não há
consenso entre os autores que tomaram as fontes como objeto de pesquisa. Observamos
diferentes

propostas

classificatórias,

algumas

semelhanças,

mas

divergentes

nomenclaturas, por vezes, variáveis de difícil detecção a partir da análise do conteúdo e
separação de categorias convergentes. Os critérios de definição das categorias nem
sempre estão claros, desafiando o analista a apreender como mais exatidão as fontes
acionadas para construção discursiva.
Observamos ainda uma lacuna nos estudos do jornalismo no que se refere à noção
de autoria, assim como constatado por Ringoot (2013) ao estudar gêneros jornalísticos,
que também identificou gap na Análise de Discurso. No caso do jornalismo, a tradicional
separação entre subjetividade e objetividade deixou opaca a discussão sobre autoria ao
estabelecer o jornalista como mediador “verdade dos fatos” (MORETZSOHN, 2007).
Entretanto a subjetividade é condição da objetividade, presente nos comentários ou textos
argumentativos assim como nos ‘textos informativos’ (SPONHOLZ, 2003). A separação
entre fato e opinião (facts x comments), clássica do jornalismo moderno (GUERRA,
2003; FRANCISCATO, 2009), suprimiu ainda mais a evidenciação do trabalho
interpretativo do jornalista enquanto autor do texto. Deste modo, não há uma política clara
sobre assinatura no jornalismo, fazendo com que os profissionais se orientassem pelas
práticas da categoria (CHRISTOFOLETTI, 2004)
No jornalismo pós-industrial esta separação entre fatos e opinião não ocorre da
mesma maneira como no jornalismo moderno. Nos produtos jornalísticos da mídia livre
e alternativa corpus deste estudo constatamos a inexistência da editoria de opinião.
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A partir dos estudos do jornalismo sobre fontes de informação buscamos
compreender as novas dinâmicas entre fontes e jornalistas, já que potencialmente a prática
discursiva em ambientes digitais, potencializados pelo crescente processo a emergência
da sociedade mediatizada, permite que outros atores sociais produzam conteúdo,
inclusive nos produtos jornalísticos.
Conforme evidenciamos na fundamentação teórica, a discussão sobre autoria no
jornalismo é opaca devido ao paradigma da objetividade e clássica separação entre fato x
opinião. Reconhecemos que as dimensões de locutor, enunciador e sujeito falante
(DUCROT, 1987) estão em todas as produções, independentemente de quem assina o
texto. Entretanto, neste cenário de múltiplos produtores é mais do que lógico imputar a
responsabilidade de determinado conteúdo a um sujeito, pois este seleciona, hierarquiza
e nomeia, sujeitos e fenômenos, é responsável por aquela construção discursiva que não
necessariamente passará pelo crivo do jornalista ou editor. Embora este sujeito integre,
mesmo que pontualmente, uma equipe, um coletivo, uma representação social, e por isso,
nunca assine isoladamente, este novo ator entra neste jogo de forças podendo se destacar
pelo seu envolvimento no fato ou pela sua posição social, assim como pelo capital
simbólico em determinado campo.
Nossa proposta inclui a identificação do “autor-assinante” do conteúdo
jornalístico, ou seja, o indivíduo responsável por dada produção, identificável pelo nome
que acompanha o título do conteúdo, na ausência dele a produção é atribuída ao produto
como um todo. O autor-assinante pode ser jornalista generalista ou especializado,
redação, agência de notícia, correspondente, profissional em alguma área do
conhecimento, especialista com vínculo institucional (ex. pesquisador e professor de
universidade), membro de think tank, blogueiro, ativista, testemunha ocular, partícipe do
acontecimento, entre outros.
Nos interessou identificar a participação de atores sociais externos ao campo
jornalístico na prática pós-industrial, visto que o crescente processo de mediatização da
sociedade impacta diretamente a instituição jornalística, potencialmente inserindo fontes
e audiência no processo produtivo do jornalismo. A mediatização influencia e pode até
alterar as lógicas desta prática social. O advento da internet alterou o fluxo de informação,
colocou em suspensão o gatekeeper (WHITE, 1950) e fez emergir o gatewatching
(BRUNS, 2005). Neste cenário de fake news e pós-verdade a identificação da autoria é
mais do que importante, é fundamental. Trata-se da necessidade de evidenciar o
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responsável por determinada construção, que é o autor-assinante, um ser no mundo, que
fala a partir de um lugar, é dotado de ideologia, valores, deveres e obrigações.
Todos são produtores de conteúdo na mídia digital, são atores de diversos campos
sociais, participam de diversos circuitos, produzem de modo colaborativo,
voluntariamente ou com remuneração, apoio ou financiamento, inserem-se em práticas
antes com fronteiras bem delimitadas, como o jornalismo. A comunicação acontece via
múltiplos produtores na web, mas quem são os atores sociais autorizados a serem
“autores-assinantes” nos espaços de credibilidade e visibilidade do jornalismo pósindustrial? Eles estão identificados? Qual sua posição social ou seu envolvimento com o
fato? Sua proximidade com o fenômeno de que relata? Tais questionamentos nos
convenceram que de que um modelo para classificação de fontes também deveria ser
passível de aplicação para “autores-assinantes”, já que na atualidade se estabelecem novas
dinâmicas entre jornalistas, fontes e audiência no processo produtivo do jornalismo.
Elaboramos uma proposta para identificação dos atores sociais no conteúdo,
fontes e autores, a partir da adoção, adaptação e criação de categorias apresentadas para
análise de fontes, conforme trouxemos na revisão dos estudos do jornalismo. O modelo
aqui proposto conta com cinco categorias e 16 variáveis.
Tabela 1: Proposta para investigação dos atores sociais no conteúdo.
Critérios

Conteúdo

Tipo

Categorias

Variáveis

Identificação da
fonte/autor-assinante

Presença ou ausência de fontes/autores
no conteúdo

Modo de identificação da
fonte/autor

Identificada; Indefinida; Anônima.

Natureza da fonte/autor

Pessoal ou Documental (Humano ou
algoritmo)
Oficiais Governamentais
Institucionais e Organizacionais

Posição Social

Especializadas
Classificação da
fonte/autor
Midiáticas
Cidadãos e ativistas
Partícipes ou testemunhas oculares

Envolvimento com o
fato/fenômeno
Proximidade geográfica
com o fato/fenômeno

Posição geográfica da
fonte/autor

Nacional; Internacional ou Glocal

Fonte: Elaboração própria a partir de Pinto (2000), Guerra (2007); Schmitz (2011); Lopes (2016).
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A primeira categoria permite a observação da presença ou ausência fontes/autores
no conteúdo jornalístico, trata-se de uma constatação cujo resultado é um número. A
segunda corresponde a forma de identificação da fonte/autor, para ser fidedigna a fonte e
autor devem ser apresentados da forma mais completa possível, é aplicável para fontes
pessoais ou documentais/autores-assinantes humanos ou algoritmos. Esta categoria é
composta pelas variáveis: Identificada, quer dizer, de modo completo, nome e cargo ou
nome do órgão no caso da fonte/autor se manifestar coletivamente (ex. Ministério do
Meio Ambiente; ONU) ou ainda, no caso de documentos, título e autoria do documento
ou relatório; Indefinida, quer dizer que foi identificada, mas sem precisão, é o caso da
fonte referenciada de modo generalizante (ex. autoridades, experts, assessores, etc);
Anônima, declarações em off.
A terceira categoria objetiva identificar o tipo de fonte, se pessoal ou documental.
Na primeira variável localizam-se os sujeitos, organizações, ou seja, as fontes humanas.
As fontes do tipo documental correspondem a documentos, relatórios, pesquisas e dados,
ou seja, são referenciais. Para classificação do autor-assinante, trata-se de Humanos ou
Algoritmos. Não identificamos nenhum conteúdo assinado por algoritmo na nossa
amostra, mas estamos cientes de que este tipo de produção vem ganhando mais espaço na
atualidade, a exemplo da Narrative Science68, que acessa bancos de dados e produz
narrativas a partir do cruzamento de dados.
A categoria de classificação do ator social indica que a fonte pode ser acionada no
jornalismo por dois critérios, pela posição social que ocupa na estrutura social ou pelo
seu envolvimento no fato/fenômeno. Importante observar que é possível o deslocamento
das fontes/autores, ou seja, em um conteúdo podem ser convocados pela sua posição
social, mas em outra situação podem ser acionados pelo seu envolvimento com o fato ou
fenômeno.
Esta categoria é dividida nas seguintes variáveis: Governamentais, Institucionais
e Organizacionais, Especializadas, Empresariais, Testemunhais e Cidadãos. Foram
consideradas:

1)

Governamentais:

presidentes,

primeiros-ministros,

prefeitos,

governadores, entre outros representantes da esfera pública; 2) Institucionais e
Organizacionais: Instituições em geral e organizações sem fins lucrativos, associações e
sindicatos; 3) Especializadas: professores, especialistas, pesquisadores, profissionais em

68 Empresa de tecnologia especializada em inteligência artificial com plataforma de produção de
conteúdo a partir de banco de dados. Disponível em: https://narrativescience.com/
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geral e Think Tanks/experts ; 4) Empresariais: corporações privadas; 5) Midiáticas:
agências

de

notícia,

jornais

de

referência

ou

alternativos,

publicações

segmentadas/especializadas; e redes sociais; 6) Testemunhais: sujeitos envolvidos
diretamente com a ocorrência (autor do fato/vítima ou testemunha); e 7) Cidadãos:
sociedade civil e/ou militantes.
A categoria Posição Geográfica da fonte tem como referência o local do
acontecimento e parte do critério de proximidade geográfica com o fato/fenômeno, é
subdividida em 1) Nacional: fonte/autor localizado na mesma nação onde ocorreu o
evento; 2) Internacional; fonte e autor de outra nação; e 3) Glocal: referente a fonte/autor
que fala/produz deslocado do lugar geográfico da ocorrência ou sobre fenômenos
dispersos no espaço e tempo.
O sistema glocal de comunicação (SANTAELLA, 2007; PALACIOS; 2009)
surgiu a partir do processo de globalização e digitalização, alterando a prática jornalística.
O ambiente online é desterritorializado (BARBOSA, 2002). A produção jornalística
participa de um fluxo informativo a nível global, as barreiras físicas são transpostas e há
possibilidade de contatar fontes de diferentes partes do globo ou circular conteúdos de
diversos autores disponíveis na rede. Diante disso, nossa proposta de identificação da
posição geográfica da fonte busca identificar o lugar geográfico de onde a fonte/autorassinante fala tendo como referência o local da ocorrência do fato/fenômeno abordado no
conteúdo. Como o jornalismo não trata apenas de fatos, mas também de fenômenos
dispersos no tempo e espaço, achamos produtivo identificar as fontes que falam
deslocadas de seu lugar físico, por isso, nossa proposta da variável “Glocal”. A mesma
lógica é aplicável à análise da autoria, já que a mídia digital permite a produção em rede,
de forma fragmentada, além do acesso a produções de diferentes partes do globo. Em
matérias sobre assuntos de interesse global é possível observar narrativas que tratam de
fenômenos a partir de diferentes abordagens, estimativas, fluxos e referências.

5.1 Análise geral das fontes de informação
Qualquer análise que tem como objeto de estudo as fontes parte da observação da
presença ou ausência destas no conteúdo jornalístico. Esta categoria serviu para
evidenciar o papel crucial das fontes na construção discursiva do jornalismo.
Identificamos a ausência de fontes em 12,50%.
No El País 15,38% dos conteúdos não citaram, foram publicados na coluna
opinativa, o que é compreensível pelo fato do colunista não estar submetido à lógica
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discursiva do jornalismo apoiada nas fontes de informação. Um conteúdo foi assinado
por professor da Universidade de Columbia e membro da Rede de Soluções para o
desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. O segundo é assinado por jornalista
colunista, o conteúdo intitulado “Catrastrofes no tan naturales” trata da necessidade de
incluir na agenda pública conceitos e realidades relativas à mudança climática, bem como
o reconhecimento dos “refugiados climáticos”.

Figura 13 – Conteúdo publicado em coluna de opinião no El País - 17/11/2018

No NYTimes apenas 11,11% dos conteúdos, no caso notas, não citaram fontes de
informação, direta ou indiretamente. A primeira, na seção de televisão, apresentava-se a
programação para o final de semana, os extremos climáticos são espetacularizados e os
migrantes desumanizados com o uso da metáfora de “onda de refugiados climáticos”.
Esta prática de uso de metáforas para se referir aos migrantes ou fenômeno migratório é
uma difundida mundo afora (ABID et al. 2017). A segunda trazia projeções de migrantes
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e refugiados e relacionava o fenômeno das MCs como impulsionador de deslocamento.
Na produção de notas o espaço é restrito, limitando a citação de fontes.

Figura 14 – Notas publicadas no NYTimes, respectivamente, 27/06/2018 e 20/12/2018.

No Al Jazeera 6,25% da amostra não trouxe fonte de nenhuma natureza no texto.
Todavia, este conteúdo contava também com audiovisual, com cerca de dois minutos de
duração, este material acionou fontes, mas não contabilizamos porque só entraram na
amostra as fontes citadas nos textos dos produtos jornalísticos, na mídia digital.
Nos produtos da mídia livre e alternativa, 11,11% da amostra do Mediapart não
citou nenhuma fonte. Os conteúdos foram assinados por atores sociais externos ao campo
jornalístico e publicada na seção de Les Blogs, espaço destinado a membros do produto
para criação de blogs no domínio do site. O primeiro conteúdo foi publicado no blog de
um consultor de risco industrial, mas trata-se de conteúdo produzido por especialista em
economias emergentes, membro de Think tank. O blogueiro especialista colocou em
circulação conteúdo produzido por expert. O segundo é referente à análise sobre a crise
envolvendo a recepção de imigrantes em todo mundo, é assinado pelo presidente da ONG
“Ligue des droits de l’Homme”, da França.
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Figura 1522 – Conteúdo publicado na seção Les Blogs do Mediapart no dia 30/10/2019

No The Conversation a matéria “The hidden cost of everyday products” não
trouxe fonte de nenhuma natureza, mas mencionou o Acordo de Paris. No Outras Palavras
33, 33% da amostra não citou fontes, mas os conteúdos foram assinados por especialistas,
respectivamente, economista político e teórico da mídia.
Como exemplificado, à exceção das notas no NYTimes, os demais conteúdos que
não acionaram fontes foram produzidos por atores externos ao campo jornalístico,
especialistas e experts cuja posição social os isenta pelo reconhecimento do “capital
simbólico” destes agentes tanto no seu campo de origem quanto junto à sociedade. Os
especialistas por serem considerados “peritos” gozam do privilégio de afirmar sem
necessariamente ter que referenciar, legitimados pelo conhecimento que detém. A
identificação das seções onde os conteúdos foram publicados também ajuda a entender o
motivo do não acionamento de fontes, na coluna opinativa, no caso do El País, e na seção
Les blogs, no Mediapart. Trataremos sobre esta questão da assinatura dos conteúdos e
editoriais mais à frente quando apesentarmos os resultados dos “autores-assinantes”.
A análise da Identificação da fonte revelou que os produtos de referência assim
como os da mídia livre e alternativa apresentam as fontes de maneira completa, ou seja,
as fontes são identificadas. Os casos em que a identificação das fontes se deu de maneira
indefinida, as citações foram referenciadas de modo generalizante, como: ‘autoridades’,
‘especialistas’, ‘cientistas’, ‘estudos’, ‘pesquisas’, ‘experts’, ‘habitantes da ilha’, ‘um
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grupo de jovens’, ‘dezenas de fundações’, entre outros. Não registramos nenhuma fonte
anônima.

Figura 16 –Conteúdo publicado na editoria Nacional no The Guardian no dia 16/09/2018
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Tabela 2: Modo de Identificação da fonte: Identificada/Indefinida/Anônima
Modo de identificação das fontes
Produtos

Identificadas

Indefinidas

El País

100%

0%

NYTimes

95,23%

4,76%

Al Jazeera

91,22%

8,77%

The Guardian

96,15%

3,84%

Mediapart

96,66%

3,33%

The Conversation

67,02%

32,97%

Outras Palavras

94,12%

5,88%

The Quint

100%

0%

Fonte: Elaboração própria

Na matéria “Climate change is triggering a migrant crisis in Vietnam”, publicada
no The Conversation e destacada abaixo, a fonte documental é identificada, mas de modo
indefinido, sem o título do estudo ou autoria, entretanto, encontra-se em hiperlink, ou
seja, é possível obter essa informação ao seguir para o domínio indicado. As
possibilidades de estruturação dos conteúdos na mídia digital oferecem mais
flexibilidade, nem tudo precisa ser dito naquela superfície textual, mas a indicação do
caminho percorrido continua sendo necessária.
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Figura 17 – Conteúdo publicado no The Conversation no dia 09/01/2018

A identificação da fonte de modo completo na grande maioria dos conteúdos de
toda a amostra revela que até mesmo quando o autor-assinante do conteúdo é ator de outro
campo social a lógica discursiva do jornalismo que busca ser fidedigna pressiona para
apresentação da fonte de modo identificado. A credibilidade da informação,
independentemente se jornalística, depende da precisão na indicação das fontes pessoais
ou documentais. A procedência das afirmações se faz ainda mais necessária neste cenário
de múltiplos produtores de conteúdo na mídia digital e proliferação de fakenews, revela a
importância da exatidão e da apuração para esta prática social, submetendo aqueles que
participam de sua produção.
A categoria Natureza da Fonte, subdividida nas variáveis pessoais ou
documentais, revelou a maior recorrência a fontes pessoais em todos os produtos
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jornalísticos. No total foram 319 fontes pessoais e 110 fontes documentais citados, direta
ou indiretamente, para construção discursiva sobre o fenômeno migratório, suas causas e
consequências, nos produtos corpus deste estudo.
Gráfico 1 – Natureza das fontes de informação na amostra do corpus da pesquisa

Fonte: Elaboração própria

O The Conversation foi o produto que mais acionou fontes documentais, o
correspondente a 41,50%. Os conteúdos deste produto são produzidos majoritariamente
por pesquisadores, especialistas, professores de universidades de diferentes partes do
mundo, ou seja, por atores do campo científico. É compreensível a maior recorrência às
fontes documentais pela própria lógica discursiva deste campo social. A ciência avança à
medida que testa empiricamente, questiona, revisa, complexifica apontamentos
anteriores.
Tabela 3: Natureza da Fonte: Pessoal ou Documental

