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Aos operários da construção civil e
trabalhadores
cearenses,
que
me
possibilitaram grandes experiências e me
fazem acreditar no florescimento da luta da
classe operária.
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(...) Porque se chamava homem,
Também se chamavam sonhos,
E sonhos não envelhecem (...)”
Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges
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RESUMO
Este estudo classifica e analisa os padrões de manipulação da informação nas
matérias jornalísticas realizadas durante a campanha salarial e greve dos
trabalhadores do setor da construção civil em Fortaleza, no período de 17 de abril a
6 de junho de 2012. O método utilizado foi o estudo de caso, apoiado pela análise
de conteúdo dos vídeos produzidos pelas emissoras sobre o movimento de
reivindicação salarial. A partir dos dados coletados foram classificados, de acordo
com os estudos de Perseu Abramo (2003), os padrões de manipulação na grande
imprensa. Para auxiliar a pesquisa foram apresentadas reflexões sobre a história e
papel do movimento sindical, os atores envolvidos durante a greve, o período
histórico selecionado, elementos da prática do jornalismo e do telejornalismo, a
manipulação da informação, o papel das empresas de comunicação e a
criminalização dos movimentos sociais. A partir desses dados foram analisadas as
75 matérias que constituem o arquivo de clipping do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza (STICCRMF)
referente às matérias transmitidas nas oito emissoras selecionadas: TV O Povo, TV
Diário, TV Verdes Mares, TV Cidade, TV Jangadeiro, TV União, TV Assembleia e TV
Ceará.

Palavras chaves: Operários, sindicato, greve, telejornalismo, manipulação.
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ABSTRACT
This study classifies and analyzes the handling standards of information in news
stories made during the workers wage campaign, in the construction industry of
Fortaleza from April 17 to June 6, 2012. The method used was the case study, based
on content analyses of videos produced by television stations about the movement of
wage claim. The collected data will be classified based on the studies of Perseu
Abramo (2003) and evaluated taking into consideration the history and role of the
Unions movement, the players involved in the strike, the selected historical period,
elements from journalism and tele-journalism, information manipulation, the role
played by television networks and the criminalization of social movements . Samples
will be analyzed relative to 75 news forming the file clipping of the Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Construção Civil da Região Metropolitana de
Fortaleza (STICCRMF), produced by the eight selected TV stations for this work: TV
O Povo, TV Diário, TV Verdes Mares, TV Cidade, TV Jangadeiro, TV União, TV
Assembleia e TV Ceará.
Keywords: Workers, strike, television journalism, manipulation, Union
.
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1. INTRODUÇÃO

“Pedro pedreiro penseiro esperando o trem;
Manhã parece, carece de esperar também;
Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém;
Pedro pedreiro fica assim pensando
(...) Esperando aumento desde o ano passado para o mês que vem”.
(Pedro Pedreiro, Chico Buarque)

Os operários da construção civil da Região Metropolitana de Fortaleza
realizaram assembleias, passeatas e uma greve no período de 15 de fevereiro a 06
de junho de 2012. O motivo foi a negociações da Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) da categoria, que lutava por reajuste de salário, cesta-básica, obtenção do
plano de saúde e dia do trabalhador da construção civil, dentre outras
reivindicações.
A imprensa cearense, através do jornalismo impresso, rádio, TV e internet
realizou uma cobertura diária do movimento, entrevistando os representantes do
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil da Região
Metropolitana de Fortaleza (STICCRMF) e do Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Ceará (Sinduscon/CE).
O objetivo deste trabalho é analisar a cobertura televisiva e a existência
de manipulação na informação, segundo os padrões propostos por Perseu Abramo
(2003). Para tanto foram selecionadas as matérias referentes ao período de 17 de
abril a 06 de junho de 2012.
As emissoras de televisão, que possuem telejornal, selecionadas para
análise de conteúdo foram: TV Assembleia, TV Ceará, TV Cidade Fortaleza, TV
Diário, TV Jangadeiro, TV O Povo, TV União e TV Verdes Mares.
Como percurso teórico, analisaremos no segundo capítulo, o contexto
histórico da luta dos trabalhadores, no mundo e no Brasil; a apresentação das
concepções formuladas ao longo da história; os dois personagens, o STICCRMF e o
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Sinduscon/CE. E para finalizar, o papel do movimento sindical e a trajetória histórica
da greve dos trabalhados da construção civil de 2012.
No terceiro capítulo, apresentamos uma reflexão teórica sobre a prática
jornalística, a partir de três preceitos, objetividade, interesse público e tempo,
presentes nas publicações de Benedeti (2009), Sponholz (2009), Genro Filho (2012),
dentre outros autores.
Ainda neste capítulo conceituamos o telejornalismo, observando as
técnicas empregadas e as deformações em sua produção. Por fim, discutimos a
manipulação da informação na grande imprensa, as relações com as empresas de
comunicação e a criminalização dos movimentos sociais.
No quarto capítulo, é apresentada a metodologia do presente trabalho,
que se baseia em um estudo de caso, apoiada com uma análise de conteúdo dos
vídeos produzidos pelas empresas jornalísticas. Com os dados advindos da análise,
apresentamos os padrões de manipulação na grande imprensa e classificamos as
matérias de acordo os padrões de ocultação, fragmentação, inversão, indução e
global.

.
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2. GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE
FORTALEZA EM 2012

“Se o operário soubesse
Reconhecer o valor que tem seu dia
Por certo que valeria
Duas vezes mais o seu salário”.
(O Samba do Operário, Cartola)

Este estudo pretende classificar e analisar os padrões de manipulação da
informação nas matérias jornalísticas realizadas durante a campanha salarial dos
trabalhadores do setor da construção civil em Fortaleza, no período de 15 de
fevereiro a 6 de junho de 2012.
Como ponto de partida, apresentamos o processo do desenvolvimento da
luta sindical, a partir de sua origem no mundo e no Brasil, com vistas a analisar o
papel político dos sindicatos.
Também serão vistos os atores envolvidos, excetuando a mídia televisiva
que veremos no quarto capítulo. Ao final apresentamos a campanha salarial e a
greve operária ocorrida em 2012.

2.1. Origens do sindicalismo

A luta do homem para acabar com a exploração da força de trabalho é tão
antiga quanto à própria história da humanidade. Karl Marx e Friedrich Engels (1982)
afirmaram em 1848, no Manifesto do Partido Comunista, que “(...) a história de toda
a sociedade até hoje é a história da luta de classes” (MARX e ENGELS. 1982, p.
106). Este conceito estabelece uma contradição social entre aqueles que trabalham
e aqueles que sobrevivem à custa da apropriação do trabalho.
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Historicamente a humanidade esteve organizada de diferentes formas
econômicas e sociais, mantendo a divisão da sociedade em classes sociais. Marx e
Engels (1982) descrevem essas formas de divisão:
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, Mestre de
corporação e oficial, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em
constante antagonismo entre si, travaram uma luta ininterrupta, umas vezes
oculta, aberta outras, uma luta que acabou sempre com uma transformação
revolucionária de toda a sociedade ou com o declínio comum das classes
em luta. (MARX e ENGELS. 1982, p.107)

O trecho do Manifesto do Partido Comunista enumera as diversas formas
históricas de divisão social. Marx e Engels (1982) consideravam estas, relações
entre opressores e oprimidos. As classes sociais são citadas em quatro antíteses
pelos autores: Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de
corporação e oficial.
Com o tempo, a quarta antítese citada pelos autores, o mestre de
corporação e oficial, transforma-se nos primórdios da exploração capitalista fabril. Os
trabalhadores artesanais passam a submeter sua mão de obra a um único
proprietário.
Desta forma, esses operários que antes compreendiam o processo de
produção em sua integralidade, passam a domina-la de forma parcial. “Inicialmente
todos fazem o mesmo trabalho. Aos poucos, porém o trabalho é decomposto até
que a mercadoria já não é o produto individual” (BOTTOMORE. 2001, p. 230).
Surge assim a indústria moderna. Marx e Engels (1982) afirmam que:
Os mestres de corporação foram desalojados pela classe média industrial; a
divisão do trabalho entre as diferentes corporações desapareceu ante a
divisão do trabalho dentro de cada uma das próprias oficinas (MARX e
ENGELS. 1982, p. 108).

A partir dessa mudança na lógica da estrutura de trabalho, surge uma
nova forma de compensação financeira das horas trabalhadas, chamada de salário.
Sendo esta “(...) a forma monetária pela qual os trabalhadores são pagos pela venda
de sua força de trabalho” (BOTOMORE. 2001, p. 230).
A introdução da maquinaria durante o desenvolvimento da indústria e a
transformação da mão de obra é denominada de Revolução Industrial. Verlengia
(2011) explica que:
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(...) iniciou-se a partir de 1760, na Inglaterra, no setor da indústria têxtil (...).
Tudo isso, aliado ao avanço do desenvolvimento cientifico – principalmente
com a invenção da máquina a vapor e de inúmeras outras inovações
tecnológicas” (VERLENGIA. 2011, p.23)

Segundo Giannotti (2009), neste período dos séculos XVIII e XIX, a
ideologia política da burguesia foi o liberalismo, que consiste em “(...) uma doutrina
político-econômica que pretende defender a liberdade total para as chamadas
„forças produtivas‟: capital e trabalho” (GIANNOTTI. 2009, p. 56). De acordo com o
autor, esta liberdade retira as interferências no processo social, como por exemplo, a
do Estado, para que a livre iniciativa de mercado seja um regulador social.
A evolução das relações de produção, que estavam sobre a influência de
uma visão liberal e no campo da produção de mercadorias impulsionadas pela
revolução industrial, levou a novas proporções o antagonismo entre os que vendem
sua força de trabalho (proletários) e os que compram (burguesia). MARX e ENGELS
(1982) descrevem que:
A nossa época, a época da burguesia, distingue-se, contudo, por ter
simplificado os antagonismos de classe. Toda a sociedade está a cindir-se,
cada vez mais, em dois grandes campos hostis, em duas grandes classes
em confronto directo (sic): a burguesia e o proletariado. (MARX e ENGELS.
1982, p.107)

As condições de trabalho resultantes da revolução industrial e da
ideologia liberal, segundo Giannotti (2009), eram consideradas degradantes. Não
existia regulamentação da jornada de trabalho e dispositivos como férias e horas
extras eram inexistentes. Karl Marx (1989) descreveu a situação de vida dos
trabalhadores como:
O trabalho na fábrica exaure os nervos ao extremo, suprime o jogo variado
dos músculos e confisca toda a atividade livre do trabalhador, física e
espiritual. Até as medidas destinadas a facilitar o trabalho se tornam meio
de tortura, pois a maquinaria em vez de libertar o trabalhador do trabalho,
despoja o trabalho de todo interesse. Sendo, ao mesmo tempo, processo de
trabalho e processo de criar mais valia, toda produção capitalista se
caracteriza por o instrumental de trabalho empregar o trabalhador e não o
trabalhador empregar o instrumental de trabalho (sic) (MARX. 1989, p. 483).

A nova forma de produção encheu as fábricas de mulheres e crianças que
recebiam remunerações inferiores aos dos homens. “Crianças de 5 anos já
trabalhavam em fábricas, nas piores condições” (GIANNOTTI. 2009, p. 31).
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Diante deste cenário de grande exploração da força de trabalho,
começaram a se desenvolver as organizações de defesa dos trabalhadores. A
existência dessas organizações é anterior ao sistema capitalista, “(...) mas o
sindicalismo como movimento generalizado é um produto do crescimento do
trabalho assalariado capitalista” (BOTTOMORE. 2001, p. 334). Marx e Engels (1982)
descrevem esta evolução da organização coletiva dos trabalhadores:
A princípio os operários lutam individualmente, depois os operários de uma
fábrica, depois os operários de um ramo de trabalho numa localidade contra
cada um dos diretamente. (...) Mas com o desenvolvimento da indústria o
proletariado não se multiplica apenas; é reunido em cada vez maiores, a
sua força cresce e ele sente-a mais. (...) Fundam eles mesmos associações
permanentes para se prevenirem para as insurreições ocasionais. (MARX e
ENGELS. 1982, p.114)

Antunes (1980) acentua que “(...) os sindicatos têm como finalidade
primeira impedir que os níveis salariais coloquem-se abaixo do nível necessário para
a manutenção e sobrevivência do trabalhador e sua família” (ANTUNES. 1980, p.
12).
A mobilização pela liberdade de organização dos trabalhadores, segundo
Ricardo Antunes (1980), fez com que em 1824, na Inglaterra, fosse aprovada a
primeira lei que legalizou as organizações sindicais. O autor destaca que a primeira
federação de sindicatos foi a Associação Nacional de Proteção ao Trabalho,
entidade fundada em 1830, na Inglaterra. A entidade chegou a ter mais de cem mil
trabalhadores filiados e diversos sindicatos, como “(...) operários têxteis, mecânicos,
fundidores, ferreiros, mineiros, etc” (ANTUNES. 1980, p. 18).
O avanço do movimento operário criou diferentes concepções sobre o
papel político e social dos sindicatos. Ricardo Antunes (1980) destaca algumas
destas concepções:
a) Trade-unionismo – O nome desta tendência surge na Inglaterra, a partir das
trade-unions (uniões sindicais), organizações criadas para negociar os salários
dos trabalhadores com os patrões, fixando tabelas salariais. As reivindicações
limitavam-se ao campo predominantemente econômico;
b) Revolucionários – A tendência acreditava que a greve geral é única arma contra
a burguesia, pois a maioria numérica da classe trabalhadora superaria o poder
da classe dominante. Esta tendência surge na França e Itália, e tem como
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teóricos George Sorel e Antonio Labriola. Recusavam a luta política como
alternativa, concentrando-se nas reivindicações econômicas e salariais;
c) Anarquista – Esta concepção nega a luta política dentro do Estado e afirma que
os sindicatos são as células principais no processo de emancipação política, pois
“(...) o anarquismo enfatizava o papel do sindicato não só como órgão de luta,
mas também como núcleo básico da sociedade anarquista” (ANTUNES. 1980, p.
24). Esta tendência teve influência na Espanha, Portugal, Itália, França e em
países da América Latina;
d) Reformista – Propõe-se a lutar por melhorias na situação dos trabalhadores
dentro do capitalismo, negando o papel revolucionário da classe operária. É uma
evolução do trade-unionismo, tendo como maior representante, o sindicalismo
norte-americano. Antunes (1980) afirma que a atuação se dá “no terreno
estritamente economicista e reivindicatório, nunca abalando, mas sim se
ajustando ao sistema capitalista” (ANTUNES. 1980, p. 26);
e) Cristã – A participação dos católicos no movimento sindical é incentivada pela
encíclica Rerum Novarum, escrita pelo Papa Leão XIII, em 1891. O sindicalismo
cristão tem como princípio, buscar que o capitalismo desenvolva sua função
social, recusando a violência de trabalhadores e patrões durante as
reivindicações, também negando a luta de classes. Esta tendência possui
influência em países como a Itália.
f) Corporativismo – Com origem no fascismo italiano, esta concepção defende a
subordinação e dependência das organizações ao Estado. Nega a luta de
classes e estabelece o caráter de colaboração e de cumplicidade entre elas.
Estabelece o modelo sindical por categoria, o que acopla representantes dos
capitalistas e trabalhadores em uma mesma organização. Este fato impede “(...)
a criação de corporações por categoria, que mais facilmente refletiriam os
conflitos de classe” (ANTUNES. 1980, p. 29, itálico do autor);
g) Comunista – Para esta vertente, os sindicatos têm um papel de educador das
massas na perspectiva de rompimento com o sistema capitalista. Antunes (1980)
diz que para Lênin, “(...) os sindicatos tornaram-se uma organização educadora
da massa operária, uma organização que dá instrução, uma escola de governo,
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uma escola de administração, enfim, uma escola de comunismo” (ANTUNES.
1980, p. 30).