Natureza das Fontes de informação
Produtos
Pessoais
Documentais
El País

74,34%

25,45%

NYTimes

80,32%

19,67%

Al Jazeera

77,19%

22,80%

The Guardian

86,53%

13,46%

Mediapart

80%

20%

129

The Conversation

51,06%

48,93%

Outras Palavras

89,47%

10,52%

The Quint
87,09%
12,90%
Fonte: Elaboração própria

A classificação dos atores sociais citados, direta ou indiretamente, em toda
amostra resultou no Gráfico 2. A identificação geral dos atores sociais acionados para a
produção dos conteúdos permitiu visualizar quais foram as fontes mais ouvidas, no
período determinado, quando o assunto foi o fenômeno migratório, suas causas e
consequências.
Achamos produtivo apresentar o resultado geral da classificação dos atores sociais
- mesmo trazendo na sequência os resultados das fontes acionadas quando os autores são
do campo jornalístico ou de outro campo social - porque a atividade jornalística confere
visibilidade e legitimação às perspectivas daqueles que participam de sua construção
discursiva, independentemente de quem assina a matéria. A observação das fontes mais
citadas nos conteúdos permite apreender de modo geral quais atores sociais são mais
acionados nas produções sobre a problemática da migração impulsionada pelas MCs.
Gráfico 2 – Classificação dos atores sociais acionados como fontes de informação na
amostra da pesquisa

Fonte: Elaboração própria
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Nossa hipótese de que as fontes governamentais e especializadas seriam as mais
citadas nos produtos de referência e as organizacionais nos produtos da mídia livre e
alternativa se confirmou parcialmente. Embora o fenômeno migratório suscite muitas
questões relacionadas às políticas públicas, diplomacia, posicionamentos de chefes de
estado, além de mobilizar especialistas para explicar, contextualizar os dados científicos
e ambientais, constatamos que as fontes organizacionais são as mais citadas, direta ou
indiretamente, na construção discursiva sobre a problemática nos produtos do corpus de
estudo. A última barra do gráfico apresenta o resultado total por fonte, deixando claro que
as fontes institucionais e organizacionais foram as mais citadas na construção discursiva
sobre o fenômeno migratório associado às mudanças climáticas. No resultado geral, as
fontes governamentais ocuparam o segundo lugar e as fontes especializadas o terceiro.
As fontes foram o Banco Mundial e Organizações Intergovernamentais como a
Organizações das Nações Unidas (ONU), o Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (ACNUR ou UNHCR, sigla em inglês), a Organização Internacional para
Migração (OIM), o Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos (IDCM).
Organizações sem fins lucrativos como a Fundación Awaaz, o Save the Children, o
Greenpeace, a Oxfam, a Global Witness, a World Wind Fund for Nature (WWF), entre
outras.
As organizações reúnem atores sociais reconhecidos pela sua posição social, são
ex-chefes de estado, especialistas e membros da sociedade civil. Os agentes do campo
político e científico, por exemplo, detém capital simbólico e são reconhecidos pelos pares
assim como pela maioria (BOURDIEU, 1998). As organizações também são
reconhecidas pelos trabalhos de campo que realizam nas regiões mais vulneráveis do
globo, inclusive, desempenhando papéis do estado, oferecendo alimentação, saúde e
abrigo. No caso do fenômeno migratório e MCs as organizações são as principais
responsáveis pela coleta de dados e elaboração de relatórios com estimativas de
deslocados. Articulam ainda seminários, conferências e pactos visando obter documentos
com os compromissos assumidos pelos governantes no enfrentamento das principais
causas da crise humanitária do século 21. Por isso, acreditamos que foram, de modo geral,
as fontes mais citadas da amostra. Na sequência, destacaremos as fontes mais citadas por
produto.
Em resumo, as fontes governamentais foram as mais citadas no NYTimes e no
Mediapart, a segunda mais acionada no The Guardian e The Conversation, que também
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citou fontes organizacionais na mesma proporção das governamentais. As fontes
organizacionais foram as mais citadas no El País, The Guardian, Outras Palavras e Al
Jazeera e a segunda mais citada no Mediapart. As fontes especializadas foram as mais
citadas no The Conversation. Sendo que as fontes testemunhais foram as mais citadas no
The Quint.
A seguir, os gráficos 3 e 4 apresentam os resultados por grupo: de produtos de
referência e da mídia livre e alternativa. Nos produtos de referência, ao somarmos o
número de citações de fontes organizacionais, observamos que estas foram as mais citadas
(36,93%). As governamentais ficaram em segundo lugar (26,70%) e os especialistas em
terceiro (17,61%).

Gráfico 3 – Classificação dos atores sociais acionados como fontes nos produtos de referência

Fonte: Elaboração própria

Nos produtos da mídia livre e alternativa as fontes especializadas foram as mais
citadas (28,67%), porém a diferença foi mínima das fontes governamentais (25,17%) e
organizacionais (23,77%).
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Gráfico 4 – Classificação dos atores sociais acionados como fontes nos produtos da mídia livre
e alternativa

Fonte: Elaboração própria

Constatamos que as fontes governamentais foram as mais acionadas nos produtos
The New York Times (39,21%) e no Mediapart (35,41%), ou seja, nos conteúdos
analisados identificamos a predominância de atores sociais em cargos de representação,
como presidentes e primeiros-ministros, bem como representantes do legislativo,
executivo e judiciário.
O fato do produto americano NYTimes ter recorrido majoritariamente a fontes
governamentais pode ser atribuído ao papel crucial dos EUA nas negociações para
enfrentamento do aquecimento global, uma vez que é um dos maiores emissores dos gases
de efeito estufa e está fora do Acordo de Paris desde a posse do Presidente Donald Trump,
além da atuais polêmicas envolvendo as políticas migratórias. A Europa também vive
momento de divergência quando o assunto é migração, os conteúdos do produto francês
Mediapart também destacaram as vozes dos governantes e a centralidade destes atores no
estabelecimento de políticas públicas que tratem da crise migratória que traz para o
continente um número cada vez mais de deslocados. Portanto, o fato de serem países hosts
de imigrantes tenciona os campos políticos e econômicos a apresentarem propostas para
solucionar a situação dos deslocados e sua inclusão social.
As fontes institucionais/organizacionais foram as mais citadas nos produtos
jornalísticos El País (45,23%), Al Jazeera (38,63%), The Guardian (44,44%) e Outras
Palavras (46,66%). Interessante perceber que estas foram as fontes mais ouvidas nos
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produtos de países localizados em regiões de vulnerabilidade ambiental, além de política,
econômica, étnica, entre outras. A África e o Oriente Médio são continentes com forte
atuação das ONGs, que desempenham papéis, inclusive, estatais, como o de prover à
população recursos básicos, como alimentação e saúde. O contexto de instabilidade
política, além do controle e censura dos meios de comunicação em vários países destes
continentes também pode justificar a maior recorrência a fontes organizacionais como
principais porta-vozes nessas regiões.
A predominância de fontes organizacionais nos conteúdos do El País reforça a
posição liberal e progressista do produto espanhol, que não satisfaz com declarações
oficiais e problematizou a raiz da questão migratória com narrativas sobre o papel
antropogênico no aquecimento global e a inequidade das consequências das mudanças
climáticas, a importância da justiça social, a necessidade de transitarmos para um modelo
energético sustentável, entre outras. Além disso, quase metade dos conteúdos sobre o
tema da migração climática foram assinados por atores de outros campos sociais, como
veremos a seguir, o que também pode refletir no maior acesso a fontes organizacionais.
As fontes especializadas foram as mais citadas no The Conversation com 39,58%.
Este resultado pode ser atribuído à característica do produto que tem como autores das
narrativas os atores do campo científico. A recorrência a fontes especializadas evidencia
a própria lógica de legitimação do conhecimento científico, da produtividade, da
circulação do conhecimento produzido pelos pares. Além disso, o produto publica
conteúdos de especialistas vinculados institucionalmente a universidades que são
membros, parceiros do The Conversation.
As fontes especializadas também foram acionadas, em segundo lugar, nos
produtos El País (19,04%), NYTimes (23,52%), Outras Palavras (20%) e The Quint
(22,22%). As fontes especializadas são recorrentemente acionadas pelo seu conhecimento
científico, reconhecido e legitimado socialmente, além de sua capacidade de explicar os
fatos e fenômenos a partir da articulação de dados e relatórios. Todavia, é preciso
reconhecer que a ciência não é neutra e a incorporação da declaração de fontes
especializadas sem a necessidade de confrontação pode comprometer o entendimento do
problema.
O princípio de imparcialidade que guia a atividade jornalística também pode
equivaler vozes sem o mesmo poder de representação, ou seja, no que tange ao
aquecimento global, pode equivaler as vozes dos negacionistas, geralmente ligados a
lobbies, à de pesquisadores que representam praticamente a totalidade do consenso acerca
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da causa antropogênica do fenômeno. Nesse sentido, a produção do The Conversation é
pioneira ao evidenciar do lado direito do conteúdo informações sobre o autor, sua
vinculação institucional, bem como se o pesquisador recebeu aporte financeiro para
desenvolvimento de sua pesquisa, como veremos a seguir na análise do autor-assinante.
As fontes empresariais são referentes a atores que representam corporações
privadas, com fins lucrativos, e diante do exposto acima, consideramos importante
identificar separadamente tais empresas. Especialmente quando o assunto é mudança
climática, suas causas e consequências, é preciso diferenciar os atores que falam em nome
de corporações reconhecendo que existem interesses particulares. No El País (14,28%)
foram citadas fontes empresariais em matéria sobre os prejuízos econômicos das MCs,
calculados em bilhões de dólares ao ano, foram citadas empresas como a seguradora
Munich RE e o Banco Lloyd’s confirmando os valores gastos com problemas
consequências da desordem ambiental. Estas fontes corresponderam a 4,08% da amostra
no NYTimes.
As fontes midiáticas correspondem a agências de notícias como Reuters,
Associated Press e EFE, produtos jornalísticos generalistas ou especializadas como The
New York Times ou Nature e Science Advances. A citação de fontes midiáticas foi mais
expressiva no Outras Palavras (20%), cujos conteúdos trouxeram declarações de atores
sociais a produtos como CNN e The New Humanitarian (antigo IRIN, agência de notícias
da ONU). Desta maneira, o produto citou outro veículo partindo do pressuposto de que já
foi realizada a apuração da declaração da fonte.

Figura 18 – Trecho de matéria do Outras Palavras no qual a fonte citada é midiática (IRIN News)

135

Figura 19 - Trecho de matéria do Outras Palavras no qual a fonte citada é midiática (CNN)

No Al Jazeera as fontes midiáticas corresponderam a 9, 09% das fontes acionadas,
um exemplo representativo é a narrativa intitulada “We need to change the way we talk
about climate change”, cujo subtítulo: “Dystopic climate narratives about Bangladesh are
exacerbating the threats faced by coastal communities in the country”, o conteúdo trata
de artigo publicado no NYTimes sobre a realidade de comunidades na costa de
Bangladesh forçadas a migrar e, inclusive, alguns casos de pais que estão casando suas
filhas adolescentes devido sua impossibilidade de arcar com o custo de suas vidas. De
acordo com a autora do conteúdo, este tipo de narrativa gera efeitos reais nas comunidades
que acabam sendo vistas e se reconhecendo como inferiores, dependentes e incapazes de
lidar com o problema. A autora enfatiza a necessidade de recuperar a história de
intervenção internacional na costa deste território para auxiliar a enxergar que a crise
climática não é inevitável. Ela relembra que, nos anos 60, engenheiros dos EUA e
Holanda construíram um sistema (experimental) enorme de aterros ao longo da costa de
Bangladesh, fechando todo o estuário com o objetivo de garantir aos agricultores locais
o cultivo de arroz. Porém, o projeto era totalmente inadequado para o regime de marés do
país, resultando na aceleração do avanço do nível do mar. Nos anos 80, a inundação
dessas áreas costeiras foi vista como oportunidade para a elite urbana que passou a
cultivar camarão, impulsionadas pela crescente demanda dos EUA e Europa.
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Figura 20 – Matéria publicada no Al Jazeera no dia 23/02/2018

As fontes acionadas pelo critério de envolvimento no fato correspondem a fontes
testemunhais (partícipes ou testemunhas oculares) e cidadãos/ativistas. As fontes
testemunhais foram as mais acionadas no produto indiano The Quint, o correspondente a
48,14% da amostra. As fontes estavam implicadas nos processos de deslocamento devido
aos impactos das alterações no clima, são indivíduos da zona rural, mulheres, membros
de vilas que estão se desfazendo devido à desertificação do solo, ao aumento do nível do
mar, secas extensas que impossibilitam a permanência em suas comunidades.
No Al Jazeera as fontes testemunhais corresponderam a 27,27% das fontes
acionadas, ficaram atrás apenas das fontes organizacionais. As fontes testemunhais foram
partícipes do processo que relatam, afetadas diretamente, declararam sobre a perda de
suas casas pelo aumento do nível do mar, perda de suas terras cultiváveis pela salinização
ou desertificação do solo ou ainda explicaram o motivo que as levou para as periferias
dos grandes centros da Ásia ou a trabalhar de modo escravo nas fábricas de tijolos.
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Figura 21 – Conteúdo publicado no Al Jazeera no dia 16/10/2018
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Podemos atribuir a maior recorrência a fontes deste tipo nos produtos da Índia e
Oriente Médio devido à proximidade geográfica das regiões mais afetadas pelas MCs,
impulsionando o deslocamento. O fenômeno das MCs assim como o migratório não
ocorre de modo homogêneo no globo, mesmo que afetem de modo desproporcional todos
nós. A proximidade geográfica é um valor-notícia (WOLF,1985), a proximidade com as
testemunhas do deslocamento e indivíduos integrantes das caravanas facilita sua inclusão
como fontes de informação. Mas na sociedade em crescente mediatização a comunicação
acontece em múltiplas plataformas, a acessibilidade não depende da proximidade
geográfica, ou seja, a proximidade geográfica não pode restringir o acesso a fontes
envolvidas no fenômeno, com conhecimento de trato e condições de trazer informações,
inclusive, detalhadas sobre os impactos das alterações do clima nas suas vidas, bem como
os efeitos da migração interna na sua condição de existência.
Os cidadãos e ativistas também foram considerados como atores sociais com
envolvimento no fato, já que os efeitos das MCs e migrações estão sendo sentidos por
todos de alguma maneira, mesmo que desproporcionalmente. Os cidadãos têm o direito
de participar da construção de políticas públicas que afetam sua vida em algum grau, os
ativistas são sujeitos engajados que adquiriram conhecimento voluntariamente sobre o
problema que buscam contribuir com a solução.
As fontes cidadãs e ativistas foram identificadas apenas no El País (2,43%) e no
produto indiano The Quint (14,81%). Neste produto, em duas matérias, foram citados
quatro ativistas. Uma matéria tratava da participação de três ativistas da Índia, Bolívia e
Zimbábue em conferência da ONU para lutar contra um problema que enfrentam
cotidianamente em seus países de origem, o aquecimento global. O El País também
acionou uma única ativista e jornalista, Naomi Klein, que cunhou o termo “blockadia”
para se referir a extensa rede de ações contra a extração de gás e petróleo, em conteúdo
sobre a ameaça das migrações climáticas que teve como base o relatório do Banco
Mundial.
O silenciamento das fontes com envolvimento no fenômeno em espaços de
visibilidade e reconhecimento na esfera pública como o de produtos jornalísticos não
contribui com a formação de uma opinião pública lúcida sobre esta problemática. O índice
de deslocamento global nunca esteve tão alto, atualmente, são mais de 40 milhões de
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deslocados internamente e mais de 22 milhões de refugiados (IOM, 2018)69. Somente em
2017, o Internal Displacement Monitoring Centre (IDCM)70 registrou 30,6 milhões de
deslocamentos internos forçados, sendo 11,8 milhões por conflitos e 18,8 milhões por
desastres. A metodologia da análise de conteúdo permite justamente que se compare os
índices analisados com dados de referência. É gritante o silenciamento das fontes
envolvidas no fato/fenômeno nos conteúdos sobre migração climática, suas causas e
consequências, nos produtos jornalísticos analisados.
O resultado geral da análise das fontes de informação acionadas na construção
discursiva do fenômeno migratório impulsionado pelas mudanças climáticas permitiu
compreendermos quais atores sociais obtém visibilidade e legitimação nos produtos
jornalísticos corpus desta pesquisa. A posição social foi o critério utilizado para seleção
das fontes em todos os produtos, a exceção do The Quint, que citou mais fontes com
envolvimento no fato/fenômeno. Quando contabilizamos as fontes por classificação,
constatamos que nos produtos de referência as fontes institucionais e organizacionais
foram as mais citadas enquanto os especialistas foram mais citados nos produtos da mídia
livre.
A observação da proximidade geográfica da fonte com o local do fato/fenômeno
reportado pretendeu reconhecer a visibilidade das perspectivas nacionais e internacionais
assim como fontes que falam deslocados de seu lugar físico, as “glocais”. O fluxo
migratório e as MCs são fenômenos globais, porém com manifestações mais intensas em
alguns territórios. Neste sentido, a cobertura de temas globais pode estabelecer a relação
local-global (vice-versa) através da inclusão de fontes locais, proporcionando a
ancoragem de fatos globais (PALÁCIOS, 2009).
Após análise da posição geográfica das fontes com relação ao fato/fenômeno
contatamos que no NYTimes (59,18%), The Guardian (57,77%), Al Jazeera (45,45%),
Mediapart (47,91%), The Quint (96,29%) e Outras Palavras (52,94%) as fontes citadas
estavam posicionadas no território nacional. No The Conversation (43,75%) das fontes
citadas reportaram de território internacional ao do local do acontecimento. No El País as
fontes citadas foram glocais em 87,80% da amostra.

69 World Migration Report 2018 (UN IOM, 2018). Disponível: https://www.iom.int/wmr/worldmigration-report-2018 . Acesso: fevereiro/2019.
70 Global report on internal displacement 2018 (IDCM). Disponível: http://www.internaldisplacement.org/global-report/grid2018/
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Gráfico 5 – Posição geográfica das fontes pessoas acionadas na amostra desta pesquisa

Fonte: Elaboração própria

No NYtimes predominou (59,18%) o acesso a fontes nacionais como no trecho
destacado em matéria sobre o furacão Katrina, as fontes governamentais são do Texas e
de Nova Orleans, por isso, consideradas como nacionais, já que declaram sobre
acontecimento em cidade dos EUA. No conteúdo “Puerto Rico needs more than
bandages” a fonte citada para tratar do problema de abastecimento de água após furacão
foi autoridade nacional do setor aqueduto e esgotos, por isso, considerada nacional.
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Figura 22 – Matéria publicada no NYTimes no dia 13/12/2018
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No The Guardian (57,77%) e The Quint (96,29%) as matérias tratavam
majoritariamente do fenômeno migratório impulsionado pelas mudanças climáticas com
impactos nos territórios nacionais, o que acarretou no acionamento a fontes nacionais. No
produto nigeriano o desmatamento, uma das causas do aquecimento global, é destacado
nas matérias “Alarm over fast depleting forest resources” e “Experts alert on depletion of
forest resources” nas quais as fontes citadas, como professor do departamento de
geografia da Universidade de Lagos e membro da organização Environmental Rights
Action/Friends of the Earth Nigeria, declaram sobre o corte ilegal de madeiras em áreas
florestais e as consequências do desmatamento que contribui com aumento da
temperatura global, causando distúrbio nas estações, impactando a agricultura, por
consequência, forçando a migração de homens e animais.
No Al Jazeera as fontes nacionais representaram 45,45% da amostra. Na matéria
“In Fiji, villages need to move due to climate change” as cinco fontes citadas reportavam
do mesmo território. As três fontes testemunhais relataram sobre a perda de suas casas
pelo aumento do nível do mar, o especialista citado era vinculado à Universidade do
Pacífico Sul e a fonte governamental citada foi o ministro da economia de Fiji. No
conteúdo “Migration is a successful climate adaptation strategy” o foco da narrativa é o
fenômeno global, mas a ancoragem se dá através da citação de fonte testemunhal que
migra de forma sazonal do México para os EUA, neste sentido, a fonte estabelece a
relação local e global ao discorrer sobre fenômeno disperso no espaço e tempo a partir da
sua experiência de deslocamento, foi considerada “glocal”.
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Figura 23 – Matéria publicada no Al Jazeera no dia 11/03/2018

No The Quint as ‘matérias também retrataram a problemática da migração
impulsionada pelas alterações no clima e as fontes foram predominantemente
testemunhais como apresentamos anteriormente, por isso, categorizadas como nacionais.
No Mediapart as fontes nacionais também predominaram (47,91%) como na matéria “LFI
propose un "statut de détresse" pour les migrants déboutés” na qual as fontes
governamentais estão localizadas no território nacional, são membros do parlamento.
No Outras Palavras as fontes foram nacionais em 52,94% das vezes. Na matéria
“O tempo dos ventos selvagens” sobre o aumento da intensidade de eventos extremos em
decorrência das alterações climáticas o especialista citado para explicar os impactos dos
furacões Katrina e Irma que atingiu os Estados Unidos é da Universidade de Stony Brook,
em Nova Iorque, portanto, nacional.
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No The Conversation as fontes citadas estavam posicionadas internacionalmente
em 43,75% dos casos dos fatos reportados. No conteúdo “Climate change is not a key
cause of conflict, finds new study”, quando trata das secas no leste da África, cita
pesquisador do Instituto de Pesquisa da Universidade de Oslo, na Noruega, por isso, foi
considerado internacional. Na matéria “COP24: 12 years from disaster – editors’ guide to
what our academic experts say is needed to fight climate change” o evento das Nações
Unidas aconteceu na Polônia, o local do acontecimento onde serão tratadas alternativas
para o enfrentamento das MCs, porém os especialistas citados pelos editores falam de
localidades internacionais.
Como os conteúdos da amostra do El País de modo geral tratavam o problema da
migração impulsionada pelas alterações do clima reconhecendo que este fenômeno é
diluído no espaço e tempo as matérias contaram com fontes que declaravam deslocadas
de seu local físico, por isso, consideradas glocais (87,80%).
Na matéria “Países al calor de la inequidad” os impactos das MCs são tratados
economicamente. As fontes citadas apresentam projeções gerais, estabelecem relação
causa e efeito entre o aumento das temperaturas no globo e os prejuízos causados.
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Figura 24 – Matéria publicada no El País no dia 14/04/2018

No conteúdo “Los migrantes que no cuentan en las estadísticas” a problemática
envolvendo os deslocados cita fontes glocais como a professora de Direito Internacional
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da Universidade de Tarragona que apesar de fisicamente falar da Europa, trata da
problemática de maneira geral, não se refere única ou diretamente a migração no âmbito
local, trata o assunto reconhecendo sua natureza dispersa no tempo-espaço, portanto, fala
deslocada de seu local de origem.

Figura 25 – Conteúdo publicado no El País no dia 27/11/2018

Na matéria “El devastador negocio del tráfico de arena” a questão envolvendo o
comércio ilegal de areia é tratada a partir de aspectos diversos envolvendo profissionais
e organizações de diferentes lugares do mundo. Por se tratar de um problema que ocorre
em diversos países há citação de fontes nacionais, mas também de membros de
organizações globais que buscam soluções para este problema, como a ONG Global
Witness e a Unidade de Mudança Global e Vulnerabilidade do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente, consideradas como “glocais” por se pronunciarem a
respeito de problemas globais estabelecendo conexão ente local e global.
Nossa hipótese de que as fontes seriam predominantemente “glocais” em todos os
produtos do corpus, devido ao próprio caráter do fenômeno, disperso no espaço e tempo,
e da potencialidade da mídia digital permitir o acesso a indivíduos de qualquer parte do
globo, não se confirmou, já que somente no El País identificamos mais fontes

147

consideradas glocais. O que pode ser resultado da inevitável variedade de enfoques nos
conteúdos analisados, já que a questão da migração apareceu associada tanto a causas
como consequências das MCs.

5.2 Análise da autoria dos conteúdos
A análise da assinatura dos conteúdos revelou a participação de atores sociais
externos ao campo jornalístico no processo produtivo do jornalismo pós-industrial
especialmente nos produtos da mídia livre e alternativa, criados já neste cenário de
crescente processo de mediatização da sociedade.
Gráfico 6 - Autoria dos conteúdos nos produtos do corpus: do campo jornalístico x outro
campo social.

Fonte: Elaboração própria

Nos produtos da mídia de referência constatamos a predominância da autoria por
atores do campo jornalístico, mas no El País e no Al Jazeera atores de outros campos
sociais assinaram, respectivamente, 46,15% e 31,25% das matérias. No NYTimes apenas
22,22% dos conteúdos foram assinados por atores externos ao campo jornalístico e no
jornal nigeriano The Guardian, 15,39%.
Observamos a inserção de atores de outros campos sociais no processo produtivo
do jornalismo pós-industrial. Confirmamos nossa hipótese de que nos produtos de
referência apesar do crescente processo de mediatização da sociedade os atores do campo
jornalísticos continuariam a assinar os conteúdos. Nos produtos da mídia livre e
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alternativa pudemos observar mais diversidade de outros atores sociais assinando os
conteúdos.
No The Conversation constatamos a quase absoluta produção de conteúdo por
atores do campo científico, com 94,28% da amostra, o que está totalmente dentro do
esperado pela proposta que reúne especialistas, ou seja, os pesquisadores são membros
do produto, cujo slogan é: “Academic rigor, journalistic flair”. Desta maneira, a produção
é assinada por professores e pesquisadores e o ator do campo jornalístico é deslocado da
função interpretativa da informação científica para a edição, identificação da
noticiabilidade e atualidade da pesquisa acadêmica. Os atores do campo jornalístico
assinaram apenas 5,71% da amostra e nestes casos redigiram pequenos textos
introduzindo os artigos que curaram para destacar o problema em foco. Desempenharam
a atividade de curadoria de informação colocando em circulação os conteúdos produzidos
pelos atores do campo científico.
Nos conteúdos “Remembering the caravan: 5 essential reads that show the
desperation of Central American migrants” e “COP24: 12 years from disaster – editors’
guide to what our academic experts say is needed to fight climate change”, os editores
apresentam de modo geral leituras importantes para os interessados em compreender as
problemáticas sinalizadas nos títulos dos conteúdos. No primeiro caso, a editora ressalta
a relevância do tema em trecho: “As international editor at The Conversation, I wanted
our coverage to follow the facts that explained this human drama – not amplify political
rhetoric about refugees.” Na sequência, elenca cinco produções indispensáveis para
compreender o fenômeno migratório que tratam do 1) A central america tragedy; 2)
Safety in numbers; 3) Dangers of Mexico; 4) Asylum challenges; e 5) Globalization’s
victims. No segundo caso, os editores explicam os temas (e oferecem caminhos para
continuar a leitura, através hiperlinks) a serem discutidos na COP 24 e sua relevância para
implementação do Acordo de Paris. Enfatizam a importância do evento ao contextualizálo em mais um ano de recordes de temperaturas extremas e o anúncio da ONU sobre os
dozes anos que nos restam para limitar uma catástrofe.
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Figura 26 – Matéria publicada no The Conversation no dia 21/12/2018
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Na amostra do Mediapart predominou a assinatura por atores de outros campos
sociais, identificável também a partir da observação das editorias nas quais os conteúdos
foram publicados, no caso 55,55% das vezes na editoria ‘Les Blogs’, espaço integrado ao
‘Le Club’ que é destinado a membros do produto. Algumas produções dos blogueiros são
selecionadas e dispostas na homepage do site, no lado direito. Observamos que assinaram
conteúdos especialistas, ativistas e membro de ONG. Também observamos conteúdos
colocados em circulação pelos membros, estes foram produzidos por especialistas. A
relação que se estabelece entre jornalista x fonte x audiência neste produto é mais
complexa. O modelo de negócio proporciona mais interação e horizontalidade entre os
atores sociais, reconhecendo que na sociedade mediatizada a multiplicidade de produtores
na rede impacta o processo produtivo do jornalismo pós-industrial.

Figura 27 – Membro blogueiro do Mediapart coloca em circulação texto de especialista no dia 11/08/2018

No Outras Palavras também predominou com 83,33% a assinatura dos conteúdos
por atores de outros campos sociais, assinaram especialistas em imigração e desastres
ambientais ligados ao clima, professores de direito internacional, economia, ciência
política e economista político autor de livros. No The Quint observamos que os conteúdos
foram publicados por atores do campo jornalístico, mas de outras organizações
jornalísticas, o que deixou evidente o processo de circulação característico da sociedade
mediatizada.

151

A grande quantidade de informações disponíveis no ambiente digital amplia a
atividade de curadoria de informação no campo da comunicação digital (CORRÊA,
2014), relativa a competência de selecionar, editar para agregar valor ou contextualizar e
difundir. Além disso, os caminhos do jornalismo pós-industrial levam para produções
colaborativas (ANDERSON et. al, 2012). Os fluxos de informação na sociedade
mediatizada são mais complexos, a fronteira entre produção e reconhecimento se
transforma em “zona de contato” (FAUSTO NETO, 2012), a circulação de sentidos
também é afetada, surgem outros modos de interação, circuitos nos quais participam
produtores e receptores (BRAGA, 2012).
Após identificarmos os conteúdos assinados por atores do campo jornalístico e de
outros campos sociais, aplicamos a mesma matriz proposta para classificação das fontes
de informação. Este procedimento foi importante para identificarmos quais são os atores
sociais autorizados a participar do processo produtivo do jornalismo pós-industrial na
condição de autor-assinante de conteúdos nos espaços de visibilidade e legitimação
jornalísticos.
A observação da presença ou ausência da informação sobre a autoria do conteúdo
revelou a presença de assinatura em todos os conteúdos analisados. A forma de
identificação do autor-assinante nos conteúdos poderia se dar de modo identificado, com
nome completo e cargo (profissão) do sujeito ou nome da instituição ou organização do
qual faz parte. O modo indefinido foi aplicável nos casos em que além do nome do autor
não é dada nenhuma informação sobre sua posição social ou envolvimento no
fato/fenômeno. Não identificamos nenhum conteúdo anônimo.
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Gráfico 7 - Modo de identificação da autoria dos conteúdos.

Fontes: Elaboração própria

A identificação do autor-assinante dos conteúdos foi realizada de modo
identificado em todas as produções do El País, NYTimes, The Guardian e The
Conversation. Nestes produtos foi possível obter informações sobre o autor e sua posição
social ou envolvimento no fato no próprio conteúdo. No The Conversation a identificação
foi além da indicação do vínculo do autor a uma instituição ou centro de pesquisa e
revelou ainda se o pesquisador recebeu algum apoio financeiro para desenvolvimento de
determinada pesquisa. Identificar o lugar de fala do pesquisador é revelar sua a posição
social, o capital simbólico que este agente tem em seu campo social, é demonstrar que
algumas perspectivas ganham mais visibilidade não só pela qualidade do conhecimento
gerado, mas também pelo apoio e investimento que cada pesquisador recebe, o que
proporciona

maior

aprofundamento,

precisão,

estratégias

de

divulgação

e

reconhecimento. Acreditamos que este tipo de identificação contribui para desconstruir a
imagem da ciência como um campo neutro e permite ao público uma melhor compreensão
sobre a produção de conhecimento científico.
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Figura 28 – The Conversation destaca se o pesquisador recebeu financiamento para desenvolvimento da pesquisa.

No Al Jazeera apenas um conteúdo não trouxe informação sobre o autor, no caso,
quando buscamos na web, tratava-se de uma jornalista colaboradora, sediada em Londres
e reportando sobre episódio de racismo na Itália. O valor do in loco permanece no
jornalismo pós-industrial, a acessibilidade a produtores de conteúdo na web possibilita
trazer informações locais a produtos situados em outras partes do globo, o que antes era
um obstáculo pelos custos operacionais.
Nos produtos da mídia livre e alternativa, no The Quint, Outras Palavras e
Mediapart o rigor na identificação da autoria não foi o mesmo observado nos produtos da
mídia de referência. No produto francês o fato dos membros poderem criar seus blogs
dificultou a identificação da posição social dos autores, já que nem sempre nos blogs há
alguma informação sobre o autor. Todavia, houveram situações em que apesar da
identificação do blogueiro se dar de forma indefinida, o conteúdo era proveniente de outro
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ator-social devidamente identificado, ou seja, tratava-se da ação do blogueiro de colocar
novamente em circulação textos produzidos por terceiros e publicados em algum outro
domínio, inclusive, fora da mídia digital.
No Outras Palavras a curadoria de informação acontece com edição de título e
subtítulo, o que ficou evidente em conteúdo publicado no El País cujo título: “El
devastador negócio del tráfico de arena” foi alterado para: “Economia e geopolítica global
da areia”, além da inclusão de subtítulo “É o segundo recurso natural mais consumido.
Especulação imobiliária multiplica extração e já provoca crises ambientais graves.
Comércio favorece países ricos”. O produto identifica a autoria e procedência do
conteúdo: “Por Carmen Gómez-Cotta, no El País”.
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Figura 29 – Atividade de curadoria de informação no Outras Palavras que edita título e subtítulo de matéria
publicada no El País.
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No The Quint também identificamos conteúdos produzidos por outros veículos de
comunicação, inclusive, uma matéria publicada no The Conversation, intitulada:
“Climate change and migration in Bangladesh – one woman’s perspective”. O conteúdo
foi publicado na sua totalidade sem a inclusão ou alteração de nada. Observamos que o
produto indiano colocou em circulação conteúdo que interessa ao seu público, o critério
de proximidade geográfica pode ter sido o motivador da inclusão de produção externa no
acervo do produto.

Figura 30 - The Quint coloca em circulação conteúdo publicado no The Conversation

A análise da natureza da autoria do conteúdo, se humana ou não-humana, revelou
a assinatura dos conteúdos por humanos em todos os casos. Não identificamos conteúdos
produzidos a partir de algoritmos, como as matérias geradas a partir de softwares, como
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os da companhia americana Narrative Science, por exemplo, o que é totalmente possível
em se tratando de um tema que envolve grande quantidade de dados e estatísticas como
o fenômeno migratório enquanto consequência das mudanças climáticas.
A identificação dos atores sociais que foram autores-assinantes nos produtos do
corpus deste estudo revelou quem é autorizado a participar da gestão informativa sobre a
problemática da migração impulsionada pelas MCs. No El País os atores sociais externos
ao campo jornalístico que assinaram os conteúdos pertenciam em 50% dos casos a
organizações, foram a Fundação Alternativas, Grupo Ecooo e Unicef. Nos outros 50%
dos casos, os sujeitos eram especialistas em determinadas áreas de conhecimento.

Figura 31 – Conteúdo produzido por agente externo ao campo jornalístico, publicado no El País no dia
22/12/2018

No Mediapart os conteúdos assinados por atores externos ao campo jornalístico
foram publicados na seção Les Blogs por membros do produto. A interação entre
jornalistas, fontes e audiência neste produto foi mais dinâmica pelo próprio modelo de
negócio que aposta na horizontalidade e acesso das fontes e audiência tanto a recursos do
produto quanto a integrar os eventos off-line que o produto promove. Houveram casos de
membro que circulou produção de especialista, ativista, membro presidente de ONG,
membro especialista.
Nos demais produtos, tanto da mídia de referência quanto da mídia livre e
alternativa, 100% dos conteúdos produzidos por atores sociais de outros campos foram
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assinados por especialistas com vinculação institucional, revelando que a expertise bem
como a posição social ocupada pelos sujeitos é determinante na sua aceitação como
partícipes do processo produtivo jornalístico pós-industrial.
Gráfico 8 - Atores sociais autorizados a serem “autores-assinantes” nos produtos do corpus
desta pesquisa.