2.2. O sindicalismo no Brasil

Segundo Giannotti (2009), o desenvolvimento da indústria no Brasil
aconteceu um século após o da Europa. O Brasil, até o fim da escravidão, tinha
como atividade principal o fornecimento de matérias-primas para o exterior. Com
esta lógica o país era orientado pelas elites, que “por esta facilidade toda, nas mãos
dos grandes latifundiários escravistas, bloqueou o caminho para uma rápida
industrialização” (GIANNOTTI. 2003, p. 51).
Leandro Konder (2003) destaca de que, no Brasil, a “industrialização só
avançaria com o fim do sistema baseado na exploração do trabalho escravo dos
negros” (KONDER. 2003, p. 33). O autor afirma que o processo de industrialização
foi:
(...) um processo lento, porém a abolição, em 1888, abriu caminho para o
aumento gradual de estabelecimentos comerciais industriais, geralmente
pequenos. Esboçou-se um tímido “surto de industrialização”. Aos poucos,
multiplicaram-se os grupos de trabalhadores, os embriões das futuras
organizações sindicais. (Konder. 2003, p.33)

Adisia Sá (1981) defende que o movimento sindical brasileiro iniciou-se
no campo, antes de ir para as cidades. Para autora, “(...) antes de sindicato, como
ligas de resistência, uniões operárias, grêmios culturais, o trabalhador brasileiro
discutia seus problemas, lutava por soluções” (SÁ. 1981, p. 39).
Com a industrialização tardia, começavam a surgir às primeiras
mobilizações operárias. A primeira greve deflagrada no Brasil, segundo Antunes
(1980), foi a dos tipógrafos do Rio de Janeiro, em 1858, que aconteceu por
aumentos salariais. “A vitória dos tipógrafos foi apenas o início; as greves
começaram a expandir-se para as demais categorias” (ANTUNES. 1980, p. 49).
Antunes (1980) pontua que com o avanço do movimento sindical no
mundo, acontece em 1906 o primeiro congresso operário brasileiro. Com realização
no Rio de Janeiro, teve a presença de 43 representantes de trabalhadores advindos
dos centros mais dinâmicos da economia, como Rio de Janeiro e São Paulo.
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Esta fase inicial do sindicalismo brasileiro foi marcada pelo anarcosindicalismo, pois “(...) acreditavam que seu objetivo seria atingido com a derrubada
da burguesia do poder, sem um longo período de transição” (FAUSTO. 2008, p.
298).
Esta fase acabou por ser superada, devido às limitações do movimento.
Os anarco-sindicalistas negavam “a luta propriamente política e sequer exigindo do
Estado uma legislação trabalhista, dado que os anarquistas eram contrários às leis
do Estado” (ANTUNES. 1980, 34).
O autor afirma que com a chegada das notícias da Revolução Russa, em
1917, vários integrantes adeptos do anarquismo aderiram às ideias comunistas,
culminando na fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB) em 1922.
Com a revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, uma
nova fase do sindicalismo brasileiro entra em cena. No período conhecido como
Estado Novo (1937/1945), Vargas buscou controlar o movimento sindical com a
criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que tinha o “(...) nítido
objetivo de elaborar uma política sindical visando conter a classe operária dentro dos
limites do Estado e formular uma política de conciliação entre o capital e o trabalho”
(ANTUNES. 1980, p. 58).
Antunes (1980) destaca que com a lei de sindicalização de 1931, Vargas,
estabeleceu o controle financeiro das entidades, proibiu o uso da receita em greves,
a sindicalização de estrangeiros e transformou os sindicatos em órgãos de
colaboração. Segundo o autor o Estado também negou:
(...) O desenvolvimento de atividades políticas e ideológicas dentro dos
sindicatos, vetava sua filiação a organizações sindicais internacionais,
negava o direito de sindicalização dos funcionários públicos e limitava a
participação de operários estrangeiros (ANTUNES. 1980, p. 59).

Apesar da repressão, o autor afirma que o movimento sindical manteve as
greves, e assegurou melhorias nas condições de trabalho. Alguns direitos
conquistados foram o descanso semanal, férias e a regulamentação do trabalho da
mulher e do menor, dentre outros.
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Mas foi somente em 1943, segundo Giannotti (2009), que as diversas leis
aprovadas ao longo dos anos foram aglutinadas na legislação trabalhista, conhecida
como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Rachel Verlengia (2011) expõe que a inspiração da legislação trabalhista
brasileira, no fascismo italiano, através da Carta del Lavoro, cerceasse a atividade
livre que existia. A autora destaca que “a influência do corporativismo italiano e sua
forma autoritária de organização da vida sindical contrastou com os princípios
revolucionários, que, até 1930 serviram de base para o nosso sistema.
(VERLENGIA. 2011, p. 32).
A instituição do modelo sindical por Getúlio Vargas possui influência até
os dias atuais. Para Antunes (2009):
Estava efetivamente constituída a estrutura sindical brasileira, vertical e
subordinada ao Estado. Na base dessa estrutura estão os sindicatos, que
podem representar uma categoria, no município, no estado ou mesmo no
país. Quem define isso é, obviamente, o Ministério do Trabalho. Acima dos
sindicatos estão as federações, que podem abarcar uma região, um estado
ou mesmo os trabalhadores de uma mesma profissão no país. Por fim
encontram-se as confederações nacionais que agrupam os trabalhadores
dos vários setores, como a indústria, o comércio, a agricultura etc. essa
estrutura é essencialmente vertical e não permite a criação de organismos
sindicais horizontais, como a central sindical que representaria diretamente
as bases de todos os sindicatos (ANTUNES. 1980, p. 63)

De acordo com o autor, Vargas, através da Lei de Segurança Nacional
realizou uma repressão às organizações populares, em especial a Aliança Nacional
Libertadora (ANL) em 1935. Também proibiu o direito de greve e a Confederação
Sindical Unitária, central sindical que veio a representar 500 mil trabalhadores.
Com a aproximação do fim do Estado Novo, Antunes (2009) afirma que a
classe operária iniciou a reorganização do movimento sindical através da criação de
organizações horizontais como o Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT),
criado em 1945 e decretado ilegal no ano seguinte; e o Comando Geral dos
Trabalhadores, em 1960, que apoiou o Presidente João Goulart, sendo reprimido e
novamente decretado ilegal, através do Golpe Militar de 1964.
O autor afirma que houve atos de resistência não só pelas condições de
trabalho, mas também ao próprio regime militar. Um exemplo foram as greves de
Osasco e Contagem em 1968. Porém apenas em 1978, na região conhecida como
ABC paulista, que aglutinava os municípios de Santo André, São Bernardo do
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Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra,
o movimento sindical encontrou forças para enfrentar a Ditadura.
Boris Fausto (2008) afirma que:
(...) o movimento sindical ressurgiu adotando formas independentes
do Estado, a partir muitas vezes da vivência no interior das empresas
onde os trabalhadores organizaram e ampliaram as comissões de
fábrica (FAUSTO. 2008, p. 499).

Segundo Giannotti (2009) calcula-se que o número de grevistas no Brasil,
durante o ano de 1978, tenha chegado a um milhão. A maioria dessas greves
ocorria em “(...) São Bernardo do Campo e a Cidade São Paulo” (GIANNOTTI. 2009,
p. 228).
O fenômeno que surgiu no ABC paulista com o apoio de lideranças
ligadas aos movimentos populares da igreja católica e de advogados sindicais,
conforme explica Boris Fausto (2008), ficou conhecido como novo sindicalismo.
O exemplo dos metalúrgicos de São Bernardo dos Campos, segundo
Giannotti (2009), mobilizou os sindicalistas ao longo do país. Em 1981, em São
Paulo, foi realizado a 1ª Conferencia da Classe Trabalhadora (CONCLAT), que
sinalizaria a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT). O autor também
destaca a fundação da Central Geral dos Trabalhadores (CGT), em 1986.
Com a Constituinte de 1988 é promulgada a liberdade sindical e de
organização, além da Lei de Greve. Segundo Rachel Verlengia (2011) foi “(..)
somente a partir da Carta Magna de 1988 é que teria sentido sustentar que o
principio autonomista ganhou corpo na ordem jurídica do País” (VERLENGIA. 2011,
p.55).
Giannotti (2009) afirma que a partir de 1990, surgem quatro novas
centrais sindicais: a Força Sindical, a partir da divisão da CGT; a Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil (CGTB) dirigida por militante ligados ao Movimento
Revolucionário 8 de Outubro (MR-8); a Social Democracia Sindical (SDS), braço
sindical do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); e a Central Autônoma
dos Trabalhadores (CAT), ligada aos movimentos sindicais católicos.
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Na atualidade, segundo Casagrande1 (2008), as centrais sindicais foram
reconhecidas através da Lei 11648/08, aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva. A partir da sanção, as centrais
sindicais foram adicionadas como parte da estrutura sindical brasileira, assim como
os sindicatos, federações e confederações.
No Brasil, existem atualmente cinco centrais que preencheram os
requisitos solicitados pelo Ministério do Trabalho e Emprego2 (MTE). Como critério
para o reconhecimento está o de possuir 7% do número de sindicalizados no país:
a) Central Única dos Trabalhadores3, com índice de representatividade de 36,7%;
b) Força Sindical4, com índice de representatividade de 13,7%;
c) UGT - União Geral dos Trabalhadores5, com índice de representatividade de
11,3%;
d) CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil6, com índice de
representatividade de 9,2%;
e) NCST

-

Nova

Central

Sindical

de

Trabalhadores7,

com

índice

de

representatividade de 8,1%.
O MTE também divulga em seu site8 a lista de todas as centrais sindicais
que solicitam o registro e ainda não foram reconhecidas: Central do Brasil
1

Disponível em: <http://www.cis.puc-rio.br/cedes/PDF/08mar%E7o%20abril/centrais%20sindicais.
pdf/>. Acesso em: 29.jun.2013.
2

Disponível Em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A36A27C14013784445BB40D3A/
Despacho_2012_0525. pdf>. Acessado em 29.jun.2013.
3

CUT: Maior central da América latina com 3.438 entidades sindicais filiadas. Fundada em 1983.

4

Força Sindical: Segunda maior central brasileira, foi fundada em 8 de março de 1991, com
sindicalistas advindo da CGT, como Luís Antônio Medeiros e Antônio Magri, que veio a se tornar
ministro do trabalho.
5

UGT: Fundada no ano de 2007, surgiu a partir da unificação de três centrais sindicais, a CGT, SDS
e a CAT, assim como sindicatos ligados a Força Sindical.
6

CTB: Fundada no ano de 2007, a partir da saída de sindicalistas da CUT ligados ao PC do B e ao
Partido Socialista Brasileiro (PSB), assim como a adesão de sindicalistas independentes.
7
8

NCST: Fundada no ano de 2005 pelas Confederações criadas no modelo getulista.

Disponível em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/cnes/relatorios/painel/GraficoFiliadosCS.asp>.
Acessado em 30 de junho de 2013.
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Democrática de Trabalhadores (CBDT Nacional); Central Nacional Sindical dos
Profissionais em Geral (Cenasp); Central Sindical de Profissionais (CSP); Central
Sindical e Popular – Conlutas (CSP/Conlutas); Central Unificada dos Profissionais
Servidores Públicos Do Brasil; Central Geral Dos Trabalhadores do Brasil (CGTB); e
a União Sindical dos Trabalhadores (UST).

2.3. O papel do movimento sindical

Segundo Verlengia (2011), no Brasil os sindicatos assumiram o papel de
negociar os direitos trabalhistas e representar de forma coletiva esses trabalhadores.
A tarefa de negociar do sindicato faz com que “(...) esses entes buscam o dialogo
com os empregadores e sindicatos empresariais com vistas à celebração dos
diplomas negociais coletivos” (VERLENGIA. 2012, p.17).
Os sindicatos tem um papel que vai além de negociar os salários, “são
instituições reconhecidas e sua função social é admitida como fator de
regulamentação e fiscalização dos salários, da jornada de trabalho e da legislação
social” (ANTUNES. 1980, p. 14).
Nos períodos de campanha salarial, as negociações tomam rumos que
afetam a sociedade. Para Giannotti (2009), o desenvolvimento histórico levou os
trabalhadores a desejarem pressionar os empresários, a fim de obter coletivamente
benefícios, “E o único argumento que os patrões escutavam era o das máquinas
paradas. (...) Foi assim que a greve passou a ser a principal arma dos
trabalhadores” (GIANNOTTI. 2009, p. 30).
Adísia Sá (1981) reflete que, para além das negociações salariais, existe
um dia a dia operacional nas entidades sindicais:
Se bem que as atividades de um sindicato sejam rotineiras, elas são
surpreendentes e até mesmo apaixonantes. Rotineiras por que se
desenrolam sobre estruturas definidas: expedientes, leitura de
correspondência, expedição de ofícios, circulares, discussões, debates e
tomadas de posições quanto a problemas que se arrastam por longos
períodos. Não há vitórias permanentes, conquistas constantes a se
comemorar. Há isto sim, uma persistente busca de solução para problemas
que se repetem, envolvendo, não só uma diretoria, mais várias
administrações. Há discussões que se arrastam por anos a fio, perseguidas
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por gerações de sindicalistas (...) um sindicato não procura apenas ter
atendidas as reivindicações salariais e assistenciais da categoria que
congrega. A luta politica não está ausente no sindicato (...) mas a grande
luta global, envolvente, que cobre todos os campos da sociedade em que
atua. (SÁ. 1981, p.35)

2.4. Atores

envolvidos:

o

Sindicato

dos

Trabalhadores

na

Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza
(STICCRMF)

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil da
Região Metropolitana de Fortaleza (STICCRMF), segundo Yuri Holanda da Nóbrega9
(2006), representa desde sua fundação, em 24 de novembro de 1940, trabalhadores
com diversas funções do setor da construção civil.
Nóbrega (2006) revela que o sindicato até a eleição da oposição sindical
em 1988, tinha uma concepção corporativista. O pensamento da ex-diretoria,
presidida por Mariano Nunes era a seguinte:
Na concepção de política sindical, os diretores defendem o que chamam de
“sindicato pátrio”, que corrobora para a manutenção da harmonia social, e
contra aqueles que seriam “elementos nocivos”, que espalham a discórdia
entre os trabalhadores. E recriminam um operário, por este defender a ideia
de que „sindicato é para fazer greve‟, e não para dar remédios e fazer
hospitais. (NÓBREGA. 2006, p. 69)