Fonte: Elaboração própria

A partir da constatação da inclusão de atores sociais externos ao campo
jornalístico, especialmente nos produtos da mídia livre e alternativa, especificamente no
The Conversation e Mediapart, podemos identificar as novas dinâmicas interacionais que
se estabelecem na produção informativa para mídia digital. A perda da autonomia relativa
dos campos sociais na sociedade mediatizada auxilia a entender o movimento que se
estabelece entre os atores do campo jornalístico e o campo científico, no caso do The
Conversation, por exemplo. A noção de circuitos é oportuna para compreender que a
apropriação da mídia e das tecnologias para atingir os objetivos específicos dos atores de
determinado campo acabam por gerar experimentações em “circuitos midiatizados”. Os
campos sociais ao agirem sobre os processos comunicacionais os reformulam,
transformam, geram inovação (BRAGA, 2012). Essa interação entre campos nos circuitos
reflete nos próprios campos, incidindo sobre o equilíbrio de forças que no caso do The
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Conversation desloca o jornalista da produção para a edição da informação, a força da
enunciação está no sujeito detentor do saber científico. O papel do jornalista neste
contexto é reformulado, passa participar como peça central na identificação da
noticiabilidade da produção científica em um produto híbrido.
No Mediapart observamos a inclusão de membros do produto na seção Les Blogs,
ou seja, uma vez que o sujeito se torna assinante lhe é permitido criar um blog no domínio
do produto. Estes blogs podem ter suas produções destacadas pela equipe na homepage,
ao lado direito da produção da equipe de jornalistas. Identificamos que dentre os
blogueiros estão leitores, mas também especialistas, membros de ONGs, ativistas e
militantes, entre outros, o que confere maior diversidade às produções veiculadas no
produto francês. Neste produto identificamos que os conteúdos gerados pelos usuários
integram o espaço principal do jornal digital, podendo proporcionar sensação de
pertencimento e fidelização, se mostrando uma estratégia bem-sucedida de ancoragem
local na “prática jornalística glocalizada”, conforme sugere Palácios (2009).
Uma participação ativa das antes fontes, agora autores-assinantes nos espaços do
jornalismo pós-industrial, pode ajudar a revelar a complexidade da problemática relativa
ao fenômeno migratório, suas causas e consequências, o que agrega valor à atividade
jornalística. A posição social da fonte, como vimos, é determinante para sua ascensão à
autor-assinante nos produtos jornalísticos analisados. As fontes especializadas foram as
autorizadas na maioria das vezes, o que atribuímos à sua capacidade de identificar as
relações de causa e efeito, bem como estabelecer as conexões entre local e global. Os
especialistas podem contribuir muito para a produção de narrativas mais profundas que
reflitam a importância e dimensão do problema em questão. Em se tratando da produção
para mídia digital, a visibilidade destes autores nos espaços jornalísticos propicia o acesso
a informações de interesse público que não podem ficar restritas às publicações
especializadas, ou seja, não podem ser de reconhecimento apenas dos pares.
A predominância dos atores sociais que detém saber especializado e vinculação
institucional como produtores de conteúdos nos produtos jornalísticos revela que na
sociedade mediatizada, apesar da multiplicidade de produtores, a oferta de espaços de
visibilidade nos veículos jornalísticos corpus deste estudo é restrita a sujeitos específicos,
o que na nossa opinião não contribui para que a produção seja plural e reflita o caráter
multifacetado da problemática em questão.
O privilégio das fontes especializadas como autores-assinantes de conteúdos nos
produtos jornalísticos, mesmo que provenientes de diferentes centros de pesquisa e
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instituições espalhadas no globo, reforça a disseminação de conhecimento científico.
Desta maneira, a pluralidade imprescindível à prática jornalística (SPONHOLZ, 2003)
implica em reconhecer e valorizar sujeitos detentores de saberes outros, como os sujeitos
com envolvimento no fato/fenômeno, aqueles implicados ou testemunhas, que participam
como cidadãos ou ativistas, que poderiam falar a partir de outros lugares de fala.
A inclusão da diversidade que a produção informativa para mídia digital em
sociedade mediatizada proporciona, pelo menos potencialmente, depende da inclusão de
atores sociais relegados a participar como álibis da imprensa, com função de dramatização
da narrativa ou apelo ao sensacionalismo. Emancipar os atores sociais desvinculados a
instituições e historicamente vistos como detentores de saberes menores à autoria de
conteúdos nos espaços de legitimação social como os do jornalismo pode contribuir com
a formação de uma opinião pública mais lúcida sobre a problemática,

com o

reestabelecimento do equilíbrio ambiental, conferindo relevância a questão da justiça
social assim como promovendo narrativas que auxiliem as comunidades a se tornarem
resilientes aos extremos do clima e aos possíveis deslocamentos. Especialmente, em se
tratando de migração climática, pode ser construtivo proporcionar espaço para que os
deslocados possam ser autores sobre as narrativas de suas vidas em trânsito.
Em casos de desastres “naturais”, por exemplo, a probabilidade do primeiro relato
ou conteúdo multimídia vir um cidadão conectado é maior do que um jornalista
(ANDERSON et. al, 2012) e estes conteúdos são veiculados pelos produtos, incorporados
as matérias produzidas pelos profissionais. Os conteúdos gerados pela audiência (UGC
me inglês) integram o processo produtivo da informação sobre a atualidade, porém estão
restritos a espaços marginais como as seções de leitor ou de jornalismo cidadão,
especialmente nos produtos do mainstream. O posicionamento destes conteúdos numa
perspectiva mais realística assim como onde estão as notícias podem gerar fidelização e
o sentimento de pertencimento a uma comunidade (PALÁCIOS, 2009).
A partir da observação da posição geográfica do autor-assinante dos conteúdos
buscamos identificar a proximidade do sujeito que assinou com o fato ou fenômeno
reportado. A valorização da produção in loco é consensual, especialmente no jornalismo,
visto que confere veracidade e credibilidade ao conteúdo pelo simples fato do jornalista
estar presente no local de ocorrência do acontecimento.
Como destacamos anteriormente, a globalização e digitalização criaram um
sistema glocal de comunicação (SANTAELLA, 2007; PALÁCIOS, 2009), determinadas
temáticas são dificilmente entendidas na sua complexidade se não estabelecidas as
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relações entre local e global. A produção para a mídia digital, principalmente no que diz
respeito a fenômenos globais, proporciona aos atores sociais discorrer desprendidos da
sua localização física, estes foram considerados “glocais”.
Gráfico 9 - Posição geográfica dos autores-assinantes de conteúdo nos produtos do corpus.

Fonte: Elaboração própria

No jornal nigeriano The Guardian os conteúdos trataram majoritariamente de fatos
ocorridos no país, resultando na predominância de conteúdos assinados por jornalistas
localizados no território nacional (76,92%) como na matéria “Alarm over fast depleting
forest resources” é assinada pelos jornalistas Eno-Abasi Sunday (Lagos), Anietie Akpan
(Calabar), Oluwaseun Akingboye (Akure) and Charles Akpeji (Jalingo).
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Figura 32 – Matéria publicada no The Guardian no dia 16/09/2018

No The Quint os conteúdos também trataram de ocorrência no território nacional,
sendo assim, os autores-assinantes também estavam posicionados nacionalmente
(83,33%). Além disso, os produtos jornalísticos que tiveram seus conteúdos circulados
no The Quint também são sediados na Índia. A exceção foi o conteúdo sobre a perspectiva
de uma mulher de Bangladesh sobre mudança climática e migração, assinada por
especialista da Universidade de Sussex, conteúdo publicada originalmente no The
Conversation, na autora-assinante foi classificada como internacional (16,66%).
No Al Jazeera observamos conteúdos retratando questões de diferentes
localidades, assim identificamos autores no âmbito nacional, internacional e glocal. Os
autores-assinantes internacionais corresponderam a 62,50% dos casos. A problemática da
migração foi tratada em termos gerais como na matéria “To stop migration, stop the abuse
of Africa’s resources”, assinada por Lorenzo Kamel, que é professor de História da
Universidade de Turin, na Itália, se tomarmos a África como referencial, o autor situa-se
internacionalmente. O mesmo pode ser dito do conteúdo “We need to change the way we
talk about climate change”, que versa sobre a questão do aumento do nível do mar em
Bangladesh, mas é assinada por Kasia Paprocki, que é professora assistente do
Departamento de Geografia da Economic School of London). Identificamos a posição
geográfica do autor-assinante que reportava do mesmo território da ocorrência em 6,25%
da amostra, na matéria “Rising sea levels threaten UNESCO site in Senegal”, assinada
por Nicolas Haque Nicolas Haque, correspondente de Dakar, Senegal.
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Entretanto, na matéria “To stop climate change, we need to open borders”, cujo
autor é Jason Hickel, da Universidade de Londres, a localidade foco do conteúdo é a
Europa de modo geral, o autor-assinante apesar de falar de um país europeu estuda um
problema de ordem global com foco no local/regional - se considerarmos que os países
europeus que estão recebendo grande fluxo de migrantes. Por isso, consideramos o autorassinante como glocal, pois, produz conteúdo deslocado de seu local de origem, além de
retratar fenômeno diluído no espaço e tempo estabelecendo a relação local-global. Os
autores-assinantes posicionados como glocais representaram 31,25% da amostra.
Nos produtos El País (76, 92%), NYTimes (44,44%), Mediapart (66,66%), The
Conversation (51,42%) e Outras Palavras (83,33%) os “autores-assinantes” produziram
conteúdos desprendidos do seu lugar físico sobre as dimensões globais do fenômeno
migratórios suas causas e consequências.
No produto espanhol a maioria das narrativas abordaram o fenômeno na sua
complexidade como no conteúdo ‘Todos somos refugiados climáticos’ com subtítulo ‘Por
qué la humanindad sigue avanzando tontamente hacia uma tragédia segura?’, assinado
por Jeffrey Sachs, professor da Universidade de Columbia e diretor da Rede de Soluções
para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Embora o autor-assinante contextualize
seu discurso a partir de exemplos de eventos extremos que causaram deslocamentos de
comunidades, como o Furacão Maria, em Porto Rico, e as queimadas na Califórnia, em
Atenas, além de eventos na Austrália, Suécia e Reino Unido, se refere a dimensão global
da crise migratória consequência das mudanças climáticas que afeta a todos, por isso, não
pode ser considerado como nacional, nem internacional, mas como glocal, ou seja,
discorre deslocado da geografia física de onde fala sobre fenômeno disperso no tempo e
espaço.
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Figura 33 – Conteúdo assinado por especialista no El País no dia 28/08/2018

No NYTimes o conteúdo “More Floods and More Droughts: Climate Change
Delivers Both”, assinado por John Schwartz, membro da editoria clima. Apesar de
localizado na redação, na cidade de Nova Iorque, o autor trata de consequências das
alterações climáticas perceptíveis em diferentes partes do globo, como no trecho: “Heavy
rainfall events, with severe flooding, are occurring more often in the central and Eastern
United States, Northern Europe and northern Asia. The number of months with recordhigh rainfallincreased in the central and Eastern United States by more than 25 percent
between 1980 and 2013”. Foi considerado “glocal” por tratar dos impactos dos extremos
climáticos e sua relação com os fluxos migratórios em diversas partes do globo
estabelecendo a relação de ocorrências regionais ao fenômeno de proporção global.
No The Conversation a matéria “Climate change will increase deaths by suicide”,
é assinada por Francis Vergunst; Helen Louise Berry; Massimiliano Orri, pesquisadores
respectivamente das Universidades de Montreal, no Canadá, Universidade de Sydney, na
Austrália e Universidade MCGill, em Toronto, no Canadá. Os autores foram considerados
como glocais pois além de tratarem de problemáticas diluídas no espaço e tempo não são
passíveis de posicionar em nenhuma localidade tendo como referência o fenômeno, mas
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produzem conteúdo a partir da agregação de documentos que sugerem essa relação. O
fato tratado na matéria é passível de ocorrer em qualquer lugar do planeta que esteja sob
vulnerabilidade, ou seja, todos, mesmo que em diferentes proporções. “The effects of
hotter temperatures on suicides are symptomatic of a much broader and more expansive
problem: the impact of climate change on mental health. Climate change will increase
the frequency and severity of heat waves, droughts, storms, floods and wildfires. It will
extend the range of infectious diseases such as Zika virus, malaria and Lyme disease. It
will contribute to food and water shortages and fuel forced migration, conflict and war”.

5.3 Relação Autor-assinante e Fontes de informação
Para compreendermos se houve divergência entre as fontes mais citadas quando
os autores-assinantes são de outro campo social separamos os resultados em dois grupos.
Com esta divisão foi possível ainda compreender melhor as novas dinâmicas entre
jornalistas, fontes e audiência na produção pós-industrial em sociedades mediatizadas. O
quadro a seguir (Figura 12) destaca os atores sociais mais citados por agentes do campo
jornalístico em comparação com as fontes citadas quando o autor-assinante pertencia a
outro campo social.
Embora as quantidades sejam diferentes71, já que os agentes do campo jornalístico
predominaram como autores-assinantes nos produtos de referência, confirmando nossa
hipótese, julgamos produtivo investigar se o acesso à fontes de informação seria
recorrente nos conteúdos assinados por outros atores sociais. Tal constatação poderia
indicar que ao participarem desta prática social os atores externos seriam pressionados a
aderir a lógica discursiva do jornalismo ancorada em fontes de informação, assim,
também recorrendo a fontes de informação na construção de suas narrativas. Para
elaboração do quadro a seguir, unimos os resultados de fontes testemunhais (partícipes
ou testemunhas) e cidadãos ativistas para facilitar a visualização dos dados.
Tabela 4 – Fontes acionadas quando o autor era do campo jornalístico x outro campo
social nos produtos de referência
Campo
jornalístico
NYTimes
El País

Gov.
40%
12,12%

Esp.
27,50%
24,24%

Inst./Org.
17,50%
42,42%

Emp.
2,5%
18,18%

Midiáticas
2,5%
0%

Test.
Ativistas
10%
3,03%

71 O quadro com números está disponível no Apêndice.
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Al Jazeera
The
Guardian
Outro
campo
NYTimes
El País
Al Jazeera
The
Guardian

17,14%

2,85%

43,58%

0%

5,71%

28,57%

33,33%

15,38%

43,58%

0%

0%

7,69%

Gov.
50%
0
18,18%

Esp.
12,50%
0
18,18%

Inst./Org.
25%
62,50%
9,09%

Emp.
12,50%
0%
0%

Midiáticas
0
25%
18,18%

Test.
Ativistas
0
12,50%
18,18%

33,33%

16,66%

0%

0%

50%
0%
Fonte: Elaboração própria

Nos produtos de referência constatamos maior diversidade de fontes em diferentes
posições sociais, o que não significa necessariamente em pluralidade de perspectivas. Os
princípios de imparcialidade e objetividade pressionam os profissionais a buscarem fontes
diversas e a citarem, de modo direto ou indireto, sujeitos que possam comentar, explicar,
opinar sobre as questões abordadas nas matérias. Por isso, é compreensível a maior
diversidade de fontes nos conteúdos assinados por agentes do campo jornalístico.
As fontes organizacionais foram as mais acessadas no El País (42,42%), Al
Jazeera (45,71%) e The Guardian (43,58%). No NYTimes predominou o acesso às fontes
governamentais (40%).
No NYTimes as fontes governamentais foram as mais citadas tanto nos textos
assinados por jornalistas quanto nos produzidos por atores de outro campo (50%). No El
País quase metade dos conteúdos foram assinados por atores de outros campos sociais
que citaram fontes organizacionais (62,50%). Importante destacar que somente no El País
50% dos autores externos ao campo jornalístico eram membros de Organizações.
Todavia, os conteúdos assinados por jornalistas foram mais diversos e citaram
especialistas em segundo lugar.
No Al Jazeera os conteúdos assinados por atores externos ao campo contaram na
mesma proporção com citações de fontes governamentais, especializadas, midiáticas e
testemunhais. Interessante perceber que a produtos midiáticos passam a ser fontes nestas
situações, tornando evidente a importância da construção discursiva nos espaços do
jornalismo para formação da opinião pública.
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Figura 34 – Conteúdo publicada no Al Jazeera no dia 23/02/2018
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No nigeriano The Guardian a principal fonte ouvida em ambos os casos foram as
organizacionais, reforçando mais uma vez a forte atuação das ONGs nesta região. As
organizações percorrem os territórios mais vulneráveis, coletam informações no campo,
são ‘fiscais’ das irregularidades que contribuem para o aquecimento global e o efeito
cascata que provoca como a migração forçada. Prestam assistência às comunidades das
mais variadas maneiras, são ações de saúde, abastecimento de água e comida,
oferecimento de abrigo, entre outros. Na matéria ‘Alarm over fast depleting forest
resources’ as ONGs denunciam o desmatamento de reservas ambientais do país e o tráfico
ilegal de madeira, como no trecho destacado a seguir.

Figura 35 – Trecho de matéria no The Guardian com citação de ONGs no dia 16/09/2018
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Tabela 5 – Fontes acionadas quando o autor era do campo jornalístico x outro campo
social nos produtos da mídia livre e alternativa.
Campo
jornalístico
Mediapart
The
Conversation
Outras
Palavras
The Quint
Outro
campo
Mediapart
The
Conversation
Outras
Palavras
The Quint

Gov.
39,39%

Esp.
27,27%

Inst./Org.
27,27%

Emp.
0%

Midiáticas
3,03%

Test.
Ativistas
3,03%

6,66%

86,66%

0%

0%

0%

6,66%

12,50%
11,53%

25%
23,07%

62,50%
7,69%

0%
0%

0%
7,69%

0%
38,46%

Gov.
20%

Esp.
26,66%

Inst./Org.
46,66%

Emp.
0%

Midiáticas
6,66%

Test.
Ativistas
0%

36,36%

21,21%

27,27%

0%

3,03%

12,12%

1,111%
0%

11,11%
0%

22,22%
0%
0%
0%
Fonte: Elaboração própria

53,33%
0%

33,33%
100%

Embora a quantidade de conteúdos produzidos por atores do campo jornalístico e
externos ao campo também tenha sido diferente nos produtos da mídia livre e alternativa,
constatamos a recorrência às fontes de informação nas produções de autores-assinantes
de outros campos sociais. O número de produções entre atores do campo jornalístico e
outros campos sociais foi quase equivalente no Mediapart. Observamos que quando os
jornalistas assinaram as fontes governamentais foram as mais acionadas (39,39%),
seguidas pelos especialistas (27,27%). Quando os membros blogueiros assinaram
predominaram as fontes institucionais/governamentais (46,66%) e os especialistas em
segundo lugar (26,66%).
As matérias assinadas por jornalistas tratavam de questões políticas e legislativas,
da situação dos imigrantes que chegam aos países europeus, bem como conteúdos
contendo informações sobre o Pacto Global para Migração, por isso, acreditamos que o
foco das matérias explica a recorrência a fontes governamentais. A problemática da
migração é assunto de políticas públicas, tem consequências em diversos setores da
estrutura social, exige compromisso do estado para garantir a assimilação dos imigrantes,
planejamentos econômicos, educacionais, na saúde coletiva, além de reconhecimento
legal.
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Figura 36– Matéria publicada na editoria Internacional do Mediapart no dia 07/12/2018

O fato dos especialistas terem sido citados em segundo lugar nos dois casos,
reforça seu reconhecimento social como detentor de conhecimento capaz de explicar,
contextualizar e elucidar sobre problemáticas complexas. A disputa por capital simbólico
ocorre em todos os campos sociais (BOURDIEU, 1998). Destacam-se entre os pares
assim como socialmente os agentes que demonstrarem maior capacidade de cumprir com
as funções e procedimentos do sistema social ao qual pertencem. Trata-se de um jogo de
forças que proporciona reconhecimento e legitimação interna e externamente ao campo.
Desta maneira, os especialistas são atores sociais com prestígio socialmente,
reconhecidos como fontes não só pelo jornalismo, com força e influência não só sob
campo jornalístico, mas em toda estrutura social.
Todavia, as fontes organizacionais foram as mais citadas (46,66%) quando os
autores-assinantes foram os blogueiros membros, revelando que estas também são
reconhecidas pela audiência como detentoras de conhecimento para discorrer sobre a
questão migratória, já que além de reunirem atores sociais oficiais e autorizados,
governantes e especialistas, as organizações são responsáveis pela maioria dos dados,
monitoramento de fluxos e organização de eventos que reúnem autoridades com o
objetivo de conseguir estabelecer pactos de cooperação entre nações.
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Figura 37 – Conteúdo publicado por blogueira ativista na seção Les Blogs do Mediapart no dia 18/12/2018

No The Conversation os especialistas citaram fontes governamentais (36,36%)
enquanto os jornalistas acionaram especialistas (86,66%). Os conteúdos assinados pelos
editores do produto apresentavam a temática envolvendo as migrações e COP24,
contextualizavam a problemática e sugeriam conteúdos produzidos pelos especialistas
membros. Portanto, os editores desempenharam atividade de curadoria de informação
dentro do próprio produto, colocando para circular novamente matérias de pesquisadores
experts nos assuntos.
No Outras Palavras a única matéria assinada por ator do campo jornalístico citou
fontes organizacionais (62,50%), mas foi produzida por jornalista do El País e colocada
em circulação pelo produto da mídia livrista. Já os conteúdos produzidos por outros atores
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sociais acionaram na mesmo proporção fontes midiáticas e testemunhais (33,33%). Estes
conteúdos foram produzidos e publicados externamente, como a matéria de Alex Randall,
publicada no Le Mond Diplomatique, que teve o título e subtítulo editado pelo produto
brasileiro, revelando a atividade de curadoria de informação.
No The Quint apenas uma matéria foi assinada por ator do campo científico, nesta
a única fonte citada foi testemunhal. O conteúdo foi publicado pelo The Conversation e
colocado em circulação pelo produto indiano sem nenhuma edição, tratava-se do relato
de uma mulher sobre sua experiência de deslocamento em função do avanço do mar e
rios em Bangladesh, já destacada anteriormente. Nas demais produções as fontes mais
citadas também foram testemunhas e ativistas (38,46%). A proximidade geográfica com
a manifestação dos extremos do clima reforça a noticiabilidade do fenômeno assim como
coloca como principais fontes as envolvidas no fato pelo fácil acesso a estes sujeitos que
confirmam a relevância da situação reportada a partir de relatos de situações vividas ou
presenciadas.
A análise da relação estabelecida entre fontes e autores-assinantes revelou que a
aproximação entre campos na sociedade mediatizada gera experimentações, inovações
nas quais os atores sociais participam de circuitos diversos (BRAGA, 2012, p.43). No
The Conversation a aproximação entre os campos jornalístico e científico revela
articulações entre lógicas e negociações fronteiriças entre campos, resultando em um
produto híbrido. No Mediapart a inclusão da audiência como membro nas condições de
produção proporciona conteúdos diversos, revela que a produção de conteúdo por atores
sociais externos ao campo também aciona fontes de informação. Neste cenário de
proliferação de fake news não basta dizer é preciso referenciar, comprovar a origem da
afirmação ou seu embasamento. No Outras Palavras e The Quint ficou evidente a
atividade de curadoria de informação característica da comunicação na mídia digital
(CORRÊA, 2014), demonstrando que no jornalismo pós-industrial a produção
colaborativa (ANDERSON et. al, 2012) é operativa, proporciona que esta prática social
encontre alternativas econômicas para se sustentar, alinhadas ainda às novas dinâmicas
de produção, circulação e consumo na sociedade mediatizada, na qual a circulação deixa
de ser vista como defasagem, entre o tempo de produção e consumo, para ser reconhecida
como “instância de articulação entre ofertadores e usuários de discursos” (FAUSTO
NETO, 2018, p.22).
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5.4 Nomeação do fenômeno e deslocados
Um dos objetivos específicos desta tese foi identificar a nomeação dada aos
deslocados nos conteúdos jornalísticos por reconhecermos que estes indivíduos
enfrentam vulnerabilidades atreladas a falta de um reconhecimento jurídico que os
garanta direitos diversos. No decorrer da análise observamos que a migração muitas vezes
aparecia como consequência das MCs e, por isso, passamos a nos atentar para a nomeação
do fenômeno. Operacionalizamos esta análise a partir da identificação das palavras-chave
utilizada na seleção da amostra. Esta observação resultou no gráfico a seguir:
Gráfico 10: Nomeação dada ao fenômeno e deslocados nos conteúdos da amostra

Nossa hipótese de que a nomeação dos deslocados ocorreria de modo
indiscriminado foi confirmada. A falta de reconhecimento legal destes indivíduos
prejudica a cobertura jornalística, na qual apareceu sem distinção o nome de refugiados
(27,77%) e migrantes (18,25%), bem como no mesmo texto ambas nomenclaturas
(23,80%). O fenômeno foi nomeado principalmente nos produtos provenientes de regiões
cuja população está em êxodo, confirmando que a proximidade com o fato interfere na
percepção do mesmo, a nomeação do fenômeno se deu em 30,15% dos casos.
No El País (46,15%) e The Conversation (34,28%) predominou a nomeação
refugiados. No NYTimes refugiados e mais de uma nomeação no mesmo conteúdo foram
equivalentes, com 33,33%. No Outras Palavras em 50% dos casos foram utilizados mais
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de uma nomeação. Já no The Guardian (69,23%) e The Quint (83,83%) o fenômeno foi
nomeado. Por fim, no Al Jazeera predominou a nomeação migrantes com 31,25%.

Figura 38 – O fenômeno migratório é nomeado em matéria do The Guardian no dia 01/10/2018
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Figura 39 - Nomeação do fenômeno migratório no The Quint no dia 05/07/2018

Figura 40 – O deslocamento é nomeado como migração em conteúdo do Al Jazeera

Acreditamos que nos países localizados em regiões cujas populações estão em
êxodo a nomeação do fenômeno e dos deslocados como migrantes foi predominante pelo
fato da proximidade geográfica com os efeitos das alterações do clima e os deslocamentos
como consequência destes extremos proporcionar uma compreensão mais clara da relação
causa e efeito, da conexão entre as alterações climáticas e suas consequências.

5.5 Enquadramento do risco
Nesta tese também tivemos como objetivo específico compreender como o risco
associado ao fenômeno migratório, suas causas e consequências, foi enquadrado nos
produtos corpus deste estudo. Observamos se a percepção de risco diferia entre produtos
da mídia de referência e mídia livre e alternativa, bem como entre produtos localizados
em regiões hosts ou cujas populações estão em êxodo. Para isso, buscamos
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operacionalizar a pesquisa a partir do conceito de enquadramento (frame) (ENTMAN,
1993) que envolve seleção e saliência de determinado aspecto de uma temática.
Partimos do pressuposto de que tanto as notícias quanto os riscos são construções
sociais, conforme apresentado no capítulo teórico. Desta maneira, elaboramos questões
que nortearam nossa análise: como o risco foi apresentado nas matérias, com ou sem o
uso da palavra risco (risk/ riesgo/ risque)? Qual foi o enquadramento do risco no
conteúdo, ou seja, o risco apareceu no título, subtítulo, primeiro parágrafo ou ao longo do
texto? Qual foi o enquadramento dos conteúdos que tratam do risco associado a
problemática nos produtos jornalísticos corpus desta pesquisa?
A lógica discursiva do jornalismo é baseada na hierarquização do conteúdo a partir
do critério de relevância, desta maneira, os aspectos mais relevantes tendem a ser trazidos
nos elementos de abertura, ou seja, no título, subtítulo e lide. Reconhecemos que na
produção para mídia digital surgem novos modelos de estruturação da informação,
apropriados por jornalistas bem como por usuários, como o de “pirâmide deitada”
(CANAVILHAS, 2007), por exemplo, que ocorre em níveis de leitura, já que a
estruturação da informação na web conta com o potencial de ser hipertextual. Entretanto,
neste modelo a unidade base é um texto que reúne as principais informações sobre
determinado assunto. Por isso, consideramos que o risco obteve visibilidade nos
conteúdos quando apresentado em um ou mais destes elementos de abertura.
Tabela 6 – Enquadramento de risco nos elementos de abertura dos conteúdos da amostra
Produtos
Elementos de
abertura

NYTimes

El País

Al Jazeera

The Guardian

50%

46,10%

75%

41,60%

Produtos

Mediapart

The
Conversation

Outras
Palavras

The Quint

Elementos de
abertura

33,33%

32,43%

83,33%

50%

Fonte: Elaboração própria

Observamos que o risco foi apresentado em praticamente todos os conteúdos
produzidos pelo corpus deste estudo, ficando de fora em apenas 3,96% da amostra.
Identificamos que, com ou sem o uso da palavra, a percepção de risco atrelado tanto à
causa do deslocamento - os extremos climáticos como secas, enchentes, furacões,
aumento do nível do mar - quanto às consequências do fenômeno migratório - impactos
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políticos, econômicos, sociais - foi salientado nos elementos de abertura dos conteúdos
analisados.
No The New York Times o risco foi apresentado predominantemente sem o uso da
palavra. O risco foi apresentado, com ou sem uso do termo, em 50% da amostra nos
elementos de abertura, ou seja, no título, subtítulo ou primeiro parágrafo. Apenas uma
matéria trouxe o termo no título “Study Warns of Cascading Health Risks From the
Changing Climate”. No texto a relação entre risco e o fenômeno migratório é estabelecida:
“Multiple cities will be uninhabitable and migration patterns will be far beyond those levels
already creating pressure worldwide”.

Figura 41 – Enquadramento de risco nos elementos de abertura no NYTimes no dia 28/12/2018

Em outros conteúdos a palavra ‘risk’ apareceu ao longo do texto mesmo que o risco já
tivesse sido trazido sem o termo no título e subtítulo, como na matéria “Swallowed by the sea”
cujo subtítulo “You doubt climate change? come to the island - but hurry, before it disappears”.
No texto a dimensão do risco é revelada: “In Bangladesh, tens of millions of children and
families are at risk of losing their homes, their land and their livelihoods from rising sea levels,
flooding and increased cyclone intensity”. O subtítulo de matéria destaca a quantidade de
pessoas sob risco de se tornarem deslocados devidos aos extremos do clima: "A World Bank
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report concludes that more than 143 million people will become “climate migrants” escaping
crop failure, water scarcity and sea-level rise.

Figura 42 – Risco é apresentado a partir da noção de ameaça em matéria no NYTimes no dia 19/02/2018

No jornal europeu El País todos os conteúdos apresentaram o risco atrelado ao
fenômeno ou aos deslocados, sendo que em 46,1% da amostra o risco foi enquadrado nos
elementos de abertura. Nas matérias em que o termo foi empregado no texto, o risco é exposto
nos elementos de abertura através da ideia de ameaça, exposição, possível afetação,
deslocamento.

Figura 43 – O risco é apresentado nos elementos de abertura de matéria no El País no dia 20/03/2018
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Neste conteúdo, o termo é utilizado no texto: “En las regiones de África subsahariana,
Asia del Sur y América Latina - que conjuntamente suman más de la mitad de la población
mundial en vías de desarrollo- casi el 3% de las familias corren riesgo de tener que migrar de
una zona a otra de su propio país en 2050 para escapar de los efectos del cambio climático”.
Identificamos o risco em outras matérias através de expressões e sequências
como: “riesgo de abandono de tierras”, “ riesgos e impactos del cambio climático”, “ los riesgos
del descontrol ambiental”; e em trecho: "cada año 21,5 millones de personas tienen que
abandonar sus hogares, desplazándose forzosamente dentro de su propio país a otro, por causas
relacionadas con el clima."

Figura 44 – Risco é apresentado a partir de projeção da ONU em texto do El País no dia 26/06/2018
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No Mediapart o risco foi apresentado predominantemente no texto, com ou sem uso da
palavra, um exemplo representativo é o conteúdo colocado em circulação por blogueiro do
produto, intitulado “Asile et migrations, par Daniel Tanuro”. No trecho a seguir, a associação
dos migrantes à noção de risco: “En vérité, ayons l’honnêteté intellectuelle de le reconnaître :
« lutter contre les causes des migrati-ons » n’est pas une réponse à la « crise migratoire ». C’est
plutôt une tentative de la gauche au Nord de répondre, sans se renier elle-même, à l’impact dans
la population de l’idée qu’il y a une « invasion » de migrant.e.s et que cette « invasion » menace
« nos » salaires, « nos » emplois, « notre » sécurité sociale, « notre » culture, etc.”
No The Conversation o risco foi apresentado predominantemente no texto com ou sem
uso do termo. O risco foi destacado nos elementos de abertura em 32,43% da amostra. Na
matéria “Climate change is triggering a migrant crisis in Vietnam” apesar da palavra risco não
ser utilizada, a causa da migração é trazida no título. Neste exemplo, a palavra é utilizada no
título: “Australia’s coastal living is at risk from sea level rise, but it’s happened before”. Neste
caso, no primeiro parágrafo é destacada a relação entre o clima e a migração forçada: "Since
then the idea that climate change has caused and will cause human conflict and mass migrations
has become more and more accepted – just look at the claimed effects of droughts in Syria and
Ethiopia”.
Nos produtos jornalísticos The Guardian (Nigéria/África), Al Jazeera (Qatar/Oriente
Médio) e The Quint (Índia), localizados nas regiões mais vulneráveis aos extremos climáticos
e consequentemente a terem suas populações em êxodo, foi predominante a apresentação do
risco, mas sem o uso da palavra. Nestes casos, o risco apareceu através de efeitos calculáveis,
estimativas e projeções. Foram utilizadas palavras como ameaça, impacto, desastre, bem como
trechos como migração forçada, atenção urgente, principal desafio, pessoas deslocadas,
consequências catastróficas, tempestades devastadoras, pessoas vulneráveis, entre outras.
Nos conteúdos da Al Jazeera o risco teve destaque nos elementos de abertura em 75%
da amostra, confirmando parcialmente nossa hipótese de que o risco é percebido com maior
intensidade e reportado refletindo essa percepção em locais onde as populações estão em êxodo,
já que no The Guardian (41,60%) e The Quint (50%) o risco também foi trazido, mas sem o
mesmo destaque que no produto do Oriente Médio.
Na Al Jazeera a matéria “Rising sea levels threaten UNESCO site in Senegal”, cujo
subtítulo “Saint louis, a UNESCO heritage site, home to more than 300 years of colonial history,
is under threat from rising sea levels”, o risco está atrelado ao aumento do nível do mar e é
percebido pela palavra “threat”. No texto, a consequência do aumento do nível do mar é
destacada: “Now, hundreds of climate migrants are on the move”.
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Figura 45 – O risco é salientado nos elementos de abertura de matérias do Al Jazeera

No jornal nigeriano The Guardian em 41,6% dos conteúdos o risco apareceu nos
elementos de abertura. Na matéria intitulada “Why Lake Chad requires urgent attention”, cujo
subtítulo “Lives of people and natural resources in northern Nigeria and the seven other African
countries that rely on Lake Chad for survival are under serious threat as the climate change
challenge facing the lake worsens”, a percepção de risco é salientada indicando sua causa, a
mudança climática. Neste conteúdo ‘Government mulls new policy on internally displaced
persons’ o risco é apresentado ao longo do texto sem o uso do termo, mas atrelado a noção de
crise e identificável em citação de fonte governamental “This is all part of efforts aimed at
eradicating the drivers of irregular migration such as poverty, unemployment, climate change,
conflicts and social inequalities”.
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Figura 46 – Conteúdos do The Guardian apresentam o risco nos elementos de abertura

No produto indiano The Quint o risco foi apresentado em todos os conteúdos. Foi
destacado no título como na matéria “Kerala's climate refugees increase as sea eats into
coast” e também no lide “There is an urgent need for a climate change risk assessment in
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South Asia and South-East Asia as right now we simply do not know the risks involved”.
Em outro conteúdo ‘Drought in Bundelkhand Brings a Tide of Farmer Migration’ a relação
da causa da migração é evidenciada no título. O destaque também acontece através da citação
de fonte “ ‘There are few people left in village’, the 53-year- old said. ‘ Many have moved
with their families. They sold their cattle at a cut-rate prices. But some of them didn’t sell
mainly because there were no buyers’”.
Na matéria “Climate Change will worsen disparities making way to conflits” a relação
entre causa e efeito é destacada logo no título. A relevância da necessidade de enfrentamento
das alterações no clima é evidenciada ao se indicar suas consequências, como no trecho
“During a drought, or a potential drought, there is an increased risk that rebels and
government actors recruit or cooperate with civilians in exchange for livelihood and
provision of food (...) As climate change pushes up migration, it introduces the possibility
of riots in urban areas over resources, the report said. Highlighting the case of riots in Tripura
in northeastern India, it said the effects will be most felt in areas where there are already low
levels of socio-political stability”.

Figura 47 – Conteúdo do The Quint destaca o risco relacionando MCs e migração
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O enquadramento do risco com destaque nos elementos de abertura dos conteúdos
provenientes das regiões mais vulneráveis evidencia a importância dada ao fenômeno
migratório, suas causas e consequências, na cobertura local. Reforçando ainda a
necessidade da problemática integrar a agenda pública.
O jornalismo enquanto prática social legitimada a informar a sociedade sobre
assuntos de interesse público coopera com a disseminação de algumas mensagens em
detrimento de outras, proporcionando que determinadas percepções de risco sejam mais
evidentes em dados contextos (LOOSE, 2016, p.135). Os resultados da análise do
enquadramento do risco demonstraram que os riscos atrelados ao fenômeno migratório
estiveram presentes em praticamente todas as produções da amostra desta pesquisa. O
risco foi construído com uso do termo ou sem a palavra de modo associado às ameaças
que os extremos climáticos representam, bem como os efeitos cascata que o fenômeno
migratório desencadeia em diversos segmentos da estrutura social.

5.6 Editorias
A análise das duas principais editorias onde os conteúdos da amostra foram publicados
trouxe informações relevantes como a constatação de que os produtos da mídia livre e
alternativa não contam com editoria de opinião, a exceção do The Quint, mesmo assim
nenhum conteúdo da amostra foi classificado como opinativo neste produto.
No quadro a seguir destacamos quais foram as duas editorias nas quais os conteúdos
da amostra de cada produto foram publicados na maioria das vezes.
Tabela 7 – Indicação das principais editoriais nas quais os conteúdos foram publicados.
EDITORIAS
NYTimes

El País

Al Jazeera

The Guardian

38% Opinion

46,2% Opinión

43,8% News

16,7% Nigeria;

11,1%
Climate

15,4% Cambio
Climático

12,5%
Featured

16,7% World/
Arts

Mediapart
56,3%
Les Blogs
37,5%
International

The Conversation
Outras Palavras
48,6%
40%
Environment+energy
Outras Mídias
17,1%
20% Desigualdades/
Politics+society
Geopolítica e Guerra
Fonte: Elaboração própria

The Quint
50% Hot news text
16,7% environment/
índia/ world
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Nos produtos de referência NYTimes e El País os conteúdos da amostra foram
publicados majoritariamente nas editorias de opinião. No Al Jazeera e The Guardian,
todavia, as construções discursivas sobre o fenômeno migratório suas causas e consequência
foram categorizadas nas seções nacional e internacional, ainda como destaque.

Gráfico 11 – Editorias nas quais foram publicados os conteúdos do El País

Gráfico 12 – Editorias nas quais foram publicados os conteúdos do NYTimes

Nos produtos Al Jazeera e The Guardian localizados em regiões vulneráveis às MCs e
consequentemente ao fenômeno migratório as matérias foram categorizadas na maioria das
vezes como notícias e destaques. A Al Jazeera conferiu relevância aos conteúdos
jornalísticos relativos ao fenômeno por ter publicado 43,8% das matérias na editoria de
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notícias (NEWS) e ainda 12% foram destaques (FEATURED). No The Guardian os
conteúdos foram categorizados nas editorias National/Nigeria, World e Arts (16,7%),
evidenciando a conexão do local com o global, que a problemática é tema importante no
âmbito nacional, assim como internacionalmente.