Em 1988, o grupo que congregava as tendências politicas existentes da
Central Única dos Trabalhadores (CUT) ganhou a eleição para a direção do
sindicato: o Partido da Libertação Proletária (PLP) e o Partido dos Trabalhadores
(PT).
Uma das principais mudanças desse novo grupo dizia respeito à postura
política do STICCRMF que filiou o sindicato a Central Única dos Trabalhadores
(CUT), conforme explica que,
Uma das fortes características que influenciaram os trabalhadores da
construção civil de Fortaleza a partir do final de 1988 foi a estratégia de
estabelecer alianças entre o seu sindicato com os de outras categorias ou
9

Disponível
em:
<http://www.historia.ufc.br/admin/upload/Disserta
%C3%A7%C3%A3o%20do%20Yuri.pdf.>. Acessado em: 20.abr.2013.
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oposições sindicais que se situavam no campo da Central Única dos
Trabalhadores, e também com os demais movimentos sociais.
(NÓBREGA. 2006, p. 208)

A visão corporativista foi substituída por uma “(...) concepção político
sindical estabelecida pela diretoria, em sua tentativa para que o trabalhador se
aperceba da sua realidade e das relações de exploração e opressão a que está
submetido” (NÓBREGA. 2006, p. 163). O que veio a resultar na primeira greve da
categoria realizada em 1989.
Em 2004, a categoria decide pela desfiliação da CUT e participa da
fundação da Conlutas10 (Coordenação de Lutas).
O processo de transformação na concepção política da entidade fez com
que até 2012, houvesse 12 greves de operários na capital cearense, segundo
informações do jornal Voz do Peão11 de junho de 2012.
Atualmente, o sindicato é composto por 22 diretores, tendo à frente, o
operário Nestor Bezerra, como coordenador-geral. Possui cerca de oito mil
trabalhadores associados. A sede da entidade é localizada na Rua Agapito dos
Santos, 480, Centro, Fortaleza.
A entidade contratou os advogados Carlos Chagas, Claúdio Rennó,
Sandra Noleto e Odílio Maia, para acompanhar a campanha salarial de 2012.
A estrutura de comunicação do sindicato é composta pelo informativo,
Voz do Peão, produzido pela diretoria da entidade; e pelo site da entidade
www.vozdopeao.org.br,

alimentado

pela

agência

de

notícias

Metamorfose

Comunicação.
Durante a campanha salarial de 2012 a agência também foi responsável
pela assessoria de imprensa da entidade e pela parceria com a SJ Produções para
produzir o programa de televisão, Vida e Trabalho, transmitido pela TV Metrópole,
Canal 17.

10

Central Sindical e Popular – Conlutas (CSP/Conlutas) fundada em 2010, a partir do Congresso da
Classe Trabalhadora (CONCLAT) na cidade de Santos, congrega diferentes seguimentos para além
da atividade sindical, como a luta camponesa, de mulheres e do movimento estudantil.
11

Voz do Peão: Órgão informativo da categoria, produzido pela direção do sindicato.
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2.5.

Atores envolvidos: Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado
do Ceará (Sinduscon-CE)

O Sinduscon-Ce, segundo informações do site da entidade12, representa
o segmento dos empresários no ramo de construção no Ceará desde 1942. Possui
430 empresas sindicalizadas, o que o torna o maior sindicato do setor da indústria.
O Sinduscon/CE é filiado a Federação das Indústrias do Ceará (FIEC) e a Câmara
Brasileira da Indústria da Construção.
Ainda conforme o site, o Sinduscon/CE possui 45 diretores, tendo
Roberto Sérgio, representante da SERT Engenharia de Instalações Ltda, como o 16º
presidente da instituição. O diretor de relações trabalhistas é o empresário,
Fernando José Pinto, sócio proprietário da Engentech Engenharia Comércio Ltda.
O site descreve as funções da entidade como:
No âmbito do nosso estado, sua atuação se faz junto às autoridades nos
níveis, Federal, Estadual e Municipal, sempre que ações de interesse do
setor se fazem necessárias, ou quando é mister defender uma empresa
associada, se a causa é justa.O SINDUSCON-CE tem especial cuidado com
a imagem do setor junto à sociedade. Para tanto, promove regularmente
ações esclarecedoras da importância da construção civil e de suas relações
com os clientes (SINDUSCON/CE. 2013).

A comunicação do Sinduscon/CE é realizada pela agência, VSM
Comunicação13.

2.6. Greve dos trabalhadores na Construção civil de 2012

A greve na construção civil de 2012 teve com 28 dias de paralisação das
obras. Segundo o STICCRMF, foi uma das mais longas da história da categoria no
estado (2012 – A GREVE, 2012).
12

Disponível em: <http://www.sinduscon-ce.org/ce/institucional.html>. Acessado em: 26.Mai.2013.

13

Disponível em: <http://www.vsmcomunicacao.com.br/clientes/97-sinduscon-ce>. Acessado em: 30.
jun.2013.
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No início de fevereiro de 2012, os operários aprovaram as reivindicações
salariais e sociais que permearam as negociações entre os dois sindicatos: o
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil da Região
Metropolitana de Fortaleza (STICCRMF) e o Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Ceará (Sinduscon/CE). As propostas aprovadas na assembleia foram:
reajuste de 25%; a proposta de cesta-básica de R$ 100,00; plano de saúde; a
redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e aprovação do delegado
de base com estabilidade14.
No dia 29 de março de 2012, foi realizada uma passeata que aprovou o
estado de greve da categoria, que seria iniciado com paralizações de duas horas,
conforme noticiado no O Povo Online15. Segundo a matéria, a proposta patronal era
“reajuste no piso de 8,57% e de 7% no auxilio alimentação” (OPOVO, 29 de março
de 2012). O jornal Diário do Nordeste, do dia 30 de março de 2012 16, noticiou a
mobilização feita no dia anterior causou a interrupção do trânsito nas avenidas da
cidade e afirmava que os trabalhadores “a todo instante, manifestantes chegavam a
pé ou em ônibus, munidos com bandeiras, faixas, apitos, e até dez caixões,
simbolizando os trabalhadores que morreram na construção civil” (DIÁRIO DO
NORDESTE. 2012).
O rompimento das negociações que aconteciam na Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) aconteceu no dia 13 de abril de 2012,
conforme confirmado pela declaração de Roberto Sérgio, ao Jornal O POVO:
Foram encerradas as negociações porque eles não concedem nenhuma
modificação no que eles estão querendo. Continuam pedindo 17% e não
temos mais capacidade de negociar (Roberto Sérgio em entrevista ao
17
POVO, 13 de abril de 2012).

14

Disponível em: <http://www.vozdopeao.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article
&id=273%3Aassembleia-de-aprovacao-da-campanha-salarial-2012&catid=1%3Alatestnews&Itemid=1>. Acessado em 25.mai.2013.
15

Disponível em: <http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2012/03/29/noticiafortaleza,2811265/
trabalhadores-da-construcao-civil-deflagram-estado-de-greve-apos-manifestacao.shtml>. Acessado
em 30.jun.2013.
16

Disponível em: <http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1121127>. Acessado em
30.jun.2013.
17
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Em matéria publicada no dia 17 de abril de 201218, no O POVO Online, o
Presidente do Sinduscon/CE afirmou de que as reivindicações não poderiam ser
atendidas e que a ânsia dos trabalhadores estava relacionado ao reajuste cedido
pelas empreiteiras responsáveis pelas grandes obras. O jornal publicou a seguinte
declaração do presidente:
Pelo menos é o que afirma o Sindicato da Indústria da Construção Civil do
Ceará (Sinduscon-CE). Os “altos reajustes” concedidos têm “pressionado” o
mercado e “motivado” os trabalhadores das obras leves a exigirem
aumentos “incompatíveis”.

Na mesma matéria, Roberto Sérgio informa que em função da violência
das manifestações as negociações salariais estariam rompidas.
No dia 25 de abril foi realizada uma assembleia na sede do STICCRMF
para definir a greve da categoria, mas a categoria opta pelo adiamento, aguardando
o retorno das negociações. A greve foi finalmente aprovada no dia 03 de maio de
2012, em assembleia realizada no cruzamento das avenidas Barão de Studart com
Abolição, com data de inicio marcada 07 de maio, conforme matéria do Jornal O
POVO, publicada no dia 04 de maio de 201319.
No dia 07 de maio, ainda ocorre uma tentativa de negociação na SRTE,
que acaba sem sucesso, conforme noticiado no Jornal O POVO, de 07 de maio de
201220. No mesmo dia, houve confronto entre trabalhadores e policiais, no
cruzamento da das ruas Deputado Moreira da Rocha com Silva Paulet. O
STICCRMF em nota explicou o adiamento da greve:
Segundo informações do Sticcrmf, os trabalhadores aprovaram em
assembleia realizada na beira mar na quinta-feira (3/5) apreciar a proposta
caso houvesse o retorno do sindicato patronal a mesa de negociação. "A
paralisação total dos trabalhos que estava marcada para iniciar nesta
segunda-feira, 7, foi adiada para a terça-feira, 8", destacou nota do
Sindicato. (O POVO. 07 de maio de 2012)

18
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Com a greve iniciada no dia 08 de maio de 2012, o presidente do
Sinduscon/CE, fez a seguinte declaração ao jornal O POVO: “(...) não temos mais o
que negociar e não vamos pagar as horas paradas” (O POVO. 09 de maio de
201221). A mesma matéria informava a convocação de uma audiência de
conciliação, chamada pelo Desembargador Relator, Antônio Marques Cavalcante
Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-CE) para o dia 10 de
maio. A tentativa de conciliação no TRT-CE não teve êxito. Esta foi a notícia do
jornal O POVO, no dia 11 de maio de 201222.
A greve prosseguiu sem acordo, com diversas mobilizações de rua,
noticiadas no Jornal O POVO, como a realizada no Centro de Fortaleza23· no dia 16
de maio, no terminal do Papicu24 no dia 17 de maio e em frente ao Centro de
Convenções25 no dia 18 de maio.
No dia 23 de maio, o jornal O POVO26 noticiou que a Justiça do Trabalho
concedeu uma liminar favorecendo o Sinduscon/CE, que determinava que o
sindicato permanecesse a 200 metros dos canteiros de obras e que se abstivesse
de cometer atos de depredação e violência.
No dia 28 de maio, trabalhadores da Construção Civil participaram,
através do intermédio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE), de
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negociação salarial com o patronato, em mais uma tentativa de acordo, conforme
noticiado no jornal O Povo, no dia 28 de maio27.
No dia 29 de maio, a manifestação segue a caminho da ALCE, e durante
um movimento em frente ao Jornal Diário do Nordeste de apoio a greve dos
trabalhadores na indústria gráfica,

a portaria da empresa de comunicação é

quebrada durante confronto entre manifestantes e seguranças do jornal, de acordo
com nota publicada no Jornal O ESTADO28.
Em declaração ao Jornal O POVO29, Valdir Pereira, Assessor político do
Sindicato, afirmou que:
(...) o episódio aconteceu quando cerca de 5.500 trabalhadores
caminhavam da Praça Portugal em direção à Assembleia Legislativa, pela
Avenida Desembargador Moreira, e pararam na Praça da Imprensa para se
solidarizar com a manifestação dos trabalhadores gráficos, que também
estão em greve. “Na ocasião, um dos seguranças do Diário agrediu um dos
nossos trabalhadores e o pessoal reagiu. Então, a pressão daquela massa
de pessoas sobre a portaria acabou quebrando o vidro. Ninguém jogou
pedra”, afirma. (O POVO. 30 de maio de 2012).

Após 28 dias, a greve terminou com o seguinte resultado: reajuste geral
de 8%, cesta básica de R$ 50,00, piso do servente de R$ 639,00, a manutenção das
demais cláusulas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2011,
conforme divulgado em matéria do site voz do peão, no dia 07 de junho de 201230.
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negociacao-segue-entre-operarios-da-construcao-civil-e-construtoras.shtml>. Acessado: 30.jun.2013.
28

Disponível em: < http://www.oestadoce.com.br/noticia/sindicato-dos-graficos-e-dos-trabalhadoresda-construcao-civil-emite-nota-sobre-greve-dos>. Acessado: 30.jun.2013.
29

Disponível em:
http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2012/05/30/noticiasjornaleconomia,2848881/manifesta
ntes-invadem-diario-do-nordeste.shtml. Acessado: 30.jun.2013.
30

Disponível em: <http://www.vozdopeao.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&
id=355:operarios-de-fortaleza-fecham-acordo-sobre-os-dias-parados-e-retornam-ao-trabalho&catid=1:
latest-news. Acessado em 25.mai.2013.

34

3. A

CONSTRUÇÃO

DO

CONTEÚDO

JORNALÍSTICO

NA

TELEVISÃO

“O homem da rua
Com seu tamborim calado
Já pode esperar sentado
Sua escola não vem não
A sua gente
Está aprendendo humildemente
Um batuque diferente
Que vem lá da televisão...”
(A televisão, Chico Buarque)

Para identificar a manipulação durante a produção da notícia é necessária
à compreensão do conceito da técnica jornalística.
José Marques de Melo (1994) atesta que “mais de um século de pesquisa
sistemática sobre os fenômenos jornalísticos não foi suficiente para permitir uma
precisão conceitual sobre essa atividade de comunicação coletiva” (MELO. 1994, p.
07).
Sendo assim, este estudo apresenta pensamentos e discussões que
permitem alcançar alguns princípios epistemológicos comuns ao exercício do
jornalismo.

3.1. O que é jornalismo

Carina Andrade Benedeti (2009) fundamenta que as características da
atividade jornalística correspondem aos elementos fundamentais da cultura
ocidental. O atual modelo de jornalismo tem seus valores fundamentais como
correspondentes às ideias de “estado de direito, a democracia, as liberdades
intelectuais, a racionalidade critica, a ciência e uma economia fundada na liberdade
de mercado” (NEMO apud BENEDETI. 2009, p. 18).
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Estes conceitos fundamentados na racionalidade e nas liberdades de
pensamento foram incorporados como inerentes ao jornalismo:
Há, portanto, uma historicidade na forma como o jornalismo se firmou nas
sociedades ocidentais. (...) O modelo de jornalismo atual é influenciado
pelas noções de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, igualdade
entre os cidadãos, direito à informação, interesse público, propriedade
privada, publicidade da coisa pública, diversidade social e tantos outros
avanços da democracia no Ocidente. (BENEDETI. 2009, p. 26).