Gráfico 13 – Editoriais nas quais foram publicados os conteúdos do Al Jazeera

Gráfico 14 - Editoriais nas quais foram publicados os conteúdos do The Guardian

Nos produtos da mídia livre e alternativa constatamos que o caráter multifacetado da
problemática refletiu na diversidade de categorizações. No The Conversation 48,60% dos
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conteúdos foram publicados na editoria de environment + energy, 17,1% na editoria de
Politics + Society e 10, 80% em Science + Tecnology. No Mediapart a possibilidade dos
membros criarem blogs no domínio do site, bem como seus conteúdos serem destacados ao
lado direito na homepage do produto confere visibilidade a multiplicidade de produtores de
conteúdo na sociedade mediatizada. No caso da produção sobre o fenômeno migratório suas
causas e consequência no período desta pesquisa foi interessante perceber que a
problemática é recorrentemente tema de relevância para a audiência, já que 56,30% dos
conteúdos foram publicados na editoria Les Blogs e 37,50% na editoria Internacional.

Gráfico 15 - Editoriais nas quais foram publicados os conteúdos do The Conversation

Gráfico 16 - Editoriais nas quais foram publicados os conteúdos do Mediapart
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No produto Outras Palavras as matérias foram publicadas em 40% dos casos na
editoria Outras Mídias, refletindo nossa observação de que os conteúdos foram publicados
em outros produtos e circulados neste produto defensor do livre fluxo de informação. A
equipe desempenhou a atividade de curadoria de informação, alterando títulos, subtítulos e
imagens, além de traduzir os conteúdos considerados relevantes para sua audiência.
Identificamos que a problemática foi categorizada como relativa a Geopolítica,
Desigualdades e Guerra.
O produto indiano The Quint, apesar de contar com coluna de opinião, não categorizou
nenhum conteúdo sobre o fenômeno migratório suas causas e consequências nesta editoria,
mas conferiu destaque às matérias na editoria Hot News Text em 50% dos casos e nas
editorias India, World e Environment (16,70%).

Gráfico 17 - Editoriais nas quais foram publicados os conteúdos do Outras Palavras
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Gráfico 18 - Editoriais nas quais foram publicados os conteúdos no The Quint

Acreditamos que a tradicional separação entre fato e opinião, lógica do jornalismo
moderno que busca a objetividade, no caso da cobertura do fenômeno da migração
impulsionado pelas mudanças climáticas, acaba por reduzir a problemática de certa maneira
ao categorizá-la como uma questão de opinião. Mesmo quando o conteúdo opinativo
consegue traduzir a complexidade do fenômeno, como observado nas produções do
NYTimes e El País, seu enquadramento na editoria de opinião pode comprometer a
compreensão do público quanto ao caráter de urgência e relevância do fenômeno ao indicar
para a audiência que se trata de uma determinada perspectiva, uma convicção pessoal sobre
o tema. Quando a produção integra o espaço social e culturalmente legitimado do jornalismo,
carrega em si a força do relato que foi apurado, confirmada a sua veracidade, adquire status
de verdade. Enquanto a etiqueta de opinião carrega a noção de uma perspectiva particular,
evidente que a força está no ator social, seu conhecimento e a posição social que ocupa, mas
fica implícito que se trata de um ponto de vista que pode ser pertinente ou não.
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CONCLUSÃO
Nesta tese buscamos investigar as transformações do jornalismo pós-industrial,
neste crescente processo de mediatização da sociedade e suas implicações na instituição
jornalística, especialmente no que diz respeito ao processo produtivo para mídia digital.
A partir de estudo empírico da cobertura do fenômeno migratório impulsionado pelas
mudanças climáticas em produtos de diferentes partes do globo, no ano de 2018,
observamos as possíveis novas dinâmicas entre fontes x jornalistas x audiência no
processo produtivo jornalístico pós-industrial.
A análise da relação estabelecida entre fontes e “autores-assinantes” revelou que
os atores sociais ao produzirem conteúdo para circulação em produtos jornalísticos,
espaços de visibilidade na esfera pública, são influenciados pela lógica discursiva apoiada
em fontes de informação característica desta prática social. Nossa proposta de aplicação
da mesma matriz de classificação de fontes de informação para investigação dos atores
sociais autorizados a participar do processo produtivo jornalístico neste cenário de
múltiplos produtores na mídia digital foi operativa. Refletimos sobre a posição social das
fontes e autores-assinantes, bem como sua posição geográfica, neste caso tendo como
referência o local de ocorrência do fato/fenômeno, já que a web é desterritorializada,
possibilitando que a fonte/autor fale deslocado de seu lugar físico e sobre fenômeno
disperso no espaço-tempo, nestes casos considerados como “glocal”. Identificamos que
os especialistas com vínculo institucional foram os atores sociais autorizados a participar
do processo produtivo como “autores-assinantes” de conteúdos sobre esta problemática
nos produtos analisados. A nomeação dada aos deslocados bem como ao fenômeno difere
entre os produtos, influência da proximidade geográfica dos extremos climáticos e suas
consequências. O enquadramento do risco nos conteúdos evidenciou que há divergência
entre o destaque dado ao risco que foi colocado em saliência nos elementos de abertura
especialmente no produto do Oriente Médio.
Os estudiosos do campo da comunicação têm se dedicado a compreender as
transformações na sociedade após o advento da Internet devido ao fato de que a
comunicação em rede alterou os fluxos de informação (CASTELLS, 2001; 2003). Com
a abertura do pólo emissor o antigo receptor do processo comunicacional passou a
compartilhar potencialmente a atividade de produção informativa. A comunicação passou
a ocorrer em um movimento “todos para todos” (LEVY, 1999). Em se tratando dos
processos jornalísticos as alterações podem ser descritas nos âmbitos da produção,
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circulação e consumo. Tais transformações devem ser situadas em um processo macro de
mudanças sociais e culturais.
O crescente processo de mediatização da sociedade visto enquanto um
metaprocesso (Krotz, 2007) proporciona o entendimento das transformações em curso
nas instituições sociais contemporâneas. O processo de mediatização é complexo, não
linear, nem causal (COULDRY, 2014). Embora seja um processo que remonta a origem
da humanidade a partir da capacidade humana de exteriorização dos sentidos (VERÓN,
2014), conforme a abordagem socioantropológica, a aceleração do tempo histórico a
partir dos anos 80 com adventos tecnológicos e da crescente institucionalização da
sociedade intensificaram este processo.
Alguns momentos eruptivos são considerados “ondas de midiatização” (HEPP,
2014) como a digitalização possibilitada com o advento da internet que transformou o
alcance das mídias não digitais. A digitalização dos acervos dos jornais impressos ou a
televisão para internet, por exemplo.
Os estudos da mediatização almejam compreender as mudanças nos meios de
comunicação tendo em vista seus impactos tanto nos campos sociais e instituições, nível
microssocial, quanto nas mudanças no âmbito individual e coletivo, nível macrossocial
(FERREIRA, 2018). Permite, portanto, compreender as afetações das lógicas dos campos
sociais (BOURDIEU, 1998) neste cenário de onipresença da mídia.
Neste sentido, buscamos investigar as alterações na prática jornalística na
atualidade, denominada de “pós-industrial” (ANDERSON et al, 2012; DEUZE &
WITSCHGE, 2016) reconhecendo que o jornalismo é uma instituição social afetada
diretamente pelo intenso processo de mediatização da sociedade. Neste cenário, o papel
mediador do jornalista tem perdido força, visto que outros atores sociais como fontes e
audiência passam a dividir com os jornalistas o trabalho de “gestão discursiva da
atualidade” (FAUSTO NETO, 2009). Tais transformações afetam a “comunidade
interpretativa” (ZELIZER, 1993; 2000; 2010), reformulam o status da notícia e
repercutem na identidade do jornalismo. Na sociedade mediatizada há perda da
autonomia relativa dos campos sociais, já que ao entrarem em contato com os outros
campos sociais e suas lógicas específicas são criados “circuitos midiatizados” (BRAGA,
2012).
Enquanto uma instituição social formada historicamente nas sociedades
ocidentais no século XIX, ao jornalismo moderno foi atribuído o papel de “reconstrução
discursiva do mundo” na atualidade (FRANCISCATO, 2003). A partir da consolidação
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de valores e padrões técnicos os procedimentos de trabalho, a atividade foi recebendo
reconhecimento internamente assim como por atores externos, numa relação recíproca
(GUERRA, 2003).
O campo jornalístico foi constituído a partir da distinção entre os jornais que
ofereciam ‘notícias’, afirmando seu compromisso com a objetividade, dos que se
propunham a oferecer análises e ‘comentários’ (BOURDIEU, 1998). Enquanto um
“sistema social voltado para a produção de informação sobre a atualidade” (GOMES,
2004) independentemente dos paradoxos nos quais foi fundado, o jornalismo é
caracterizado por um discurso legítimo, enunciado em situação legitimada e reconhecido
pelos pares, bem como pela maioria (BOURDIEU, 1998).
Na atualidade, todavia, o processo produtivo migra de produções centralizadas
para produção em rede, surge o “jornalismo pós-industrial” (ANDERSON et al. 2012;
DEUZE e WITSCHGE, 2015). Com o fim da linearidade do processo e a passividade do
público, assim como o mundo no qual a notícia era produzida só por profissionais e
consumida apenas por amadores, surge um novo “ecossistema jornalístico”
(ANDERSON et al. 2012).
Neste cenário de múltiplos produtores de conteúdo e maior horizontalidade
(SCHUDSON, 2011) da prática jornalística a concepção do jornalismo como um campo
social relativamente estável e consensual está em alteração (DEUZE E WITSCHGE,
2016, p.8). O processo crescente de mediatização das práticas sociais afeta o ambiente
produtivo do jornalismo colocando fontes e audiência como “co-produtores da notícia”
(FAUSTO NETO, 2009).
O objetivo principal desta pesquisa, portanto, foi compreender as transformações
da prática jornalística pós-industrial especialmente no que diz respeito às novas dinâmicas
entre jornalistas, fontes e audiência no processo produtivo a partir da análise da cobertura
do fenômeno migratório impulsionado pelas mudanças climáticas em produtos
jornalísticos de referência e da mídia livre e alternativa de diferentes partes do globo, na
mídia digital, no ano de 2018.
Confirmamos nossa hipótese de que é possível investigar, a partir dos estudos do
jornalismo acerca das fontes de informação, as possíveis novas dinâmicas entre estes
atores sociais no processo produtivo do jornalismo pós-industrial. Após revisão
bibliográfica, porém, constatamos que não há consenso entre os autores que tomaram as
fontes como objeto de pesquisa (PINTO, 2000; LAGE, 2001; SOUSA 2001; GUERRA,
2007;

SCHMITZ,

2011;

LOPES,

2016).

Observamos

diferentes

propostas
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classificatórias, algumas semelhanças, mas divergentes nomenclaturas, separação de
categorias convergentes assim como algumas variáveis de difícil detecção a partir da
análise do conteúdo.
Se fontes e audiência potencialidade compartilham o processo produtivo com
jornalistas, nos interessou investigar como isso ocorre dentro dos espaços de produção
jornalística. A classificação elaborada para análise de fontes poderia ser operativa na
observação dos autores de conteúdo nos produtos do corpus. Observamos, todavia, uma
lacuna nos estudos do jornalismo no que se refere à noção de autoria (RINGOOT, 2013;
CHRISTOFOLETTI, 2004), já que a tradicional separação entre subjetividade e
objetividade (SCHUDSON; 2010; SPONHOLZ, 2003; GUERRA, 2003) deixou opaca a
discussão sobre autoria ao estabelecer o jornalista como mediador da “verdade dos fatos”
(MORETZSOHN, 2007).
Reconhecemos que as dimensões de locutor, enunciador e sujeito falante,
propostas por Ducrot (1987), estão em todas as produções, independentemente de quem
assina determinado texto. Entretanto, neste cenário de múltiplos produtores é lógico
imputar a responsabilidade de determinado conteúdo a um sujeito, pois este seleciona,
hierarquiza e nomeia, sujeitos e fenômenos, é responsável por aquela construção
discursiva que não necessariamente passará pelo crivo do jornalista ou editor. Embora
este sujeito integre, mesmo que pontualmente, uma equipe, um coletivo, uma
representação social, e por isso, nunca assine isoladamente, este novo ator entra neste
jogo de forças podendo se destacar pelo seu envolvimento no fato ou pela sua posição
social.
O primeiro resultado desta pesquisa foi uma proposta para investigação de fontes
e autores, que denominamos como “autor-assinante” do conteúdo, ou seja, o indivíduo
responsável por dada produção, identificável pelo nome que acompanha o título do
conteúdo, sendo que na ausência de indicação do autor, a produção é atribuída ao produto
como um todo. A proposta foi elaborada a partir da adoção, adaptação e criação de
variáveis apresentadas para análise de fontes, conforme consta na revisão bibliográfica.
O modelo conta com cinco categorias e 16 variáveis. Os critérios são relativos ao
conteúdo, tipo, posição social, envolvimento com o fato/fenômeno e posição geográfica
da fonte.
No total, analisamos 125 conteúdos veiculados em produtos da mídia digital. O
corpus desta pesquisa foi composto por: The New York Times (EUA), El País (Espanha),
Al Jazeera (Oriente Médio) e The Guardian (Nigéria), considerados como produtos de
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referência. Os produtos da mídia livre e alternativa foram: Mediapart (França), The
Conversation (Austrália), Outras Palavras (Brasil) e The Quint (Índia).
A classificação dos atores sociais citados, direta ou indiretamente, nos conteúdos
relacionados ao fenômeno migratório impulsionado pelas mudanças climáticas nos
produtos jornalísticos corpus desta pesquisa, no ano de 2018, resultou na constatação de
que fontes as institucionais e organizacionais (30,72%), selecionadas pelo critério de
posição social, foram as mais acionadas levando-se em consideração todos os produtos
do corpus. Quando separamos os produtos de referência dos da mídia livre e alternativa
constatamos que as fontes inst./governamentais continuaram sendo as mais citadas
(36,31%) nos produtos de referência, porém, as fontes especializadas foram as mais
citadas (23,57%) nos produtos do segundo grupo.
Antes de aplicarmos a mesma proposta de classificação de fontes para
investigação dos autores-assinantes dos conteúdos nos produtos do corpus, observamos
se os autores pertenciam ao campo jornalístico ou a outro campo social. Esta observação
resultou na confirmação da nossa hipótese de que nos produtos de referência os agentes
do campo jornalístico continuariam assinando a maioria dos conteúdos. Os agentes do
campo jornalístico assinaram 71,66% dos conteúdos enquanto atores externos ao campo
assinaram 28,23% dos textos nos produtos de referência. Já nos produtos da mídia livre e
alternativa, os agentes do campo jornalístico assinaram 24,61% dos conteúdos enquanto
atores sociais externos ao campo assinaram 75,38% dos conteúdos. Assim, confirmamos
nossa hipótese de que nos produtos da mídia livre e alternativa seria possível identificar
novas dinâmicas entre atores sociais no processo produtivo do jornalismo pós-industrial.
A identificação da autoria também revelou as práticas de produção colaborativa
(ANDERSON et. al, 2012) na mídia digital. A grande quantidade de informações
disponíveis na web amplia a atividade de curadoria de informação no campo da
comunicação digital (CORRÊA e BERTOCCHI, 2012), relativa a competência de
selecionar, editar para agregar valor ou contextualizar e difundir. Os fluxos de informação
na sociedade mediatizada são mais complexos, a fronteira entre produção e
reconhecimento se transforma em “zona de contato” (FAUSTO NETO, 2012), a
circulação de sentidos também é afetada, emergem outros modos de interação, surgem
circuitos nos quais participam produtores e receptores (BRAGA, 2012).
A atividade de curadoria de informação ficou evidente na produção do Outras
Palavras e The Quint. No primeiro, esse processo aconteceu com edição de título e
subtítulo, visível após comparação com conteúdo publicado no El País com o título: “El
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devastador negócio del tráfico de arena” e alterado para: “Economia e geopolítica global
da areia”, além do Outras Palavras ter incluído subtítulo para contextualizar a dimensão
do problema: “É o segundo recurso natural mais consumido. Especulação imobiliária
multiplica extração e já provoca crises ambientais graves. Comércio favorece países
ricos”. No The Quint identificamos matéria publicada primeiro no The Conversation
sobre os impactos das MCs em Bangladesh apresentados na perspectiva de uma fonte
testemunhal, mulher que foi forçada a se deslocar e acabou em fábrica de tijolos,
trabalhando em regime de “escravidão moderna”. No produto nigeriano The Guardian
também identificamos texto colocado em circulação que foi produzido por pesquisador
membro do The Conversation, tal conteúdo tratava da relação da mudança climática,
migração e conflitos na África.
Ao analisar os atores sociais que foram “autores-assinantes”, ou seja, após aplicar
a mesma proposta de investigação no estudo das fontes para autores, buscando identificar
o critério de seleção destes, posição social ou envolvimento no fato, constatamos que nos
produtos do corpus os atores sociais autorizados a participar do processo produtivo
jornalístico pós-industrial sobre a problemática da migração climática, suas causas e
consequências, foram especialistas com vinculação institucional.
Apenas em 50% das matérias do El País as fontes organizacionais foram
autorizadas a discorrer sobre a problemática, os demais conteúdos foram assinados por
especialistas, todos na editoria de opinião. No Mediapart os conteúdos assinados por
atores externos ao campo jornalístico representaram 55,55% da amostra, foram
publicados na editoria ‘Les Blogs’ - espaço integrado ao ‘Le Club’ que é destinado a
membros do produto. Tiveram casos de autores-assinantes especialistas, mas também
membros que circularam produção de ativista e membro que é presidente de ONG.
Identificamos novas dinâmicas entre jornalistas, fontes e audiência neste produto pelo
próprio modelo de negócio que aposta na horizontalidade, disponibilizando plataforma
de criação de blog sob o domínio do produto cujas produções são destacadas do lado
direito da homepage.
Nos demais produtos 100% dos conteúdos produzidos por atores de outros campos
sociais foram assinados por especialistas com vinculação institucional, revelando que a
expertise bem como a posição social ocupada pelos sujeitos na estrutura social é
determinante na sua aceitação como partícipes do processo produtivo jornalístico pósindustrial na condição de autor-assinante.
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Diante desta constatação, afirmamos: o mesmo critério predominante para seleção
das fontes de informação, ou seja, sua posição social, é aplicado no processo de seleção
das fontes e membros da audiência que serão autores-assinantes no jornalismo pósindustrial. A partir do estudo empírico da cobertura do fenômeno migratório
impulsionado pelas mudanças climáticas concluímos que a horizontalidade na produção
jornalística pós-industrial foi seletiva, já que os atores sociais autorizados a participar do
processo produtivo como “autores-assinantes” nos produtos jornalísticos foram
especialistas com vínculo institucional.
O intenso processo de mediatização da sociedade possibilitou o surgimento de
múltiplos produtores de conteúdo no ambiente digital, especialmente após o advento da
internet, mas os atores sociais incluídos como autores-assinantes nas produções do
jornalismo pós-industrial acerca da problemática estudada são selecionados pelo mesmo
critério de posição social utilizado para escolha das fontes de informação. Neste sentido,
as fontes com envolvimento no fato ou fenômeno não são privilegiadas como fontes nem
como autores-assinantes de uma problemática que afeta suas vidas cotidianamente.
Podem até participar do processo produtivo em acontecimentos de relevância pública
como fornecedoras de primeiros relatos ou de material audiovisual como, por exemplo,
após desastres ‘naturais’ (ANDERSON et al. 2012, p. 43), entretanto não são fontes
autorizadas a participar como autores de conteúdo nos produtos jornalístico, com
visibilidade na esfera pública.
A potencialidade da mídia, portanto, não modifica a lógica que é da instituição
jornalística, baseada na seleção, hierarquização e nomeação (LAGE, 2005). Superar a
visão de uma suposta lógica midiática que submete os campos sociais, conforme Couldry
(2014), reconhecendo que o conceito de campo social e capital simbólico de Bourdieu
(2001) são produtivos para investigar os processos de mediatização da sociedade
enquanto um “metaprocesso” (KROTZ, 2007) e suas afetações nas práticas sociais na
atualidade pode contribuir com os estudos da comunicação. Nosso esforço foi investigar
transformações no nível micro, ambicionando relacioná-los aos aspectos macro nos quais
a atividade jornalística está inserida.
Os produtos da mídia livre e alternativa permitiram compreender as novas
dinâmicas comunicacionais que atravessam os campos sociais, criando “circuitos
midiatizados”, ao agirem sobre os processos comunicacionais os reformulam,
transformam e geram inovação (BRAGA, 2012). Essa interação entre campos nos
circuitos mediatizados reflete nos próprios campos incidindo sobre o equilíbrio de forças,
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que no caso do The Conversation desloca o jornalista da produção para a edição da
informação, colocando a força do relato no sujeito detentor do conhecimento científico.
No produto Mediapart há mais variedade de autores-assinantes resultado de um
novo modelo de negócio no qual a audiência se torna membro (são cidadãos, ativistas,
ONGs e especialistas que viram blogueiros) e produz conteúdo para veiculação na
homepage do produto. Estes atores realizam ainda curadoria de informação colocando em
circulação conteúdos disponíveis na rede. Neste sentido, as fontes e audiência tencionam
a “comunidade interpretativa” (ZELIZER, 1993, 2000) passando cada vez mais a
participar da interpretação coletiva dos fatos da realidade nos produtos da mídia livre e
alternativa.
Embora tenhamos constatado que os atores externos ao campo jornalístico
produzem nos produtos de referência, estes atores continuam restritos às colunas de
opinião. Nos produtos da mídia livre e alternativa, todavia, a fronteira entre notícia e
opinião é opaca, já que não há editoria de opinião nos produtos analisados, a exceção do
The Quint. O paradigma de separação entre fato e opinião característico pela busca da
objetividade no jornalismo moderno é colocado sob suspensão na produção do jornalismo
pós-industrial.
A identificação dos atores sociais majoritariamente autorizados a produzir sobre
o fenômeno migratório impulsionado pelas MCs nos produtos do corpus desta pesquisa
empírica, ou seja, pesquisadores, professores universitários, especialistas e experts com
vinculação institucional, revela a predominância das perspectivas da ciência ambiental e
do clima com relação a problemática em questão.
A escolha deste fenômeno para buscar identificar as transformações na prática
jornalística pós-industrial especialmente no que diz respeito às dinâmicas entre atores
sociais no processo produtivo ocorreu devido ao caráter multifacetado desta crise, o que
poderia refletir na diversidade de atores sociais que potencialmente poderiam participar
da “gestão discursiva da atualidade” (FAUSTO NETO, 2009) sobre esta problemática,
entretanto, não constatamos essa diversidade de atores sociais na produção analisada.
Nem mesmo as fontes organizacionais, as mais citadas da amostra, que são responsáveis
pela produção de relatórios gerais, documentos oficiais, encontros intragovernamentais,
trabalhos de campo, coleta de dados, entre outros, desfrutaram desta possibilidade de
integrar o processo produtivo como autores-assinantes em espaços de visibilidade na
esfera pública, o que certamente impacta na compreensão da complexidade e magnitude
do problema junto ao público.
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Apesar de serem cruciais para a compreensão das relações causa e efeito, a
predominância dos especialistas os coloca como únicos com conhecimento para falar
sobre o assunto, como superiores aos demais tipos de conhecimento existentes na
sociedade, conferindo-lhe posição social mais valorizada na estrutura social. O privilégio
das fontes científicas como autores-assinantes de conteúdos nos espaços jornalísticos,
mesmo que provenientes de diferentes centros de pesquisa e instituições espalhadas pelo
globo, reforça a disseminação de um tipo específico de conhecimento, o científico. Neste,
está estabelecido uma maneira de conhecer a realidade, o que se pode falar, como abordar,
nomear, analisar, explicar e classificar determinado assunto. A ciência não é neutra, como
vimos na revisão bibliográfica sobre o jornalismo científico e ambiental (BUENO, 2007,
2011; VICTOR, 2009; CALDAS, 2009, 2011, 2013; GIRARD et al., 2012; BROTAS,
2011). As fontes especializadas são consideradas neutras, não costumam ter suas
declarações confrontadas, a neutralidade do expert depende tanto do seu conhecimento
quanto da sua vinculação institucional (SPONHOLZ, 2008).