Esta referência à sociedade ocidental é traduzida na construção dos
conteúdos produzidos pela mídia, um dos exemplos, é o que se compreende como
violência. Szpacenkopf (2003) fundamenta que a mídia dá o caráter de violência,
legítima ou ilegítima, com base nos preceitos da sociedade ocidental.
A autora fundamenta, utilizando-se do conceito de Robert Elias, que a
violência é considerada legitima quando “é justificada pelo fato de que o Estado
precisa defender seus cidadãos” (SZPACENKOPF. 2003, p.37). Ou seja, a violência
é legitimada pela estrutura social quando é realizada pelo governo, por corporações,
contra os trabalhadores, pela policia, pelo ambiente de trabalho e na mídia.
E se torna ilegítima quando é realizada contra o governo, contra a polícia,
contra corporações, pelos trabalhadores, contra e no lugar de trabalho, ou contra a
mídia. Os aspectos desta violência ilegítima são “frequentemente aproveitados pela
mídia por seus aspectos espetaculares” (SZPACENKOPF. 2003, p.37).
Assim as influências históricas que fundamentaram o jornalismo, o
desenvolvimento dos meios de comunicação e da técnica, levaram a formação de
um conjunto de teorias que são conhecidas como teorias da comunicação
(BENEDETI. 2009).
As teorias estudam os impactos da comunicação na sociedade e de que
forma a informação é processada. Benedeti (2009) relaciona as teorias com a
prática para avaliar a qualidade da informação.
A autora afirma que “(...) de qualquer forma, não se pode falar da
ausência de teorias capazes de orientar a prática jornalística, mas sim de lacunas
reflexivas ou desafios teóricos” (BENEDETI. 2009, p. 30).
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A prática trouxe elementos para a construção de um referencial teórico
que norteie o jornalismo:
Com o aperfeiçoamento da atividade profissional, inevitavelmente os
jornalistas desenvolveram um referencial comum de conceitos, técnicas e
procedimentos para orientar a prática do jornalismo, padronizar condutas,
evitar criticas e facilitar decisões. Esse referencial de conhecimentos
específicos não é teórico, mas forneceu evidências para importantes
formulações. Um exemplo nesse sentido foi a teorização de Ericson,
Baranek e Chan (apud Traquina, 2003) sobre os três saberes que fazem
parte do processo de aculturação dos jornalistas: saber de reconhecimento,
de procedimento e de narração. (BENEDETI. 2009, p. 30).

Os saberes são apresentados, por Benedeti, da seguinte forma:
a) Reconhecimento é a capacidade do jornalista avaliar um valor-notícia de um
determinado fato, observando os “elementos que sugerem aquilo que tem valor (é
interessante, significativo e relevante) para se tornar notícia” (BENEDETI. 2009, p.
30/31);
b) Procedimento é a maneira como o jornalista utiliza e comprova os dados
reunidos na pesquisa, com base nas normas da profissão, assim como a relação
utilizada no contato com as fontes;
c) Narração é a forma de expor a informação dentro de tempo e espaço
determinados, a partir das instruções da redação jornalística, dos dados obtidos e
processados pelo saber de reconhecimento e procedimento.
A partir dos saberes, o jornalista separa os fatos comuns dos fatos
jornalísticos. Atribuindo-lhes valores que os transforma em notícias.
Então, só é notícia aquilo que atende a esse conjunto de critérios, que são
múltiplos e apresentam variações nas diferentes organizações jornalísticas,
mas comportam definições minimamente consensuais entre os jornalistas
sobre os atributos das notícias. Um componente importante e indicador de
noticiabilidade dos fatos são os valores-notícias (newsvalues), ou seja,
elementos que sugerem aquilo que tem valor (é interessante, significativo,
relevante) para se tornar notícia (valor de seleção) e, ao mesmo tempo,
aquilo que tem importância na elaboração de cada noticia (valor de
construção). (BENEDETI. 2009, p. 26)

Erbolato (2008) explica que ninguém conseguiu definir a notícia de forma
satisfatória, “(...) os teóricos dizem como ela deva ser, mas não o que realmente é”
(ERBOLATO. 2008, p. 53). Sendo assim, o autor sinaliza uma definição ao afirmar
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que “a notícia deve ser recente, inédita, verdadeira, objetiva e de interesse público”
(2008, p 07).
Para uma definição sobre a notícia, usamos o referencial de Erbolato
(2008) e analisamos as características citadas acima, através da seguinte
classificação: verdade e objetiva, através do conceito de objetividade; recente e
inédita através do conceito de tempo; e por último analisamos o conceito de
interesse público.

3.1.1.Objetividade
A tradição do conceito de objetividade no jornalismo sofre a influência da
filosofia positivista, compreendida como “(...) um conhecimento produzido a partir de
condutas metodológicas rigorosas, livres dos valores do sujeito pesquisador”
(BENEDETI. 2009, p. 42).
Cremilda Medina (2008) analisa a relação entre o jornalismo e a obra de
Auguste Comte31, pois o jornalista em seu cotidiano carrega as marcas
epistemológicas do discurso sobre o espírito positivo que lhe foram doutrinadas na
formação universitária.
Senão, vejamos: a tendência para diagnosticar o acontecimento social no
âmbito da invariabilidade das leis naturais; a ênfase na utilidade pública dos
serviços informativos; o tom afirmativo perante os fatos jornalísticos; a
busca obsessiva pela precisão dos dados como valor de mercado; a fuga
das abstrações; a delimitação dos fatos determinados. (MEDINA. 2008,
p.24)

Além da filosofia positivista, a noção de objetividade é muito próxima da
construção histórica do conceito de verdade, afirma Benedeti (2009). A
contemporaneidade trouxe um novo significado para a palavra verdade, introduzido
pela teoria pragmática. Esta definição assume que “um conhecimento é verdadeiro
por seus resultados e suas aplicações práticas. (…) define o conhecimento
verdadeiro por um critério que não é teórico e sim prático” (CHAUÍ apud BENEDETI.
2009, p. 40). Para a autora, esta teoria corresponde-se pela “verificabilidade dos
resultados pela experiência” (BENEDETI. 2009, p. 40).

31

Auguste Comte: Filosofo positivista, autor do livro, Discurso sobre o espírito positivo.
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A objetividade em jornalismo pode ser vista como:
A ideia de objetividade no jornalismo e, consequentemente, os estudos
sobre a objetividade jornalística estão associados a todos estes aspectos: à
manifestação da realidade (fatos), à construção dos relatos linguísticos
(texto), ao respeito aos compromissos pactuados (princípios) e ao alcance
de resultados práticos e verificáveis (eficácia). (BENEDETI. 2009, p. 40).

Além da preocupação com os fatos e com a precisão do relato, o
jornalismo é tido como uma atividade de confiança, um pacto entre o cidadão (ou
cliente) com o veículo de comunicação para o repasse das informações (Benedeti
2009).
O método construído pelos jornalistas para alcançar um conhecimento
objetivo baseia-se na:
(…) seleção de fatos (critérios de noticiabilidade); investigação das
informações (recorrência a distintas fontes e versões, apresentação de
dados verificáveis); construção dos relatos jornalísticos (precisão de
detalhes, transparência sobre o trabalho de averiguação realizado, clareza,
concisão na exposição das questões, preferência pela linguagem direta e
coloquial, uso de verbos na terceira pessoa para sugerir impessoalidade,
utilização de aspas para indicar reprodução fiel das declarações das fontes);
apresentação do produto jornalístico (separação entre opinião e informação,
seriedade na exposição de fatos) (BENEDETI. 2009, p. 42).

O impacto da objetividade no jornalismo, também é discutido por Liriam
Sponholz (2009), pois a “objetividade é uma norma central no jornalismo, já que a
essência deste está na mediação da realidade” (SPONHOLZ. 2009, p. 18). A
objetividade no jornalismo é o que a “diferencia do entretenimento, da arte, da
literatura e da propaganda é a disciplina da verificação” (SPONHOLZ. 2009, p. 20).
A autora lista critérios práticos usados na busca da objetividade, tais
como “regras de abrangência, fairness, equilíbrio, independência, transparência das
fontes, separação das notícias e comentários, precisão, imparcialidade, neutralidade
e foco em fatos” (SPONHOLZ. 2009, p. 17).
Apesar de toda construção teórica sobre o uso da objetividade na
atividade jornalística, através de conceitos e metodologias, ela é tida como
inatingível pelas empresas de comunicação. Tomamos como exemplo, o jornal
Folha de São Paulo, que introduziu uma nova forma de gestão em 1984, baseada no

39

modelo americano do jornal USA Today, (SPONHOLZ. 2009).

O periódico

conceituou em seu Manual da Redação (2001):
Não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um assunto, redigir um
texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida subjetivas,
influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções. Isso não o
exime, porém, da obrigação de ser o mais objetivo possível. Para relatar um
fato com fidelidade, reproduzir a forma, as circunstâncias e as
repercussões, o jornalista precisa encarar o fato com distanciamento e
frieza, o que não significa apatia nem desinteresse. Consultar outros
jornalistas e pesquisar fatos análogos ocorridos no passado são
procedimentos que ampliam a objetividade possível (FOLHA DE SÃO
PAULO. 2001, p. 45).

A objetividade jornalística não é somente criticada pelos veículos, mas
também por jornalistas e estudiosos do campo. Felipe Pena (2012) acredita que a
“(...) notícia nunca esteve tão carregada de opiniões” (PENA. 2012, p.51), e julga
que a objetividade auxilia na perda do jornalismo, pois “(...) obriga o jornalista a ouvir
sempre os dois lados da história” (PENA. 2012, p.51). A crítica é fundamentada pelo
fato de que os jornais preferem declarações à investigação sobre os fatos.
Sponholz (2009) também critica a técnica de ouvir os dois lados, que
denomina como fairness (pluralismo). Para a autora, os jornalistas acreditam que
este procedimento possibilita a imparcialidade e o equilíbrio da notícia.
Embora fairness possa servir como uma estratégia para averiguar se uma
informação é correta, trata-se de uma alternativa limitada, já que as
declarações contraditórias não contribuem necessariamente para uma
aproximação da realidade. (SPONHOLZ. 2009, p. 31)

Segundo a autora, a necessidade da “imparcialidade jornalística não está
somente associada a uma tarefa política, como também as necessidades do leitor.
Não se trata de democracia, mas também de economia do mercado” (SPONHOLZ.
2009, p. 30).
A fairness pode ter dois impactos para a notícia, o primeiro, “torna a
pesquisa

jornalística,

ou

seja,

observação

da

realidade,

desnecessária”

(SPONHOLZ. 2009, p. 32), pois ao ouvir os dois lados, as posições são tomadas
como verdadeiras. O segundo, “afirmações falsas podem ser divulgadas pelo
jornalismo, já que estas são apenas apresentadas e ainda por cima de maneira
equilibrada” (SPONHOLZ. 2009, p. 32).
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A precisão com números e dados também pode levar a uma falsa
objetividade, conforme alerta Perseu Abramo (2003). Ao tentar quantificar a
realidade, uma característica positivista, percebe-se que:
(...) nem toda a realidade é dimensionável, redutível a números, cifras,
pesos, metros, quantias e quantidades, anos de idade e datas, etc. E
frequentemente os dados mais aparentes e secundários de uma realidade
são também os mais irrelevantes e secundários (ABRAMO. 2003, p. 41)

A neutralidade, uma outra característica atribuída à objetividade, é
definida como a necessidade de retirar do conteúdo jornalístico a subjetividade do
individuo que o produz, como por exemplo, a opinião. Sponholz (2009) aponta que
esta característica positivista pode trazer prejuízo para a investigação jornalística,
pois retira o engajamento no aprofundamento da pesquisa.
Pena (2012), Benedeti (2009) e Sponholz (2009) afirmam que a
objetividade pode assumir as características de um ritual estratégico e as técnicas
de objetividade viraram uma forma dos jornalistas não manterem-se comprometidos
com a informação. Segundo PENA (2012) é uma forma de “evitar criticas ao seu
trabalho e até eventuais processos na justiça”.
Mesmo com as limitações da objetividade para o jornalismo, Benedeti
(2009) e Sponholz (2009) tomam como referência o estudo de Adelmo Genro Filho
(2012), no livro O Segredo da Pirâmide: Para uma teoria da marxista do jornalismo,
que busca uma saída teórica sobre a questão da objetividade.
Segundo Genro Filho (2012), as técnicas profissionais devem ser
mantidas, pois elas fundamentam-se na conquista de um maior número de
informações para levá-las ao grande público, com dados dentro de “um estilo
conciso, claro e preciso” (GENRO FILHO. 2012, p.190). Características que segundo
o autor não devem ser únicas do jornalismo, mas de todas as formas de
conhecimento.
A apreensão da experiência singular, de acordo com Genro Filho (2012),
combinada com a exposição objetiva da sociedade possibilita ao jornalismo uma
nova forma de conceber seu papel, expondo as contradições do capitalismo que
demonstram a falência social do sistema.
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Genro Filho (2012) defende que a experiência, dentro de uma praxis32 é
capaz de recuperar a objetividade.
A objetividade oferece uma multidão infinita de aspectos, nuances,
dimensões e combinações possíveis para serem selecionados. Além disso,
a significação dos fenômenos é algo que, constantemente, vai se
produzindo pela dialética dos objetos em si mesmos quando da relação
sujeito-objeto. O material do qual os fatos são constituídos é objetivo, pois
existe independente do sujeito. O conceito de fato, porém, implica a
percepção social da objetividade, ou seja, na significação dessa
objetividade pelos sujeitos. (GENRO FILHO. 2012, p. 195)

Os fatos jornalísticos são um recorte da realidade, que operam mediante
escolhas, que guardam traços da objetividade, pois trabalham a partir de “substância
histórica e socialmente constituída, independentemente dos enfoques subjetivos e
ideológicos em jogo” (GENRO FILHO. 2012, p. 197).
A objetividade pode ser absorvida de dois diferentes modos durante a
produção da notícia:
a) O fato analisado existe para além do profissional, e deve ser analisado e descrito
a luz do acontecimento, conforme a exposição de Benedeti (2009), Sponholz
(2009) e Genro Filho (2012).
b) Existe uma proposta de objetividade que varia de acordo com cada empresa,
pois “no jornal, a notícia tem aquela objetividade que foi optada pela empresa e
cooptada pelo jornalista” (ABRAMO. 1993, p. 117).

3.1.2.Tempo

Existem várias formas de conceber o tempo dentro da atividade
jornalística. Para este estudo, foram separados os conceitos de contemporaneidade
e simultaneidade, estudados por Benedeti (2009); e novidade, estudado por Luis
Serva (2001).

32

Práxis: é o processo pelo qual uma teoria, lição ou habilidade é executada ou praticada, se
convertendo em parte da experiência vivida:
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Benedeti define contemporâneo na notícia como o que é avaliado a luz do
fato que se presencia, “tem o presente como objeto (é um discurso sobre o
presente) e como perspectiva no tempo em que é descrito” (BENEDETI. 2009, p.
66).
Segundo a autora, ao falar sobre o presente ou o contemporâneo, o
jornalista enfrenta o desafio de interpretar a partir dos dados que possui, com
limitações históricas, as informações sobre fatos que não se encontram claros e
precisos conforme exige a noticia.
Se a informação produzida pelo jornalismo está submetida ao desenrolar
dos processos e não a processos acabados, ela exige de quem a produz
(jornalista) uma capacidade de leitura da realidade em movimento. Os
desafios implícitos nesse trabalho assemelham-se ao que Hobsbawn
considera difícil tarefa do historiador do seu próprio tempo: “estar à mercê
de movimentos de prazo relativamente curto do clima histórico” (BENEDITI.
2009, p. 67).

O conceito de simultâneo é definido segundo “(...) a velocidade de
produção e recepção das informações” (Ibidem, p.66, itálico da autora), ou seja, a
tentativa

dos

veículos

de

comunicação

de

gerar

conteúdo

paralelo

ao

acontecimento.
Benedeti (2009), afirma que a simultaneidade pode fragilizar as
características da notícia. Pois a pressa na divulgação de informações está
associada à luta da audiência e a interesses econômicos. Estes fatores fazem com
que as organizações jornalísticas reforcem “(...) a tese de que a concorrência pela
informação pode enfraquecer o caráter público e social da atividade” (BENEDETI.
2009, p. 68)
Luís Serva (2001) afirma que o critério incessante de novidade para a
notícia cria a descontextualização e facilita este estado de esquecimento. O autor
pondera que “(...) procurando apresentar apenas novidades, o jornalismo acentua ou
mesmo amplia o desconhecimento do fato noticiado (SERVA. 2001, p. 123).
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3.1.3.Interesse público

No contexto das sociedades de massa, em especial nos períodos de
democracia, os meios de comunicação ganham um papel de destaque na
sociedade. Para Benedeti (2009):
A atividade jornalística ganha notoriedade e relevância social na democracia
por: 1) proporcionar espaço plural e com abrangência de massa para o
debate das questões de interesse público (fórum público midiático); 2) e
produzir informações plurais voltadas para o interesse público. (BENEDITI.
2009, p. 22)

O jornalismo assumiu uma função social de esclarecer sobre as
demandas da sociedade e garantir o debate de ideias sociais, defende Benedeti
(2009). O papel público da comunicação foi incorporado as constituições de
formação democrática:
O interesse público serve de guia para a realização do trabalho jornalístico,
para a definição das noções de normalidade, novidade e relevância que
delimitam os fatos a serem noticiados. A demanda pública também é
referência para a decisão profissional dos jornalistas – influenciada pelas
condições de produção e pela politica editorial de cada organização
jornalística – sobre o quanto vão se empenhar em reconstituir as conexões
do factual com o contextual nas notícias para assegurar inelegibilidade e
profundidade nas informações. (BENEDETI. 2009, p.117)

Para a autora o interesse público não impede a execução privada da
notícia, contradição que chama de paradoxo público-privado, condição que traz duas
contradições: função pública versus execução privada e conflitos de interesses na
noticia. Criando assim duas categorias de receptores, cidadãos (interesse público)
ou consumidores (audiência), “o próprio uso do termo público traz em si implícita
essa contradição (...) pelo sentido que sugere: cidadania e clientela” (BENEDETI.
2009, 57).
Um fator importante do interesse público é a opinião pública, uma das
determinantes para as decisões governamentais e jornalísticas, acentua Joseph
Pulitzer (2009). O autor acredita que todas as decisões politicas submetem-se ao
critério do interesse público e sua aprovação. “O jornalista age baseado e através da
opinião pública e em consequência, sob este ponto de vista, a evolução da opinião
pública é trama central da história” (PULITZER. 2009, 61)
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Leandro Marshal (2003) aponta que uma das ameaças à prática
jornalística e ao interesse público é a influência da publicidade na composição das
matérias. Pois a necessidade de produzir informações para atrair a atenção da
sociedade em função das vendas pode ser compreendida como uma forma de
comercialização da notícia.
A imprensa vive o paradoxo de ser um elemento-chave do processo
industrial capitalista e ter de desempenhar a verdade e o interesse público.
(...) Embora se associe imprensa com verdade e jornal com informação,
constata-se que a imprensa é consumo, publicidade e empresa privada.
(MARSHALL. 2003, p.47)

3.2. Telejornalismo

Para este estudo é relevante destacar os processos de produção da
notícia em telejornais e suas características específicas como o uso do texto e da
imagem.
O telejornalismo é composto pela indivisibilidade destes dois elementos.
Por texto, concebemos o modo como o repórter ou apresentador narra às imagens,
explicando o que acontece, e “(...) o texto deve responder às seis perguntas
clássicas, o elemento fundamental de toda notícia: Quem? Quê? Quando? Onde?
Como? Por quê?” (PARTENOSTRO. 2006, p. 87).
O texto da notícia “em veículo impresso ou eletrônico, deve ser claro,
conciso, direto, preciso, simples e objetivo” (BARBEIRO. 2002, p. 97). A matéria
deve ter apreensão instantânea, uma característica temporal, abordada por Barbeiro
(2002), que é diferente da simultaneidade, onde a compreensão por parte do
receptor deve ser imediata a sua emissão.
Segundo Barbeiro (2002), as características do texto neste veículo são a
coloquialidade e o testemunhal. O casamento da imagem e do texto é fundamental.
O jornalista deve sempre que for preciso contar “(...) a história em ordem
cronológica, pois é mais fácil de acompanhar” (BARBEIRO. 2002, p. 70).
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Arlindo Machado (2003) complementa o pensamento ao diferenciar a
notícia da TV da produzida por outros meios jornalísticos. O autor explica que
enquanto no impresso o texto é seco, na televisão é colocado de forma a atrair a
atenção do telespectador e fazê-lo se emocionar.
Na falta de imagens que sejam necessárias ao texto, são criados outros
elementos chamados de “artes”, que são: “mapas, selos, desenhos, gráficos,
quadros parados, legendas, fotos, animações, simulação, reconstituição etc”
(PARTENOSTRO. 2006, p. 87).
As artes, concebidas como legendas, são inseridas pelo editor de imagem
e são compreendidas como legendas, créditos ou títulos. Na matéria servem para
nomear,

os

personagens

tais

como

repórteres,

entrevistados,

produtores,

cinegrafistas, etc. Machado (2003) ensina que a legenda possui vários objetivos e
funções na matéria jornalística, como por exemplo, a apresentação dos personagens
que recebem o destaque ou não de acordo com a importância concebida pela a
emissora. A individualização dos repórteres no processo televisivo levou a
identificação a virar uma regra no processo de exibição da notícia. Sobre a diferença
na exibição dos créditos, através das legendas:
Em geral, a identificação integral é reservada a personalidades e ao staff da
própria emissora ou rede, enquanto gente do povo conta apenas com uma
identificação genérica (“testemunha”, “parente da vitima”, “grevista”,
“manifestante”, etc) (MACHADO. 2003, p. 106).

Ainda segundo o autor, a legenda pode ser usada para destacar a
proveniência de parte das imagens cedidas por particulares.
A imagem é concebida como um processo de captação através de
equipamentos e técnicas profissionais, aplicadas por editores de áudio e vídeo:
Tecnicamente falando, um telejornal é composto de uma mistura de
distintas fontes de imagem e som: gravações em fita, filmes, material de
arquivo, fotografia, gráficos, mapas, textos, além de locução, música e
ruídos. Mas acima de tudo e fundamentalmente, telejornal consiste em
tomadas em primeiro plano enfocando pessoas que falam diretamente para
a câmera (posição stand-up), sejam elas jornalistas ou protagonistas:
apresentadores, âncoras, correspondentes, repórteres, entrevistados, etc.
(MACHADO. 2003, p.101)
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“A pauta tem na televisão uma importância maior que em outros veículos
por suas peculiaridades” (BARBEIRO. 2002, p. 89). A escolha do tema, as perguntas
e os caminhos da reportagem devem estar contidos na pauta. O pauteiro pode
indicar a escolha das imagens para as matérias e o repórter tem liberdade para
alterá-las.
A pauta é um caminho para o repórter e o cinegrafista realizarem a
matéria, nela estão incluídos o enfoque e abordagem para o texto e a escolha de
imagens. “Não basta elaborar o assunto sem avaliar a obtenção das imagens”
(BARBEIRO. 2002, p. 89).
A informação na televisão deve conter “estrutura de movimento,
instantaneidade, testemunhalidade, indivisibilidade de imagem e som, sintetização e
objetividade” (BARBEIRO. 2002, p. 97). Para isto é necessário à existência de certa
quantidade de profissionais dedicados a sua produção.
Para a análise do terceiro capítulo, destacamos as seguintes funções
profissionais na produção de telejornais:
a) Âncora – Este profissional é responsável pela apresentação do telejornal para o
público, o âncora deve acompanhar todas as etapas da confecção, e em vários
casos, assume a postura de editor-chefe. Sobre a postura do âncora, Barbeiro
(2002) afirma que “(...) no passado, qualquer gesto que não fosse o facial era
considerado um comentário sobre a noticia” (BARBEIRO. 2002, p. 78).
b) Repórter – Tem como tarefa entrevistar e apurar as matérias para a transmissão
durante o telejornal. A partir de uma pauta designada por um produtor, tem como
tarefa realizar perguntas que possibilitem “respostas curtas que satisfaçam as
indagações contidas na pauta” (BARBEIRO. 2002, p. 69). O repórter deve estar
informado e cultivar boas fontes.
c) Cinegrafista – É o responsável pela captação das imagens, que serão editadas.
Na pauta “o tipo de imagem que o cinegrafista deve fazer” é um elemento para a
composição da matéria.
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d) Produtor – É quem viabiliza boa parte das informações do telejornal. Atua como
elo entre repórteres e técnicos para a produção da notícia, captando informações
e agendando

entrevistas. O produtor tem a tarefa de ouvir todos os lados,

acentua Barbeiro (2002).
e) Editor – Deve controlar o jornal e possibilitar que o material gravado seja editado
para ir ao ar. O editor tem como função escrever “cabeças33 e pés34 de matérias
e notas que compõe o script do telejornal” (BARBEIRO. 2002, p. 104).
No telejornal, além das funções citadas, Curado (2002) afirma que
existem outros profissionais desempenhando papéis como: diretor de jornalismo,
chefe de redação, editor-chefe; editor executivo; chefe de reportagem; pauteiros;
departamento de arte; departamento de operações; arquivo e radio-escuta.
Com este “exército” de profissionais, “(...) o telejornal é também um front
onde se travam batalhas decisivas e muitos conflitos são ganhos ou perdidos mais
na televisão do que nos campos de batalha” (MACHADO. 2003, p. 111).
Mesmo assim, o autor destaca que o telejornal é um programa noticioso
finalizado minutos antes de sua exibição. Por isso pode ser considerado ao vivo,
mesmo quando utiliza vídeos pré-gravados, como os de arquivo.
Em consequência, “(...) o telejornal é uma colagem de depoimentos e
fontes numa sequência sintagmática, mas essa colagem jamais chega a constituir
um discurso unitário, lógico ou organizado” (MACHADO. 2003, p. 110).

3.2.1.Deformações na produção do telejornalismo

Jorge Claudio Ribeiro (1994) afirma que “(...) os editores dos principais
telejornais brasileiros reconhecem que, devido ao uso da imagem, a TV é o veículo
33

Cabeça da matéria: Texto lido pelo apresentador, que dá uma idéia (chamada) para o fato e faz o
gancho para a reportagem ou nota coberta.
34

Nota-pé: “Nota ao vivo, lida pelo apresentador no final de uma matéria, com informações
complementares a reportagem” (PARTENOSTRO. 2006, p. 212).
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da emoção, por excelência, e não privilegia o raciocínio e a reflexão” (RIBEIRO.
1994, p. 96).
Vários autores abordam a construção e o impacto da televisão sobre a
notícia. Para Arbex Junior (2001) o aumento da demanda pela velocidade de
informações criou uma nova percepção da realidade e dos processos históricos:
O que importa, nos atuais programas de telejornalismo, é o impacto da
imagem, assim como o ritmo de sua transmissão. Como no videoclipe, uma
sucessão de imagens é “costurada” de maneira aparentemente aleatória,
mas que em seu conjunto reforçam uma certa mensagem. No caso de
videoclipe musical, as imagens servem para criar uma atmosfera propícia a
fruição de determinada fantasia: romântica no caso das baladas, erótica no
caso de muitas canções de rock pesado e assim por diante. No caso do
telenoticiário, as imagens reiteram uma certa percepção do mundo
(mulheres com véu no Islã, negros famintos na África, „bandido‟ negros
etc.). O que se fica, na memória do telespectador, são flashes. (ARBEX.
2001, p.52)

De acordo com o autor, a recriação da experiência histórica, a repetição
em série e a sua transformação em espetáculo, foram algumas das inovações
introduzidas pela fotografia e pela imagem televisa. Os jornais e o rádio recriam em
forma de ilustrações e paisagens sonoras35 os eventos que são descritos. As novas
tecnologias de imagens trouxeram a possibilidade de reviver a própria história, com
novas interpretações e ângulos.
A autora Maria Isabel Oliveira Szpacenkopf (2003), define que “o
telejornal é um espetáculo formado de informações perecíveis” (SZPANCENKOPF.
2003, p.165). As imagens no jornal televisivo aprofundam a ideia de realidade
momentânea, negando os fatores antecedentes.
Desta forma, a televisão tem o poder de igualar os vários eventos, como
as guerras, conflitos sociais e os desastres da natureza, ao mesmo que os torna
diferentes, favorecendo “o esquecimento, e justificando o sentimento de fatalidade,
de impotência e de distanciamento” (SZPANCENKOPF. 2003, p.173).