Nesse sentido, o The

Conversation é pioneiro ao evidenciar do lado direito do conteúdo informações sobre o
autor, sua vinculação institucional, bem como se o pesquisador recebeu aporte financeiro
para desenvolvimento de sua pesquisa.
O jornalismo plural neste cenário de múltiplos produtores é imprescindível à
atividade pós-industrial especialmente quando se trata de fenômenos globais
multifacetados. Implica em reconhecer e valorizar sujeitos detentores de outros tipos de
saber, como o conhecimento de trato (PARK, 1940, 2008) de posse dos sujeitos
envolvidos, implicados e testemunhas dos fatos e fenômenos. Significa autorizar que
participem do processo produtivo desta prática social, apresentando-lhes como atores
sociais aptos a tratar de assuntos de relevância pública, conferindo-lhes legitimação. O
próprio jornalismo é uma forma de conhecimento da realidade (PARK, 1940, 2008;
GENRO FILHO, 1985; MEDITSCH, 1997; SPONHOLZ, 2009; BENETTI & LISBOA,
2015) e uma importante instância da construção da realidade social (BERGER e
LUCKMANN, 2002; ALSINA, 2009).
As mudanças climáticas e suas consequências, como o fenômeno migratório
impulsionado pelos extremas climáticos, são assuntos de relevância pública. Neste
momento intenso de mediatização da sociedade, a cobertura jornalística de temas globais
como estes pode contribuir para que o jornalismo encontre alternativas para sair da crise
profissional, conforme sugere Kunelius (2014, p.80): “The urgency, global nature, and
complexity of an issue like climate change (or surveillance and privacy, as we have seen
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elsewhere) can lead to innovative solutions and interaction between journalists and other
actors”.
Um dos objetivos específicos desta pesquisa foi identificar as fontes de
informação acionadas na amostra. A classificação dos atores sociais citados como fontes
de

informação

nos

conteúdos

analisados

revelou

que

as

fontes

institucionais/organizacionais foram as mais citadas nos produtos El País (45,23%), Al
Jazeera (38,63%), The Guardian (44,44%) e Outras Palavras (46,66%). Relevante notar
que estas foram as fontes mais ouvidas nos produtos de países localizados em regiões de
vulnerabilidade. Na África e o Oriente Médio há forte atuação de organizações de
diferente natureza, estas desempenham papéis, inclusive, estatais, como o de prover à
população recursos básicos, como alimentação e saúde, especialmente, após desastres. O
contexto de instabilidade política, além do controle e censura dos meios de comunicação
em vários países destas regiões também pode justificar a maior recorrência a fontes
organizacionais como principais porta-vozes nessas regiões.
Este resultado no El País reforça a posição liberal e progressista do produto
espanhol, que problematizou a raiz da questão migratória com narrativas sobre o papel
antropogênico no aquecimento global, a inequidade das consequências das mudanças
climáticas, a importância da justiça social, a necessidade de transitarmos para um modelo
energético sustentável, contribuindo para o reconhecimento público da importância e
complexidade do fenômeno em questão.
As fontes especializadas foram as mais citadas no The Conversation com 39,58%,
resultado atribuído à característica do produto que tem como autores das narrativas os
atores do campo científico, predominando a lógica produtiva do campo científico de
circular o conhecimento produzido pelos pares. Além disso, o produto publica conteúdos
de especialistas vinculados institucionalmente a universidades que são membros,
parceiros ou fundadores do produto.
As fontes acionadas pelo critério de envolvimento no fato correspondem a fontes
testemunhais (partícipes ou testemunhas oculares) e cidadãos/ativistas. As fontes
testemunhais foram as mais acionadas no produto indiano The Quint, com 48,14% da
amostra. No Al Jazeera as fontes testemunhais corresponderam a 27,27% das fontes
acionadas, ficaram atrás apenas das fontes organizacionais. As fontes citadas por estes
produtos estavam implicadas nos processos de deslocamento consequência dos impactos
das alterações no clima, são indivíduos da zona rural, homens e mulheres, membros de
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vilas que estão se desfazendo devido à desertificação do solo, ao aumento do nível do
mar, secas extensas que impossibilitam a permanência em suas comunidades.
Podemos atribuir a maior recorrência a fontes deste tipo nos produtos da Índia e
Oriente Médio devido à proximidade geográfica com as manifestações das MCs, já que
movimento migratório assim como as manifestações das alterações climáticas não
ocorrem de modo homogêneo no globo. A proximidade geográfica é um valor-notícia
(WOLF,1985) que reforça a noticiabilidade do fenômeno. Além disso, a proximidade
com as testemunhas do deslocamento e indivíduos integrantes das caravanas facilita sua
inclusão como fontes de informação, estas confirmam a relevância da situação reportada
a partir de relatos de situações vividas ou presenciadas. Mas na sociedade mediatizada a
comunicação acontece em múltiplas plataformas, a web é desterritorizalizada, a
proximidade física geográfica não pode restringir o acesso a fontes envolvidas no
fenômeno.
O campo jornalístico controla a esfera de visibilidade pública (GOMES, 2004). O
silenciamento das fontes com envolvimento no fenômeno em espaços de reconhecimento
e legitimação como os produtos jornalísticos não contribui com a formação de uma
opinião pública lúcida sobre esta problemática. O índice de deslocamento global nunca
esteve tão alto, atualmente, são mais de 40 milhões de deslocados internamente e mais de
22 milhões de refugiados (IOM, 2018)72. Somente em 2017, o Internal Displacement
Monitoring Centre (IDCM)73 registrou 30,6 milhões de deslocamentos internos forçados,
sendo 11,8 milhões por conflitos e 18,8 milhões por desastres. A metodologia da análise
de conteúdo permite justamente que se compare os índices analisados com dados de
referência.
As fontes são utilizadas como “provas suplementares” no ritual estratégico em
busca da objetividade jornalística (TUCHMAN, 1978). Para que a cobertura sobre o
fenômeno migratório impulsionado pelas mudanças climáticas reflita o caráter
multifacetado da problemática é necessário incluir os atores sociais relegados a participar
como álibis da imprensa, com função de dramatização da narrativa ou apelo ao
sensacionalismo, ou seja, as fontes testemunhais, partícipes ou testemunhas oculares.
Enquanto as autoridade e experts são convocados pelo seu poder ou qualificação
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World Migration Report 2018 (UN IOM, 2018). Disponível: https://www.iom.int/wmr/world-migrationreport-2018 . Acesso: fevereiro/2019.
73
Global report on internal displacement 2018 (IDCM). Disponível: http://www.internaldisplacement.org/global-report/grid2018/
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profissional, as fontes testemunhais são acionadas pelo seu relato de experiência, existe
um apelo a emoção, a dramaticidade do acontecimento, especialmente na cobertura de
desastres (AMARAL, 2011).
Para reconhecer a natureza multifacetada da crise humanitária do século XXI é
necessário enxergar quem está por trás das estatísticas e dos discursos oficiais, é
compreender narramos a realidade da qual fazemos parte: “Ouvir e mostrar a realidade
dos refugiados não significa explorar a sua dor. A garantia da dignidade da pessoa humana
deve nortear a atividade jornalística nesses contextos. São as vítimas, as protagonistas de
suas próprias histórias, que devem nos mostrar o limite do nosso trabalho” (VICTOR,
2018, p. 107).
A maioria das pesquisas que relacionam migração e mídia focam na maneira como
os imigrantes são (mal) representados, gerando xenofobia e racismo na sociedade. São
poucos os estudos que se dedicam a compreender como os próprios migrantes fazem uso
da mídia, não só para manter contato com a família, mas produzindo e disseminando seus
próprios conteúdos, assumindo o controle da sua representação: “The migrants
perspective is very important as it reveals the issues that matter to them the most as well
as the difference that the media make (or not) to their own lives 74”. (MADIANOU, 2014.
p. 324)
O fenômeno migratório é mediatizado. A imagem dos migrantes como seres
completamente destituídos, em situação precária, sem acesso às tecnologias de
comunicação, não reflete a diversidade das condições das comunidades em fluxo. Os
grupos são heterogêneos, os indivíduos se articulam, surgem lideranças, alguns produzem
conteúdo, estão presentes nas redes sociais. São homens, mulheres, jovens, crianças,
bebês de colo, idosos, portadores de necessidades especiais, etc. Pessoas que eram
agricultores, empreendedores, profissionais de diversas áreas, donas de casa, agentes
comunitários, etc.
Além de proporcionar maior participação das fontes com envolvimento no fato
nos conteúdos sobre esta problemática, autorizar que estes atores sociais participem do
processo produtivo jornalístico como autores-assinantes de conteúdos nos espaços do
jornalismo pode trazer novas perspectivas, novas formas de problematizar esta questão
de justiça social, proporcionando visibilidade na esfera pública para que os deslocados

“A perspectiva dos migrantes é muito importante por revelar os assuntos que consideram mais
importantes assim como a diferença que a cobertura da mídia acarreta ou não em suas vidas”
(MADIANOU, 2014. p. 324. Tradução nossa).
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possam ser autores das narrativas sobre suas vidas em trânsito. O que pensam os
migrantes sobre o fenômeno do qual fazem parte? Se fossem narrar sua experiência, qual
aspecto seria considerado mais relevante? Ao que atribuem seu deslocamento? Existe
clareza de que integram um movimento global? Reconhecem fatores ambientais como
impulsionadores de deslocamento? Acreditam que as MCs amplificam os conflitos,
aumentando a vulnerabilidade? Como gostariam de ser representados nos espaços
legitimados de produção discursiva sobre a atualidade? Gostariam de ter voz nos espaços
de discussão de políticas públicas? Gostariam de ter visibilidade na agenda midiática,
rompendo com seu silenciamento e invisibilidade na esfera pública? Isso contribuiria com
seu reconhecimento jurídico?
Novas narrativas podem emergir a partir do acesso a outros atores sociais, tanto
na condição de fontes quanto de autores-assinantes, conformando a “comunidade
interpretativa” acerca desta problemática. O fato dos jornalistas que cobrem as MCs
partirem dos consensos do IPCC e das fontes científicas indica que estes atores participam
da interpretação coletiva quando este é o assunto em questão. “We find that sharing the
IPCC consensus correlates with a preference for scientific and environmentalist sources.
This is a first indication that not only journalists but also their scientific sources form an
interpretive community75” (BRUGGEMANN E ENGESSER 2014, p. 22). Neste sentido,
pode ser produtivo que outros atores sociais sejam acessados e possam participar da
interpretação deste fenômeno global.
Os especialistas são cruciais para a compressão do fenômeno em seus diversos
aspectos, mas a inclusão de outros atores sociais como fontes e autores-assinantes pode
tornar o problema mais tangível ao grande público. A predominância de perspectivas
científicas pode, inclusive, orientar a percepção da audiência como um problema distante
da realidade cotidiana (LOOSE, 2016). Narrativas de outros atores sociais nos espaços de
visibilidade do jornalismo pós-industrial podem tornar mais clara a relação entre as
práticas cotidianas e seus efeitos, o estilo de vida ocidental (insustentável) e seus impactos
em todo o globo, indicando as conexões entre o local e global, entre causa e consequência,
entre passado e presente, entre exploração de recursos de países em desenvolvimento e
necessidade de justiça social e construção de resiliência.