35

Paisagem sonora: “Qualquer ambiente sonoro ou qualquer porção do ambiente sônico visto como
um campo de estudos, podendo ser esse um ambiente real ou uma construção abstrata qualquer,
como composições musicais, programas de rádio, etc”. (Schafer, 1977: 274-275).
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Tanto Arbex (2001) quanto Szpacenkopf (2003) afirmam que as imagens
na televisão possuem o papel de causar um espetáculo, a partir da aproximação da
notícia com a ficção, com tendência da criação de estereótipos.
Szpacenkopf (2003) analisa que se as notícias fossem de fato a
realidade, setores como edição e produção não teriam importância. Segundo a
autora na verdade as notícias são apresentadas como mensagens, sofrendo o
refinamento dos “(...) manuais de redação e tudo o que implica nas rotinas
produtivas do telejornal” (SZPANCENKOPF. 2003, p.175).
A montagem técnica de um telejornal pode ser compreendida “(...) como a
edição de imagens e de palavras, de cortes e de colagens” (SZPANCENKOPF.
2003, p. 203). Os mecanismos usados na montagem podem ser utilizados de forma
consciente ou não consciente, e possuem uma perspectiva de venda.
Segundo Szpacenkopf (2003) a montagem branca é a denominação
destas técnicas usadas na composição do telejornal e são voltadas para o aumento
dos padrões de audiência. Estas estratégias são invisíveis e difíceis de serem
detectadas. A autora divide essas técnicas em categorias:
a) Renegação – Categoria que durante a edição, guarda na notícia traços de
relação com o original, mas a ordem dos eventos, os verbos utilizados durante a
narração e outras técnicas alteram a autenticidade do fato.
b) Leis próprias – São os critérios jornalísticos que possibilitam que determinadas
matérias sejam noticiadas ou não, e que também definem a escolha de fontes,
fatos e ângulos da abordagem jornalística.
c) Pulsão de dominação – É o processo de conceder importância, positiva ou
negativa, ao que é mostrado. A escolha das entrevistas e dos fatos atribuir-lhes
poder.
d) Sedução – É a construção do relato social a fim de causar impacto para
aumentar a audiência. Sendo que através da televisão, “(...) os espectadores
estão sujeitos à chamada fascinação, seja pela imagem ou pela narração
(SZPANCENKOPF. 2003, p.210)
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e) Dessubjetivação – O telespectador é pensado como um sujeito a ser conduzido
pela emissora. As estratégias e a programação são pensadas para que este
receba o conteúdo planejado pelos técnicos.
f) Cenário – São as características do estúdio e dos profissionais da emissora
durante a apresentação, que servem para destacar as notícias. O conjunto do
telejornal é pensado de acordo com a estratégia de transmitir um tipo de notícia,
pensada desde a vinheta, cenários e roupas dos personagens.
g) Contrato – Os profissionais da emissora fazem um “pacto” a cerca do conteúdo e
realizam sacrifícios em sua produção, acreditando que estão fazendo o melhor
para o coletivo.
Sendo assim, a montagem branca é o processo de refinamento da
notícia, onde as imagens são selecionadas para o uso com a perspectiva de atrair o
telespectador.
Szpacenkopf (2003) apresenta a seguinte divisão do uso de imagens no
noticiário como forma de reforçar a tendência de atração típica da montagem
branca:
As imagens, segundo Patrick Charaudeau, podem apresentar três tipos de
efeitos: de realidade, de ficção e de verdade. Se no primeiro o efeito é a
visão do desenrolar de uma realidade, serão enfatizadas as transmissões
“ao vivo”. No de ficção, a realidade toma uma outra extensão por meio de
montagens e da grandiosidade espetacular com que as noticias são
apresentadas. O efeito de verdade é alcançado em função de estratégias,
como as tomadas de cena, na qual ângulos e detalhes são enfocados e por
isso valorizados. (SZPANCENKOPF. 2003, p.170)

Ciro Marcondes Filho (1989) destaca outro importante aspecto da
televisão, ela opera de uma maneira anárquica e que assuntos são retratados sem
um

nexo

aparente:

“enquanto

atividade

noticiosa,

formas

que

reforçam

características, como superficialização da transmissão dos fatos, reforço ao
esquecimento e recepção acrítica” (MARCONDES FILHO. 1989, p. 51). Sendo
assim, a TV busca seduzir através da imagem e do som, para omitir a ordem
anárquica da programação.
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O texto no telejornalismo deve ser observado como uma parte importante
na produção da notícia, pois fornece significado à informação, “(...) não basta ver, é
preciso que alguém nos diga o que estamos vendo” (PENA. 2012, p. 83). O autor
afirma que vemos a notícia como um grande “lidão”, de simples e fácil entendimento,
que pode empobrecer a informação.
Clovis Rossi (2007) revela que teoricamente o jornalismo na televisão
deveria permitir maior fidelidade ao real a partir do uso das imagens, porém o que
ocorre é o contrário:
Teoricamente, a introdução da televisão no campo do jornalismo poderia
conferir à objetividade o caráter de possibilidade real e não o de mito. Afinal,
a câmera de TV registra, friamente, o que se passa, assim como os
microfones não tem emoções, nem formação cultural, nem background,
nem opiniões – logo poderiam reproduzir objetivamente o que está
acontecendo. Ocorre, entretanto, que no caso do tele jornalismo, a
mediação entre o fato e a versão dele que e é levada ao ar multiplicou-se. O
trabalho do repórter e do cinegrafista passa por uma serie de filtros que
depuram sons e imagens dos aspectos considerados inconvenientes pelos
diretores da estação – isso também acontece nos jornais e revistas, mas, na
reveste-se de cuidados excepcionais, ante o notório impacto que tem uma
imagem, comparada com a palavra escrita”. (ROSSI, 2007, p. 14).

3.3. Manipulação da informação

Segundo Perseu Abramo (2003) a imprensa brasileira oferece notícias a
população que não refletem a realidade. A manipulação da informação chega a ser
uma das principais características do jornalismo brasileiro. É “(...) como se a
imprensa se referisse à realidade apenas para apresentar outra realidade, irreal, que
é a confratação36 da realidade real” (ABRAMO. 2003, p. 23, grifo do autor)
O autor pondera que diante de uma realidade manipulada pela mídia, o
público “(...) fragmentado no leitor ou no telespectador individual, (...) só percebe a
contradição quando se trata da infinitesimal parte parcela da realidade da qual (...) é
protagonista” (ABRAMO. 2003, p. 24).

36

Confratação: Falsificação de produtos, valores, assinaturas etc. Obra que imita ou reproduz
fraudulentamente outra. Imitação fraudulenta.

52

Abramo (2003) dispõe sobre as formas que a mídia opera durante a
produção jornalística para manipular os conteúdos, alertando que a manipulação é
uma atitude deliberada e intencional, tendo um significado politico.
Segundo o autor, as explicações de que as empresas jornalísticas
tentam em primeiro agradar seus anunciantes e em segundo aumentar a audiência
para trazer novos receptores, são insuficientes para a explicação do fenômeno de
manipulação, pois para Abramo (2003) o peso econômico dos anunciantes tem
relevância na pequena imprensa, mas a manipulação é sentida em maior grau na
grande mídia, onde as empresas possuem outras fontes de renda.
Abramo (2003) desmistifica outro mito conhecido sobre manipulação: o
de que as empresas manipulam por que vende. O autor afirma que o empresário de
comunicação pode buscar outro setor econômico, em que o retorno financeiro seja
mais rentável. E que, apesar do ramo estar vinculado à indústria cultural, não
existem garantias de que o produto manipulável, renda mais e custe menos do que o
produto não manipulável.
O autor garante que existe uma politização dos meios de comunicação.
Pois na grande mídia, os veículos assumem o papel de partidos políticos na medida
em que possuem:
a) Teses e programas, que são instituídos nas linhas editoriais;
b) Linhas programáticas, instituídas através dos manuais de redação;
c) Sedes e estruturas que, às vezes, superam a dos partidos políticos;
d) Exigência da fidelidade e a adesão de seus empregados, da mesma forma que
os militantes aderem aos partidos;
e) Normas disciplinares a que todos na organização estão submetidos;
f) Ramificações locais, estaduais e nacionais, quando não, internacionais;
g) Enquanto os partidos têm simpatizantes e eleitores, os veículos de comunicação
têm leitores;
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h) Os partidos possuem instrumentos de comunicação, enquanto a mídia é o
próprio instrumento;
i) Ambos procuram conduzir a sociedade, através de suas estratégias de poder e
opinião;
j) E por último os partidos buscam conquistar mandatos eletivos junto à população,
enquanto que a mídia recebe estes mandatos, quando não, afirma-se mandatária
de um poder junto ao povo.
Esta série de comparações é justificada:
Essas analogias não constituem apenas – como poderia parecer – um mero
jogo de palavras, uma brincadeira semântica e retórica. Elas revelam um
significado mais profundo do que as aparências formais indicam (ABRAMO.
2003, p. 46).

Desta forma, existe uma transmutação na essência da mídia brasileira,
que abandona o aspecto de instituições da sociedade civil para agir como ente de
acordo com seus interesses, “(...) por que são eles mesmos, em si, fonte original de
poder, entes políticos partidários, e disputam o poder maior sobre a sociedade em
beneficio de seus próprios interesses e valores políticos (ABRAMO. 2003, p. 47).
Gomes (2003) afirma que as escolhas dos veículos pressupõe critérios,
um deles é o da importância na mediação desta realidade. O fato ao aparecer na
mídia, deve responder a pergunta sobre “o que é importante e para quem o é que”
(GOMES. 2003, p. 84). Com esta indagação a autora pondera que “(...) sendo a
importância não o fato em sim, mas sua implicação na rede institucionalizada (…). A
seleção por si só coloca o jornalismo numa posição privilegiada na tarefa de
disciplinar”. (GOMES. 2003, p. 84)
Outro fator que deve ser entendido sobre a mediação jornalística, é de
que ela muda de acordo com cada sujeito que a traduz. Clovis Rossi (2007) afirma
que:
(...) entre o fato e a versão que dele publica qualquer veiculo de massa há a
mediação de um jornalista (não raro, de vários jornalistas), que carrega
consigo toda uma formação cultural, todo um background pessoal,
eventualmente opiniões muito firmes a respeito do próprio fato de maneira
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distinta de outro companheiro com formação, background e opiniões
diversas. (ROSSI, 2007, p. 10)

Na produção noticiosa a angulação da matéria tem influência na
captação da noticia, fator que pode revelar graus de interferência intencional,
procurada ou ocasional. Cremilda Medina (1978) afirma, a angulação pode ser
percebida em três níveis: massa, grupal e pessoal.
No nível grupal, a autora destaca que “quando a mensagem é angulada
para de para de pauta se transformar num processo de captação, a componente
grupal se identifica com a caracterização da empresa jornalística” (MEDINA. 1978, p.
85). No nível massa, a mensagem é diluída para alcançar o status de consumo e
chegar a amplas camadas da população. E por último, a angulação pessoal, visa
aumentar o status do repórter que transmite a informação, a fim de que a mensagem
transmitida lhe dê o papel de celebridade jornalística.
A característica novidade, abordada no subtópico tempo deste capítulo,
traz implicações e processos inerentes à prática jornalística. Com a tarefa de
divulgar fatos sempre novos, os telejornais produzem processos como: “omissão,
sonegação, submissão, deformação, saturação, neutralização e redução” (SERVA.
2011, p. 82). Segundo o autor, esses processos possuem relação com os fatores
econômicos, e impõe à população uma sede de consumo da informação. Assim, as
informações não são contextualizadas e apresentam apenas alguns detalhes do
real, sendo divulgadas como novidade, de forma fragmentada pela periodicidade, o
que amplia a amnésia coletiva.
Segundo Bordieu (1997), a prática da imprensa em atribuir valores aos
movimentos sociais trás características de mobilização ou desmobilização. Onde as
imagens passam a sensação de realidade, mas os valores não corretamente
atribuídos causam efeitos sociais diversos.
Para Genro Filho (2012) a evolução das contradições sociais e o critério
de objetividade existente na realidade faz com que as empresas jornalísticas sejam
instituições “(...) crescentes de formas planejadas e deliberadamente manipulatórias”
(GENRO FILHO. 2012, p.188).
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O autor afirma que devido à crise do sistema capitalista, acentua-se a
necessidade de manipulação. A objetividade do jornalismo, que expõe as
contradições capitalistas, contraria a necessidade das empresas. E como resposta,
“a solução é um controle mais estrito e ideologicamente cuidadoso dos meios de
comunicação e das informações elaboradas" (GENRO FILHO. 2012, p.188).

3.3.1.A imprensa e o capital

Abordamos, através de Benedeti (2009), que a produção jornalística é
composta de um paradoxo de execução privada com função pública.
Os problemas da manipulação no jornalismo a partir de seu caráter
empresarial são objeto da análise de Barbosa Lima Sobrinho (2008), no livro “O
problema da imprensa”, publicado originalmente em 1923. Para o autor, a imprensa
“converteu-se o jornal muito mais num problema de dinheiro do que de credo
político, literário. E então acode aquele exato conceito „quando as opiniões de um
jornal começam a pesar, ele as deixa de ter‟” (BARBOSA LIMA SOBRINHO, 2008,
p.42).
Marcondes Filho (1989) alega que a comunicação no sistema capitalista
criou jornais como “uma forma de elevar a uma alta potência o interesse que têm
grupos em afirmar publicamente suas opiniões e informações” (MARCONDES
FILHO. 1989, p. 11).
O pensamento é compartilhado pelo jornalista Claudio Abramo (1993):
A grande imprensa, como já está definida pelo nome, é ligada aos
interesses daquela classe que pode manter a grande imprensa. Na medida
em que essa classe está em contradição com a conjuntura nacional, os
jornais podem exercer um papel de esclarecimento. Mas é preciso não
esquecer que esse esclarecimento vai até o nível dos interesses da grande
imprensa. Ela tem interesses peculiares, pertence a pessoas cujos
interesses estão ligados a um complexo econômico, político e institucional.
Mas pode exercer um papel de educação. (ABRAMO. 1993, p. 116)
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Bourdieu (1997) lembra que a pressão do poder econômico é uma das
determinantes no processo de comunicação e que, portanto, não se devem esperar
determinadas posturas dos meios de comunicação. O autor exemplifica da seguinte
forma:
(...) é importante saber que a NBC é propriedade da General Eletric, (o que
significa dizer que, caso ela se aventure a fazer entrevistas com os vizinhos
de uma usina nuclear, é provável que... aliás, isso não passaria pela cabeça
de ninguém), que a CBS é propriedade da Westinghouse, que a ABC é
37
propriedade da Disney, que a TF1 é propriedade de Bouygues , o que tem
uma série de mediações. É evidente que há coisas que um governo não
fará a Bouygues sabendo que Bouygues está por trás da TF1. (BORDIEU.
1997, p. 20)

3.3.2.Criminalização dos movimentos sociais

Segundo Adelmo Genro Filho (2012), a imprensa desenvolveu-se com o
capitalismo e tem a necessidade de informar o cotidiano para a condução da
atividade econômica. A informação tornou-se uma obsessão da sociedade atual, que
deseja estar informada 24 horas sobre o que acontece no mundo. A imprensa
passou de um ente que informava a sociedade sobre os acontecimentos para se
tornar uma mediadora do real:
(...) em geral suavemente coloridas com as tintas do liberalismo: a atividade
jornalística como „critica responsável‟ baseada na simples divulgação
objetiva dos fatos, uma „função social‟ voltada para o aperfeiçoamento das
instituições democráticas. Na linguagem mais direta do mestre (Dürkheim),
uma atividade voltada para a denúncia e correção das „patologias sociais‟,
portanto, para a coesão e a reprodução do estado „normal‟ da sociedade, ou
seja, o capitalismo. (GENRO. 2012, p.32)

Os movimentos de contestação à ordem social, de reivindicação ou
transformação, segundo Genro Filho (2012) são tratados por parte da mídia como
patologias sociais. Um exemplo dessa prática é citado no artigo Poder e mídia: a
criminalização dos movimentos sociais no Brasil nas últimas trinta décadas, de
Leopoldo Volanin (2013). Em 1935, os jornais no Brasil já demonstravam essa
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Bouygues é um grupo industrial francês fundado em 1952 com sede em Paris atuando em 80
países com mais de 113 mil empregados, a empresa atua nas áreas de telecomunicações,
construção e comunicação, é o maior acionista da TF1 a maior emissora de TV da França.
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postura, um exemplo é a matéria sobre o movimento revolucionário, conhecido como
Intentona Comunista, publicado no Jornal Folha da Manhã de 26 de novembro de
1935, com o seguinte titulo: “Pernambuco e Rio Grande do Norte agitados por um
movimento subversivo de caráter extremista”.
Outro exemplo é encontrado na pesquisa de Jobson Santana e Valdeck
de Jesus (2012), que analisa o discurso sobre o Movimento dos Sem Terra (MST)
nas edições on-line dos jornais, A Tarde (BA) e o Globo (RJ). O estudo aponta que
“(...) a intenção do repórter em mostrar os sem terra como „meros invasores‟ e
desocupados. Esquecendo-se de contextualizar a reportagem das questões sociais
e agrárias envolvidas” (SANTANA e JESUS. 2012, p. 89).
Abramo (2003) afirma que a mídia cobra solução das autoridades para a
solução dos problemas por ela abordados. A denúncia de Abramo (2003) é de que a
manipulação tornou-se um procedimento técnico e de significado político da
produção das notícias, pensados nos critérios de noticiabilidade em consonância
com a linha editorial do veículo.
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

A presente pesquisa discute a manipulação da informação na cobertura
dos telejornais cearenses, através do estudo de caso da campanha salarial e greve
dos trabalhadores da construção civil de Fortaleza e Região Metropolitana durante o
período de 17 de abril a 06 de junho de 2012.
O material analisado é composto de vídeos pertencentes ao clipping
cedido pelo sindicato38, que compreendem 2 horas, 54 minutos e 14 segundos de
gravação, correspondentes a 75 matérias veiculadas em oito emissoras, entre os
dias 17 de abril a 06 de junho de 2012.
O estudo de caso é utilizado, de preferência, para examinar eventos que
sejam contemporâneos;
(...) em situação onde não se podem manipular comportamentos relevantes
(...). Embora apresente ponto sem comum como método histórico, o poder
diferenciador do estudo de caso reside em “sua capacidade de lidar com
uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e
observações”. (DUARTE. 2008 p. 219)

Neste sentido, a escolha dessa forma de análise dos dados, é justificada
diante do destaque dado a greve da construção civil de 2012 na imprensa e a
relevância do debate sobre a manipulação da informação como forma de auxiliar
uma melhor produção jornalística que preserve o interesse público.
Porém, Duarte (2008) destaca que existem questionamentos sobre a
análise metodológica do estudo de caso, “ao comparar os estudos agregados e os
estudos de caso, (…) para o primeiro não há problemas de representatividade, pois
se estuda o universo completo dos elementos” (DUARTE. 2008, p. 219). O recorte é
entendido pela autora como uma limitação da pesquisa, pois a amostra selecionada
apresenta poucos elementos ao leitor, não demonstrando toda a complexidade
sobre um fato, diferentemente do que ocorre nos estudos agregados.
Sendo assim, para esta pesquisa, também é utilizada a proposta de
Perseu Abramo (2003), que trás mais precisão para a observação dos padrões de
38

Durante o período da greve, o STICCRMF solicitou a seleção das matérias jornalísticas emitidas
pelas emissoras de televisão, através da empresa TV Clipping.
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manipulação na grande imprensa. Os padrões nos quais as matérias foram
classificadas são: Ocultação; Fragmentação; Inversão; Indução e Global.
Como auxílio ao estudo de caso, realizamos a análise de conteúdo, em
que “a inferência é considerada uma operação lógica destinada a extrair
conhecimentos sobre os aspectos latentes da mensagem analisada” (MANHÃES.
2008, p. 284). Foram desenvolvidos a pré-análise, a exploração do material e o
tratamento dos resultados obtidos e interpretação.
A análise de conteúdo possibilita a classificação nos padrões de
manipulação descritos por Abramo (2003):
a) Ocultação – A partir do uso dos critérios jornalísticos, o veículo e o profissional (o
repórter, produtor, editor e outros) selecionam os fatos e determinam o que deve
ser noticiado ou não. Sobre a ausência de determinados fatos na imprensa,
Abramo

(2003)

diz

que

“não

se

trata

evidentemente,

de

fruto

de

desconhecimento (...) é, ao contrário, um deliberado silêncio militante sobre
determinados fatos” (ABRAMO. 2003, p. 26).
Ao longo da análise, este critério não será problematizado, pois de
alguma forma todas as matérias analisadas transcenderam o critério de ocultação,
não possibilitando a avaliação sobre os critérios usados por cada emissora para
veicular, ou não, uma informação.
b) Fragmentação – Ao transcender de fato social para notícia, o acontecimento é
descontruído em dados. Estes aspectos serão escolhidos de acordo com os
critérios de noticiabilidade e com isto, o fato será remontado e divulgado. O
processo de fragmentação parte da retirada do fato jornalístico de sua relação
social para ser, unicamente, um ente isolado de passado e futuro. A
descontextualização é parte da seleção de aspectos, que retira os nexos dos
elementos. O autor compreende que:
A fragmentação da realidade em aspectos particularizados, a eliminação de
uns e a manutenção de outros e a descontextualização dos que
permanecem são essenciais, assim, à distorção da realidade e à criação
artificial de uma outra realidade (ABRAMO. 2003, p. 28)

c) Inversão – Após a descontextualização, as partes são reordenadas no intuito de
dar uma nova ordem de importância, desconstituindo a realidade. A inversão
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ocorre de várias formas como: relevância dos aspectos; forma pelo conteúdo; da
versão pelo fato, destacando-se o frasismo e oficialismo; e por último, a opinião
pela informação.
d) Indução – Este padrão opera a partir da soma dos padrões anteriores. A técnica
(diagramação, disposição na programação, sons, imagens, personagens, etc)
ganha um grau maior de relevância, pois combinam o conteúdo com a forma, o
receptor tem acesso a uma realidade criada e artificializada. Para Abramo
(2003), “(...) o leitor é induzido a ver o mundo não como ele é, mas sim como
querem que ele veja” (ABRAMO. 2003, p. 33).
Para o autor, constitui-se como forma de indução, a seleção feita pela
imprensa dos personagens e segmentos sociais que aparecem em alguns veículos e
desaparecem em outros; assim como a seleção de determinados assuntos, que
também são formas de induzir o público a observar determinados aspectos da
realidade. Neste sentido, a indução busca apresentar que “(...) a realidade é ainda
assim dividida pela imprensa em realidade do campo do bem e realidade do campo
do mal” (ABRAMO. 2003, p. 35)
e) Global – Abramo (2003) argumenta que os veículos de radiodifusão criaram um
padrão diferenciado do meio impresso, o padrão global. No caso da TV, o modo
operante é dividido em três momentos: 1º ato - Exposição do fato, com ângulos mais
emocionais e menos racionais. “As imagens são amparadas por textos lidos ou
falados” (ABRAMO. 2003, 36); 2º ato – A sociedade fala mostrando seus apoios,
queixas e apelos. As imagens e sons aparecem de suporte para a construção do
cenário, principalmente dos personagens; 3º ato – A autoridade resolve. Escolhemse pessoas que possuam algum grau de poder, que apresentam soluções ou falam
sobre o fato abordado. Neste momento,
(...)segue-se um epílogo, em que a própria emissora, por seu apresentador
ou comentarista, reforça o papel resolutório, tranquilizador e alienante da
autoridade ou a substitui quando a mensagem da autoridade não é
suficiente controladora da opinião pública. (ABRAMO. 2003, p. 36)
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4.1. Identificação dos padrões de manipulação

O presente capítulo trata da análise das 75 matérias veiculadas na imprensa
televisiva que abordam a campanha salarial e a greve dos trabalhadores da
construção civil de Fortaleza. O período analisado compreende os dias de 17 de
abril a 06 de junho de 2012.

4.1.1.Emissoras de televisão e distribuição das matérias

A cobertura televisiva no período analisado foi realizada por oito
emissoras de TV, na seguinte disposição:
Tabela 5 - Distribuição do número de matérias jornalísticas e do tempo por emissora

Emissora

Nº de matérias

Tempo na cobertura

1. TV Assembleia

1

2m 25s

2. TV Ceará

2

2m 57s

3. TV Cidade Fortaleza

14

27m 46s

4. TV Diário

18

1h 0m2s

5. TV Jangadeiro

17

31m 50s

6. TV O POVO

2

2m 52s

7. TV União

6

15m 45s

8. TV Verdes Mares

14

32 m 41s

75

2h 56m 36s

Total

a) TV Assembleia:
A TV Assembleia é o canal de televisão pertencente à Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará (ALCE), transmitido pelo canal 30. Define-se como
“um veículo de aproximação e interlocução entre o Poder Legislativo e a
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sociedade39” (ASSEMBLEIA. 2013). A emissora foi inaugurada no dia 7 de abril de
2006, e se propõe a ser “um instrumento de acompanhamento do trabalho de seus
representantes, de transparência de todos os atos emanados da Casa” (
ASSEMBLEIA, 2013).
A emissora transmitiu no dia 30 de maio de 2012, no telejornal matutino,
Primeiro Expediente. A matéria refere-se à negociação salarial durante a greve, que
até o momento durava 20 dias, acontecida entre empresários e trabalhadores na
ALCE, com o intermédio do Deputado Estadual Roberto Cláudio (PSB). A notícia
tem caráter apenas informativo, não havendo manipulação.
b) TV Ceará
A TV Ceará é um canal de televisão educativa, fundada em 7 de março
de 1974. Atualmente sua exibição acontece através do Canal 5. A emissora é
mantida através da Fundação de Teleducação do Ceará (FUNTELC), entidade
vinculada ao Governo do Estado do Ceará.
Retransmite a programação da TV Brasil, e produz conteúdo jornalístico,
conforme informa o site da emissora, “Diariamente, reportagens produzidas pela
TVC são veiculadas nacionalmente nas duas edições do Repórter Brasil, (...). A
emissora produz 20 horas de programas semanalmente40” (TV CEARÁ. 2013).
Foram veiculadas duas matérias no jornal da TVC, programa jornalístico
da emissora, exibido às 18h30min, e que tem a seguinte missão: “as notícias locais
são enfocadas com imparcialidade e sob diferentes ângulos41”. (TVC. 2013).
A primeira matéria foi ao ar no dia 20 de abril, tendo como enfoque um
tumulto em frente a uma obra nas proximidades da Praça da Imprensa, no Bairro
Dionísio Torres. A matéria apresenta a violência e as reivindicações da categoria.
A segunda matéria foi exibida no dia 29 de maio e aborda um incidente
em frente ao Jornal Diário do Nordeste (DN). A matéria informa sobre a destruição
39

40

Disponível em: http://www.al.ce.gov.br/index.php/canal-assembleia. Acesso em: 03.jun.2012

Disponível
25.Mai.2003.
41

em:

<http://www.tvceara.ce.gov.br/noticias/historia-da-tv-ceara>.

Acessado

em

Disponível em: <http://www.tvceara.ce.gov.br/categoria1/jornal-da-tvc>. Acessado em 25.Mai.2003.
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da portaria do jornal e sobre a violência sofrida pela jornalista Maysa Vasconcelos. É
neste momento, em que a âncora afirma que a TV Ceará também foi vitima de
violência durante a greve dos operários da construção civil em 2011.
c) TV Cidade Fortaleza
A TV Cidade Fortaleza42 é a retransmissora da Rede Record no estado.
Foi fundada em 30 de agosto de 1978, como a TV Uirapuru, sendo transmitida canal
8. A empresa tem como proprietários, segundo o site Donos da Mídia43, Miguel Dias
de Souza e Maria de Lourdes Dias de Souza, que também compõe o Grupo Cidade
de Comunicação. Além da TV, o grupo é proprietário de sete rádios e um portal de
notícias.
A emissora apresenta-se da seguinte forma: “Quando se fala em TV
Cidade de Fortaleza, pensa-se, imediatamente, em uma empresa que é a referência
de um grande conglomerado empresarial do Ceará” (TV CIDADE, 2013).
Adísia Sá (1982) em um estudo sobre as empresas jornalísticas do
Estado do Ceará na década de 80, descreve o Grupo Cidade como um
conglomerado empresaria que atua nos setores de comunicação, comércio e
incorporação de imóveis.
Durante o período da greve da construção civil, a TV Cidade transmitiu 15
matérias jornalísticas, com exibição no Jornal da Cidade (descrição das matérias
segue em tabela em anexo).
d) TV Diário – TV Diário (Canal 22)
A TV Diário44 iniciou sua transmissão no dia 1º de julho de 1998, no canal
22, com programação própria e local. Sua missão é “(...) mostrar o Nordeste com
uma linguagem coloquial e um pouco distante dos ditames formais e préestabelecidas de outras emissoras” (TV DIÁRIO, 2013).

42

Disponível em: <http://tvcidadefortaleza.com.br/tvdeprimeira/institucional/>. Acessado 02.Jun.2003

43

Disponível em: <http://donosdamidia.com.br/veiculo/629>. Acessado 02.Jun.2003.

44

Disponível em: <http://verdesmares.globo.com/tvdiario//interna.asp?Codigo=66909&Modulo=534>.
Acessado 02.Jun.2003.
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A emissora é parte do Sistema Verdes Mares de Comunicação (SVM),
segundo o site Donos da Mídia 45. O Sistema possui sete veículos de comunicação:
TV Verdes Mares e TV Diário; quatro rádios espalhadas no país, duas em Fortaleza
(FM 93 e Radio Verdes Mares AM), uma em Pernambuco (Radio Recife 97,5), uma
no Rio de Janeiro (Rádio Tamoio); e o Jornal Diário do Nordeste (DN).
Foram produzidas 18 matérias distribuídas ao longo dos telejornais da
emissora: A Hora da Notícia (1), Comando 22 (1), Diário da Manhã (3), Diário na TV
(3) e o Nordeste Noticias (10) (descrição das matérias segue em tabela em anexo).
e) TV Jangadeiro
A TV Jangadeiro46 é uma emissora comercial, fundada em 13 de março
de 1990. Faz parte do Sistema Jangadeiro de Comunicação. Segundo o site Donos
da Mídia47, a TV Tem como proprietários, o ex-senador Tasso Ribeiro Jereissati,
Jaime Machado da Ponte Filho, Antônio de Sousa Sales (pessoas físicas), a
Construtora HABITAT Ltda e KAARA Investimentos e Participações Ltda (pessoas
jurídicas).
A emissora, retransmissora da TV Bandeirantes (SP), orgulha-se de “(...)
ter criado uma forma de fazer jornalismo e entretenimento com o nosso sotaque,
sempre muito perto de nossa gente” (TV JANGADEIRO. 2013)48.
Foram exibidas no período 17 matérias no Jornal da Jangadeiro.
(descrição das matérias segue em tabela em anexo).
f) TV O POVO
A TV O POVO, segundo o site Donos da Mídia49, pertence ao Grupo de
Comunicação O POVO, composto pela televisão, o jornal impresso que leva o

45
46

Disponível em: <http://donosdamidia.com.br/grupo/21411>. Acessado em 03.mai.2013.

Disponível
03.mai.2013.

em:

http://www.tribunadoceara.com.br/noticias/institucional/>.

Acessado

em
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Disponível em: http://donosdamidia.com.br/veiculo/643>. Acessado em 03.mai.2013.

48

Disponível em: <http://www.tribunadoceara.com.br/tv-jangadeiro/tv/>. Acessado em 03.mai.2013.