“Concluímos que compartilhar o consenso do IPCC está relacionado com a preferência entre fontes
científicas e ambientalistas. Está é a primeira indicação de que não apenas os jornalistas, mas também fontes
científicas, formam uma comunidade interpretativa” (BRUGGEMANN E ENGESSER 2014, p. 22
tradução nossa).
75
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A própria inserção das fontes organizacionais como autores-assinantes pode
contribuir para o estabelecimento destas conexões, por reunirem representantes
governamentais, especialistas, ativistas, a sociedade civil, de maneira geral. Para incluir
novos atores não é preciso excluir os atores sociais já legitimados, até porque a audiência
reconhece e valoriza a perspectiva e conhecimento daqueles que dominam a
complexidade do assunto, assim como legitima o conhecimento dos peritos (GIDDENS,
1991) e o acessa através do jornalismo. O capital simbólico (BOURDIEU, 1999) dos
agentes de diversos campos sociais também é reconhecido e legitimado pela maioria, não
somente pelos pares. Portanto, não se trata de desconsiderar uma lógica que atravessa a
estrutura social, mas sim de possibilitar uma ocupação de forma mais equilibrada dos
espaços de visibilidade pública que podem contribuir para o entendimento de uma das
principais crises do século XXI que afeta a todos nós, mesmo de que maneira
desproporcional. Se fórum público é função do jornalismo nas sociedades democráticas
(SCHUDSON, 2007), enquanto espaço onde os diversos setores da vida social e seus
representantes se encontram e debatem com os cidadãos os assuntos de interesse público
(GOMES, 2004), nada mais justo e produtivo do que estabelecer de fato novas dinâmicas
de interação que proporcionem visibilidade a diversos atores sociais.
Como a globalização e digitalização criaram um sistema glocal de comunicação
(SANTAELLA, 2007; PALÁCIOS, 2009) determinadas temáticas são dificilmente
entendidas na sua complexidade se não estabelecidas as relações entre local e global. A
produção para a mídia digital, principalmente no que diz respeito a fenômenos globais,
proporciona aos atores sociais discorrer desprendidos da sua localização física. Na
categoria de proximidade geográfica propusemos a variável “glocal” para indicar as
fontes que falam deslocadas de seu lugar físico sobre questões “difusas no espaço e no
tempo” (CARVALHO, 2011), como as mudanças climáticas e fenômeno migratório.
A análise da posição geográfica das fontes de informação revelou que no
NYTimes (59,18%) e Mediapart (47,91%) predominou o acesso a fontes posicionadas no
mesmo território do fato reportado, por isso, consideradas nacionais. O que vai ao
encontro da maior recorrência a fontes governamentais nestes produtos, nos quais as
matérias também trataram de questões envolvendo os aspectos políticos, econômicos e
jurídicos atrelados ao fenômeno migratório. No The Guardian (57,77%) e The Quint
(96,29%) as matérias tratavam majoritariamente do fenômeno migratório impulsionado
pelas mudanças climáticas com impactos nos territórios nacionais, o que acarretou no
acionamento a fontes nacionais. Foram destacadas as relações entre os extremos
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climáticos como secas, desertificação e salinização do solo, aumento do nível do mar e o
deslocamento de indivíduos e comunidades inteiras. No Outras Palavras as fontes
nacionais corresponderam a 52,94% das vezes, mesmo quando o conteúdo tratava de
aspecto macro do fenômeno, por exemplo, como a maior frequência e intensidade de
eventos extremos, quando indicado um lugar em específico, como o Furacão Katrina nos
EUA, a fonte citada pertencia a universidade situada no território nacional.
No The Conversation as fontes citadas estavam posicionadas internacionalmente
em 43,75% dos casos dos fatos reportados, o que reflete o acesso predominante a fontes
especializadas. Os pesquisadores se dedicam a investigar objetos complexos, nem sempre
presentes no território nacional onde localizam-se os institutos de pesquisa, muitas vezes
se tratam de fenômenos que não se manifestam de maneira homogênea no globo, como
neste caso.
No El País os conteúdos apresentaram o problema da migração impulsionada
pelas alterações do clima reconhecendo sua complexidade e seu carácter diluído no
espaço e tempo, sendo assim, as matérias contaram com fontes que declaravam
deslocadas de seu local físico, por isso, consideradas glocais (87,80%). Como no
conteúdo “Los migrantes que no cuentan en las estadísticas” a problemática envolvendo
os deslocados cita fontes glocais como a professora de Direito Internacional da
Universidade de Tarragona que apesar de fisicamente falar da Europa, trata da
problemática de maneira geral, não se refere única ou diretamente a migração no âmbito
local, trata o assunto reconhecendo sua natureza histórica e dispersa no tempo-espaço,
portanto, fala deslocada de seu local de origem.
Quando refletimos sobre a posição geográfica dos autores-assinantes dos
conteúdos é preciso reconhecer que o valor da produção in loco é consensual,
especialmente no jornalismo, visto que confere veracidade e credibilidade ao conteúdo
pelo simples fato do sujeito reportar do local de ocorrência do acontecimento.
No The Quint os conteúdos tratavam das consequências das MCs no seu território
ou região, os autores-assinantes também estavam posicionados geograficamente no
mesmo território, por isso, classificados como nacionais (83,33%). No jornal nigeriano
The Guardian os conteúdos também trataram majoritariamente de fatos ocorridos no país
e foram assinados por jornalistas localizados no território nacional (76,92%), como na
matéria “Alarm over fast depleting forest resources” é assinada pelos jornalistas EnoAbasi Sunday (Lagos), Anietie Akpan (Calabar), Oluwaseun Akingboye (Akure) and
Charles Akpeji (Jalingo).
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No Al Jazeera observamos conteúdos retratando questões de diferentes
localidades, mas os autores-assinantes internacionais assinaram em 62,50% dos casos. A
problemática da migração foi tratada em termos gerais como na matéria “To stop
migration, stop the abuse of Africa’s resources”, assinada por Lorenzo Kamel, que é
professor de História da Universidade de Turin, na Itália, se tomarmos a África como
referencial, o autor situa-se internacionalmente. O mesmo pode ser dito do conteúdo “We
need to change the way we talk about climate change”, que versa sobre a questão do
aumento do nível do mar em Bangladesh, mas é assinada por Kasia Paprocki, que é
professora assistente do Departamento de Geografia da Economic School of London.
Nos produtos El País (76, 92%), NYTimes (44,44%), Mediapart (66,66%), The
Conversation (51,42%) e Outras Palavras (83,33%) os autores-assinantes dos conteúdos
produziram desprendidos do seu lugar físico e sobre as dimensões globais do fenômeno
migratórios suas causas e consequências. No produto espanhol a maioria das narrativas
abordaram o fenômeno na sua complexidade como no conteúdo ‘Todos somos refugiados
climáticos’ com subtítulo ‘Por qué la humanindad sigue avanzando tontamente hacia uma
tragédia segura?’, assinado por Jeffrey Sachs, professor da Universidade de Columbia e
diretor da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Embora o
autor-assinante contextualize seu discurso a partir de exemplos de eventos extremos que
causaram deslocamentos de comunidades como o Furacão Maria, em Porto Rico, e as
queimadas na Califórnia e Atenas, além de eventos na Austrália, Suécia e Reino Unido,
se refere a dimensão global da crise migratória não sendo possível ter como referência
uma única localidade do acontecimento, por isso, foi classificado como glocal, ou seja, o
autor-assinante discorreu deslocado da geografia física de onde fala sobre fenômeno
disperso no tempo e espaço.
Observar a posição geográfica das fontes e dos autores-assinantes dos conteúdos
foi importante por permitir refletir sobre alternativas para produção de conteúdo capazes
de escapar da tendência homogeneizante da cobertura da grande mídia sobre notícias
globais. Na mídia digital a comunicação acontece via fluxos informacionais, a
‘glocalização’ caracteriza este processo e se realiza ao buscar traduzir questões globais
para as esferas locais e regionais através do acesso a fontes e pontos de vista locais
(PALÁCIOS, 2009). Uma alternativa possível para concretização disso sem a
necessidade de rupturas no processo produtivo ou altos custos de implementação,
segundo o autor, seria retirar os conteúdos gerado por usuários (user-generated contente
- UGC) dos espaços restritos a participação da audiência nos produtos do mainstream. “I
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suggest that user content should be placed in a realistic perspective, as far as the
production of the newspaper is concerned, and as far as the impact of such content as
news pieces is concerned76” (PALÁCIOS, 2009, p.284).
Neste sentido, quando refletimos sobre as fontes locais e os critérios de seleção
dos autores-assinantes externos ao campo jornalístico, no caso do fenômeno migratório
impulsionado pelas MCs, parece oportuno permitir que fontes locais e regionais,
especialmente as com envolvimento no fato, possam além de serem fontes capazes de
realizar esta ancoragem dos fatos, ocupar a posição de autores-assinantes, contribuindo
com esse processo. Nos produtos da mídia livre e alternativa esse caminho é perceptível,
por exemplo, quando observamos que os conteúdos produzidos por atores externos ao
campo não foram categorizados na editoria de opinião, até porque as fronteiras entre fatcs
x comments parece diluída no jornalismo pós-industrial, inclusive, inexistente a coluna
opinativa nos produtos deste tipo que foram corpus deste estudo. Até mesmo no The
Quint, único a manter a coluna opinião, nenhum conteúdo da amostra foi enquadrado
como tal, mas sim como destaque, na seção “Hot News Text”, reforçando ainda mais que
a proximidade com o fenômeno altera a percepção do mesmo.
A análise da relação estabelecida entre fontes e autores-assinantes na atividade
jornalística pós-industrial revelou que a aproximação entre campos na sociedade
mediatizada gera experimentações, inovações nas quais os atores sociais participam de
circuitos diversos (BRAGA, 2012, p.43). No The Conversation a aproximação entre os
campos jornalístico e científico revela articulações entre lógicas e negociações
fronteiriças entre campos, resultando em um produto híbrido no qual o jornalista é
deslocado da função de autor, mas responsável pela edição, curadoria e identificação da
noticiabilidade.
No Mediapart a inclusão da audiência como membro nas condições de produção
proporciona conteúdos diversos, revela que a produção de conteúdo por atores sociais
externos ao campo também aciona fontes de informação. Neste cenário de proliferação
de fake news não basta dizer é preciso referenciar, comprovar a origem da afirmação ou
seu embasamento.
No Outras Palavras e The Quint ficou evidente a atividade de curadoria de
informação característica da comunicação na mídia digital (CORRÊA e BERTOCCHI,

“Eu sugiro que os contéudos dos usuários sejam colocados em uma perspectiva mais realística assim
como existe essa preocupação com a produção do jornal e com os impactos destes pedaços de notícias”
(PALÁCIOS, 2009, p.284. Tradução nossa).
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2012), demonstrando que no jornalismo pós-industrial a produção colaborativa
(ANDERSON et.al, 2012) é operativa, proporciona que esta prática social encontre
alternativas econômicas para se sustentar, alinhadas ainda às novas dinâmicas de
produção, circulação e consumo na sociedade mediatizada, na qual a circulação deixa de
ser vista como defasagem entre o tempo de produção e consumo para ser reconhecida
como “instância de articulação entre ofertadores e usuários de discursos” (FAUSTO
NETO, 2018, p.22).
Nos produtos de referência constatamos maior diversidade de fontes provenientes
de diferentes posições sociais, o que não significa necessariamente em pluralidade de
perspectivas, nos conteúdos assinados pelos profissionais do campo. Os princípios de
imparcialidade, pluralidade e objetividade (SPONHOLZ, 2003) pressionam os jornalistas
a acessarem fontes diversas e a citarem, de modo direto ou indireto, sujeitos que possam
comentar, explicar, opinar sobre as questões abordadas nas matérias. Por isso, é
compreensível a maior quantidade de fontes nos conteúdos assinados por agentes do
campo jornalístico. Entretanto, nos textos assinados por atores sociais externos ao campo
jornalístico também constatamos o acesso a fontes de informação, mesmo que em menor
quantidade, foi possível observar que estes agentes ao participarem desta prática social
são “pressionados” a aderir a lógica discursiva do jornalismo ancorada em fontes de
informação.
O presente estudo também objetivou especificamente identificar o enquadramento
do risco associado às causas e consequências do fenômeno migratório, observando se a
percepção de risco difere entre produtos provenientes de países que recebem deslocados
e países cuja população está em deslocamento. Partimos do pressuposto de que o risco é
uma construção social, assim como a notícia. A revisão bibliográfica sobre a comunicação
de riscos foi crucial para possibilitar o entendimento de que o jornalismo é uma prática
social importante que pode contribuir ou não com a comunicação de risco.
Embora o ato de migrar faça parte da história da humanidade por se tratar de um
instinto de sobrevivência dos seres vivos, reconhecendo que são muitas as circunstâncias
envolvem os deslocamentos humanos e geralmente existe a interação entre mais de uma
força, com variação de grau de influência, no final do século XX e início de século XXI,
um número vertiginoso de migrações humanas foi motivado em razão dos fenômenos
ambientais que têm tornado imprópria, se não impossível, a vida humana em determinado
espaço geográfico (WARNER et. al., 2009).
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Existe, portanto, uma problemática que envolve uma noção de risco. Vivemos em uma
sociedade de riscos (BECK, 1986/2010) na qual os riscos são ilimitados e indefinidos no
tempo e espaço, atingem diversas comunidades que não necessariamente tem consciência da
sua existência, partem do local para o global com capacidade de atingir a todos, mesmo que
de forma desproporcional. Inclusive, quando se trata de riscos associados às mudanças
climáticas é preciso reconhecer que a frequência de desastres ambientais está maior devido
as alterações no clima assim como pelo aumento da iniquidade social. Fato que também é
destacado por Giddens (2010) ao afirmar que apesar dos riscos não se restringirem a
determinados espaços geográficos ou a classes sociais, afetam majoritariamente os países
mais pobres, as comunidades em maior situação de vulnerabilidade. Assim, a percepção dos
riscos também pode diferir, uma vez que a capacidade de reflexividade (GIDDENS, 1991)
da sociedade também depende da comunicação que se faz destes riscos. Comunidades mais
bem informadas sobre os riscos consequentemente têm mais capacidade de encontrar
soluções para as circunstâncias que tornam vulnerável a sua existência.
A Comunicação de riscos desempenha papel fundamental no que diz respeito a
construção de comunidades resilientes, oferece parâmetros para auxiliar a governança, as
agências competentes a promover ações de enfrentamento, prevenção, mitigação e/ou
adaptação, buscando ainda formas mais eficientes e adequadas para informar o público em
geral. É importante ferramenta para a redução do risco de desastres, é condição necessária
para garantir o direito de todos de participar dos processos de tomadas de decisão que
impactam diretamente suas vidas, ou seja, é instrumento de democratização (VICTOR,
2015). O jornalismo tem um papel importante enquanto prática que integra a comunicação
de risco. “A visibilidade que o tema ganha na esfera pública através da cobertura jornalística
e o modo com o qual o tema é abordado refletem na informação (ou desinformação) do
público em relação ao fato” (LOOSE, 2014, p.22).
O conceito de enquadramento (ENTMAN, 1993) permitiu operacionalizar o estudo
relativo ao enquadramento do risco nos conteúdos da amostra desta pesquisa. Partimos do
pressuposto de que é possível investigar intersecções na configuração dos frames, conforme
proposto por Seixas e Francisco (2012) que observaram que seleção, nomeação e ordenação
(LAGE, 2005) são competências que orientam procedimentos do processo produtivo do
jornalismo, assim como seleção, saliência (ENTMAN, 1993), relevância, elaboração, ênfase
e exclusão (MCCOMBS, 2005; 2008) determinam enquadramento.
Buscamos identificar se o risco foi salientado, com ou sem o uso do termo, nos
conteúdos e de que maneira foi ordenado, se apresentado nos elementos de abertura,
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conferindo relevância e maior visibilidade. Observamos que a noção de risco foi apresentada
em praticamente todos os conteúdos produzidos pelo corpus deste estudo, ficando de fora
em apenas 3,96% da amostra. Identificamos que, com ou sem o uso da palavra, a percepção
de risco esteve atrelada tanto à causa do deslocamento - os extremos climáticos como secas,
enchentes, furacões, aumento do nível do mar - quanto às consequências do fenômeno
migratório - impactos políticos, econômicos, sociais.
Nos produtos de referência o risco foi enquadrado nos elementos de abertura em 50%
dos casos no NYTimes, 46,10% no El País, 75% no Al Jazeera e 41,60% no The Guardian.
Nos produtos da mídia livre e alternativa o risco foi apresentado nos elementos de abertura
em 33,33% dos casos no Mediapart, 32,43% no The Conversation, 83,33% no Outras
Palavras e 50% no The Quint. Nossa hipótese de que a proximidade geográfica com o
fenômeno interfere na percepção do mesmo foi confirmada parcialmente, já que no Al
Jazeera 75% dos conteúdos trouxeram o fator de risco atrelado às causas ou consequências
da migração nos elementos de abertura. Entretanto, nos outros produtos constatamos que a
porcentagem foi próxima entre países que estão recebendo imigrantes dos que estão com
suas populações em êxodo.
Observamos ainda a nomeação dos deslocados bem como do fenômeno através da
identificação das palavras-chave utilizadas para seleção dos conteúdos do corpus. No The
Quint (83,83%) e The Guardian (69,23%), localizados em países mais vulneráveis aos
impactos das alterações climáticas e suas consequências, como a migração, o fenômeno foi
nomeado, ou seja, encontramos mais matérias com uso da palavra-chave migração climática.
No Al Jazeera a nomeação foi dada aos deslocados, como migrantes (31,25%). No El País
(46,15%) e The Conversation (34,28%) como refugiados. No Mediapart (44,44%),
NYTimes (33,33%) e Outras Palavras (50%) identificamos textos nos quais mais de uma
palavra-chave foi utilizada no mesmo conteúdo. Acreditamos que nos países localizados em
regiões cujas populações estão em êxodo a nomeação do fenômeno e dos deslocados como
migrantes foi predominante pelo fato da proximidade geográfica com os efeitos das
alterações do clima e os deslocamentos como consequência destes extremos proporcionarem
uma compreensão mais clara da relação causa e efeito, da conexão entre as alterações
climáticas e suas consequências.
Objetivamos especificamente, por fim, contribuir com os estudos sobre o crescente
processo de mediatização da sociedade e seus impactos na instituição jornalística como nas
novas dinâmicas que se estabelecem entre jornalistas, fontes e audiência nos espaços do
jornalismo pós-industrial, na mídia digital. Acreditamos ter atingido este objetivo com uma
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proposta de classificação para fontes e autores-assinantes que se mostrou operativa no estudo
empírico realizado nesta pesquisa acerca do fenômeno migratório impulsionado pelas
mudanças climáticas, permintindo refletir sobre os impactos da mediatização no jornalismo
a partir da observação de possíveis alterações na lógica do campo ao mesmo tempo em que
o olhar mais amplo do metaprocesso em curso proporciona compreender as razões de tais
transformações. Futuras pesquisas que tiverem como objeto de estudo fontes ou autores,
assim como ambos, podem encontrar caminhos para compreender as novas dinâmicas entre
jornalistas, fontes de informação e audiência na sua temática de interesse. Acreditamos ter
contribuído ainda com os estudos sobre autoria no jornalismo, já que identificamos uma
lacuna nesta área pelo fato da tradicional busca pela objetividade no jornalismo moderno.
Investigar autoria pode contribuir para checar possíveis rupturas deste paradigma na
atividade jornalística pós-industrial.
Reconhecemos ainda limitações na pesquisa como o recorte temporal que apesar de
proporcionar um aprofundamento através da pesquisa sincrônica acaba por não identificar
as mudanças ao longo do tempo. Neste sentido, acreditamos que futuras pesquisas com
abordagem diacrônica, apesar de serem mais desafiadoras e com custos operacionais, podem
contribuir com o avanço das pesquisas nesta área, refletindo sobre as transformações do
jornalismo enquanto prática social neste crescente processo de mediatização da sociedade.
O jornalismo é um objeto de estudo complexo que desafia o pesquisador a compreendêla a partir de uma única perspectiva. Abordagens interdisciplinares podem proporcionar uma
compreensão mais ampla deste objeto (ZELIZER, 2004). Estudos empíricos envolvendo a
cobertura jornalística de fenômenos multifacetados que desafiam a prática jornalística na
atualidade podem contribuir com o entendimento das alterações em curso nesta prática
social.
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APÊNDICE

Os conteúdos da amostra capturados através do Full Page Screen Caputre do Google Chrome,
outras tabelas e gráficos estão disponíveis no drive:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d0RP62IQVGJZ0uyDgmlh0Ttgi_H7uxmu
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