49

Disponível em: < http://donosdamidia.com.br/grupo/27759>. Acessado em 03.mai.2013.
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mesmo nome do grupo e quatro rádios: Calypso FM 106,7; Mix 95,5 FM; Tempo FM;
e a Rádio O POVO 1010.
Transmitida pelo o canal 48, é afiliado da TV Cultura, e tem a missão de
oferecer “(...) a seu público informação de qualidade, sempre acompanhada de
análises dos temas abordados50”.
Durante a greve realizou duas matérias jornalísticas para o POVO
Notícias, veiculados nos dia 07 e 08 de maio, durante o inicio da greve. A emissora
foi a primeira e única a realizar um debate entre os sindicatos, no programa Grande
Debate (descrição das matérias em tabela anexo).
g) TV União
A TV União51 faz parte da Rede União, que atua em Fortaleza (CE), Rio
Branco (AC) e Brasília (DF). Segundo o Site Donos da Mídia52, a emissora é de
propriedade da Familia Bardawil, composta por Alberto Bardawil Neto e José Alberto
Pinto Bardawil. Define-se da seguinte forma a prática jornalistíca da emissora:
“Jornalismo segmentado, diferenciado. Mais do que a manchete, a equipe da Rede
União vai buscar o que em Jornalismo chamamos „corpo da matéria‟. (...) Informação
além da noticia53” (TV UNIÃO. 2013).
Foram exibidas no período seis matérias no programa União Brasil
(descrição das matérias em tabela anexo).
h) TV Verdes Mares
Afiliada local da Rede Globo de Televisão, a TV Verdes Mares participa
do Sistema Verdes Mares de Comunicação (SV), sendo transmitida através do canal
10.

50

Disponível em: <http://tv.opovo.com.br/>. Acessado em 03.mai.2013.

51

Disponível em: <http://redeuniao.com.br/novo/tv-uniao/institucional/>. Acessado em 03.mai.2013.

52

Disponível em: <http://donosdamidia.com.br/grupo/27760>. Acessado em 03.mai.2013.

53

Disponível em: <http://redeuniao.com.br/novo/programas/uniaobrasil/>. Acessado em 03.mai.2013.

66

Os três programa televisivos que compõem a programação, Bom Dia
Ceará, CE TV 1ª Edição e CE TV 2ª Edição, possuem o padrão do Sistema Globo
de Televisão.
A emissora cobriu a greve através de 14 matérias, sendo uma matéria
no Bom Dia Ceará, nove matérias no CE TV 1ª Edição e quatro matérias no CE TV
2ª Edição.

4.1.2.Produção jornalística
Foram utilizados, durante as coberturas, diferentes padrões do jornalismo
televisivo: escalada54, nota coberta55, nota pelada56, reportagem57, entrevista58. A
tabela abaixo apresenta a distribuição da quantidade e tempo da utilização desses
padrões:
Tabela 6 - Distribuição das matérias jornalísticas quanto ao formato e tempo

Formatos em televisão

Quantidade

Tempo

Nota coberta

20

29m 39s

Nota pelada

4

2m 50s

Reportagem

42

1h 50m 26s

Entrevista

3

13m 42s

Escalada

1

1m 32s

4.2. Análise sobre a manipulação
O quadro abaixo apresenta a quantidade de matérias onde foi detectada
alguma forma de manipulação a partir dos conceitos de Abramo (2003):
54

Escalada: compreende-se com a exposição das manchetes no telejornal, composto por frase de
impacto. “Frases curtas com teasers: dois ou três takes das imagens principais” (PATERNOSTRO.
1991, p. 2003). Ver no glossário.
55

Nota Coberta: É Formada em duas partes. A cabeça da Matéria e o texto, sendo coberto por
imagens. A leitura pode ser realizada pelo repórter ou apresentador.
56

Nota-pelada: Texto lido pelo repórter sem o auxilio de imagens. Ver no glossário.

57

Off: É a matéria mais completa, tendo cabeça, OFF, sonora(s), podendo ou não ter passagem do
repórter e nota pé.
58

Entrevista: Trabalho do repórter de realizar perguntas sobre um determinado assunto ao
entrevistado. Pode ser em externa ou estúdio. Geralmente ao vivo.
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Tabela 7 - Distribuição das matérias jornalísticas quanto ao padrão de manipulação

Padrão de manipulação

Quantidade

Fragmentação

15

Inversão

5

Indução

26

Global

11

Sem manipulação

16

Neste segundo quadro encontram-se divididos por quantidade os padrões
de manipulação por emissora pesquisada a partir dos conceitos de Abramo (2003):
Tabela 8 - Distribuição do padrão de manipulação quanto à emissora

Emissora

Fragmentação

Inversão

Indução

Global

Sem
manipulação

TV Assembleia

1

TV Ceará
TV

2
Cidade

Fortaleza

1

2

7

2

2

TV Diário

5

7

3

3

TV Jangadeiro

4

5

2

6

TV O POVO

1

TV União

1

1

2

TV Verdes Mares

4

2

3

2
4

1

4.2.1. Fragmentação
O padrão de manipulação apresentado como fragmentação constitui-se
do uso dos critérios de formação da notícia, conhecidos como fatores de
noticiabilidade. O fato é desconstruído, separando os elementos jornalísticos dos
não-jornalísticos, para mostrar o recorte escolhido da realidade. Abramo (2003)
expõe que:
Eliminados os fatos definidos como não-jornalísticos, o „resto‟ da realidade é
apresentado pela imprensa ao leitor não como uma realidade, com suas
estruturas e interconexões, sua dinâmica e seus movimentos e processos
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próprios, suas causas, suas condições e suas consequências. O todo real é
estilhaçado, despedaçado, fragmentado em milhões de minúsculos fatos
particularizados, na maior parte dos casos desconectados entre si,
despojados de seus vínculos com o geral, desligados de seus antecedentes
e de seus consequentes no processo em que ocorrem, ou reconectados e
revinculados de forma arbitraria e que não corresponde aos vínculos reais,
mas a outros ficcionais e artificialmente inventados (ABRAMO. 2003, p. 27)

O padrão de fragmentação, segundo o autor, acontece nos três
momentos de produção da noticia, na pré-produção, compreendido como a
elaboração da pauta que será utilizada pelo repórter que vai a campo; na produção
com a separação das fontes, das imagens e sons captados ou o ângulo escolhido
pelo repórter; e na edição, em que existe a montagem do material, com a redação
do texto ou edição de material para a televisão e rádio.
Este processo acontece em dois momentos, primeiro como seleção de
aspectos, onde acontece a decomposição do fato em dados. Estes são selecionados
e escolhidos para serem mostrados na notícia a ser produzida. No segundo
momento, ocorre a descontextualização, que “(...) é uma decorrência da seleção de
aspectos” (ABRAMO. 2003, p. 28).

4.2.1.1. CE TV – 1ª Edição – 29 de maio de 2012

O vídeo escolhido para exemplificar o padrão de fragmentação é a
escalada do jornal CE TV 1ª Edição (TV Verdes Mares).
A matéria refere-se ao incidente ocasionado por manifestantes da
construção civil e dos gráficos em frente ao Diário do Nordeste (DN), no dia 29 de
maio de 2012.
Na edição do jornal foram realizados quatro VT59´s, compostos pela
escalada do jornal que se deteve sobre o assunto em um minuto e trinta e dois
segundos. Duas notas cobertas compostas de comentários dos apresentadores
sobre as imagens fornecidas, através das câmeras de segurança, imagens ao vivo e
gravadas pelos cinegrafistas da emissora. E uma reportagem realizada pelos

59

VT: Sinônimo para vídeotape. Usado para indicar a fita em que a matéria está contida.

69

apresentadores contendo a entrevista com Valdetário Monteiro, Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB/CE).
A escalada é uma forma de apresentação das matérias do telejornal em
que os apresentadores, através das manchetes, chamam atenção para o que será
mostrado durante a programação. No CETV 1ª Edição, a matéria foi conduzida pelos
jornalistas Luiz Esteves e Daniela Portella.

Figura 30 – Âncoras

Luiz Esteves e Daniella Portela do CETV 1ª Edição

O jornal é aberto pelo jornalista Luiz Esteves, que saúda o público:
Luiz Esteves - Olá, muito boa tarde pra você, uma ótima terça-feira. Neste
momento, meio-dia, três minutos. Nós começamos a edição de hoje do CETV, com
imagens de um tumulto que aconteceu há pouco, em frente à Praça da Imprensa, no
Bairro Dionísio Torres.
Daniella Portela – Manifestantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria
Gráfica do Ceará e do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado
chegaram a invadir a portaria do prédio do Diário do Nordeste.
Luiz Esteves – Vidros como vocês podem observar foram quebrados e um
funcionário saiu ferido.
Após esse momento Esteves finaliza a escalada, com a seguinte afirmação:
Luiz Esteves – Ao longo desta edição, nós vamos apresentar mais detalhes
(aumenta a entonação de voz) desta confusão.
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Um silêncio de três segundos aparece no áudio, ainda são mostradas as
imagens da portaria do Diário do Nordeste.
Os apresentadores retornam:
Luiz Esteves – A gente continua falando um pouco mais destas imagens. Vocês
podem observar um vidro completamente quebrado da portaria do Jornal Diário do
Nordeste.
Daniella Portela – Pra quem não conhece, neste local aí, ficava uma porta
totalmente de vidro.
Luiz Esteves – Exatamente. E aí, mais uma vidraça quebrada.
Daniella Portela – Provavelmente com pedra, a gente não tem essa informação.
Luiz Esteves – Exatamente.
Daniella Portela - Foi um tumulto, foi agora no fim da manhã. A gente ouviu muito
barulho, muita confusão do lado de fora.
Luiz Esteves - Bem em frente à Praça da Imprensa, como a gente pode observar,
aí, os manifestantes já tinham saído deste local e somente.
Portela – Vidro de carro como a gente pode ver aí, quase quebrado, neh. Ficou
marcado aí.
Luiz Esteves – Certeza uma marca de uma pedra (neste momento a imagem volta
para o balcão) ou de algum outro objeto.
Daniella Portela – Quando tivermos mais algumas imagens à gente mostra aqui no
CETV.
A escalada é então transformada em uma nota coberta, onde os
apresentadores, aparentemente sem telepromper60 (TP), tiveram que narrar os fatos
a partir das imagens de acordo com suas impressões.

60

Telepromper: Máquina que reproduz o texto para o apresentado, a fim de facilitar a leitura.
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Figura 31- Imagem com adesivo da campanha salarial

As imagens utilizadas são de Thiago Dantas, cinegrafista da emissora.
Dentre elas, um close61 em um panfleto no chão, com os dizeres “todo apoio a greve
dos operários da construção civil”. Durante a narração de Luiz Esteves, as imagens
saem da cena do balcão para o close no panfleto, enquanto os apresentadores
falam sobre o local em que ocorreram os fatos. Após a mudança de ângulo, a
câmera frisa na maçaneta de madeira da porta caída no chão.
Com a decisão de continuar no ar, é exibido um ângulo geral de dentro da
entrada do jornal, em que o cinegrafista expõe o plano externo da frente do jornal,
indicando uma entrada de ar com a vidraça quebrada. Para em seguida, mostrar
uma Kombi, localizada na entrada, com uma parte do vidro frontal quebrado. Fixado,
no lado esquerdo do vidro, um panfleto do movimento sindical.

Figura 32 - Vidro quebrado com panfleto no lado esquerdo

Na abertura e no fechamento do vídeo são mostrados, os apresentadores
no balcão com os olhares sérios e fazendo entonações de voz, durante a abertura
do jornal.

61

Close: Um dos planos de enquadramento, que aproxima a imagem do objeto
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A apresentação dos elementos do lead colhidos para a escalada
restringe-se as seguintes perguntas: o que (tumulto), quem (manifestantes gráficos e
da construção civil), quando (no fim da manhã), onde (Praça da Imprensa) e como
(invasão da portaria do Diário do Nordeste, em que foi quebrada a entrada,
aparentemente com pedra).
A seleção das informações impede o entendimento do fato, pois a cabeça
da matéria não responde ao elemento por que, tornando descontextualizada a
matéria.
O

acontecimento

é

reduzido

a

uma

dimensão

que

se

torna

incompreensível. O telespectador recebe o fato destacado, que foi o tumulto em
frente ao jornal, mas os desdobramentos ou motivos que o originaram perdem-se
na narração.
O surgimento de outro sindicato no protesto não é esclarecido ao longo
da edição. O telespectador não tem acesso às causas pelas quais o Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria Gráfica do Estado do Ceará (SINTIGRACE) é inserido no
contexto, somente a percepção da consequência do fato.
A simultaneidade da transmissão traz problemas aos apresentadores,
pois facilita a imprecisão dos relatos e na fragmentação do fato.
Nas matérias seguintes, da mesma edição do CETV, não são
esclarecidos os acontecimentos, pois os comentários centram-se na violência e na
interrupção do trânsito.

4.2.2.Inversão

O padrão de manipulação estipulado por Perseu Abramo (2003) como
Inversão é uma evolução do padrão de fragmentação. A seleção de aspectos e a
descontextualização são elementos presentes no padrão, só que estes são
reordenados na notícia sob uma ótica de importância:
Fragmentado o fato em aspectos particulares, todos estes
descontextualizados, intervém o padrão de inversão, que opera o
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reordenamento das partes, a troca de lugares e de importância dessas
partes, a substituição de umas por outras e prossegue, assim com a
destruição da realidade original e a criação artificial da outra realidade.
(ABRAMO. 2003, p. 28)

Abramo (2003), afirma que a inversão tem maior incidência na preparação
da notícia, onde são determinados ao repórter os elementos que devem ser
captados.
O autor destaca quatro grandes formas de inversão:
a) Inversão da relevância de aspectos: “O secundário é apresentado como o
principal e vice-versa” (ABRAMO. 2003, p.29). Além do fato em si, existem outros
elementos como o supérfluo em vez do importante; o adjetivo priorizando o
substantivo; e o detalhe no lugar do essencial.
b) Inversão da forma pelo conteúdo: É a importância do texto em substituição a
realidade. Em que alguns elementos que ganham importância como a palavra, o
tempo, o visual harmônico e o ficcional espetaculoso em vez da informação, da
clareza da informação, da veracidade e da realidade.
c) Inversão da versão pelo fato: É quando o órgão de imprensa atribui a uma
declaração que pode ser da empresa ou de terceiro, uma importância superior ao
fato. Abramo (2003) afirma que a mídia “(...) prefere engendrar versões e
explicações opináticas cada vez mais complicadas e nebulosas a render-se à
evidências dos fatos” (ABRAMO. 2003, p.29).
Nesta modalidade do padrão de inversão, o autor chama atenção que
para os órgãos de imprensa, “(...) se o fato não corresponde à minha versão, deve
haver algo errado com o fato”.
Existem dois extremos da Inversão, o frasismo em que a frase é
apresentada como a realidade e não um recorte do acontecido. E o oficialismo, que
é outro extremo, em que a versão da autoridade (Estado, membros de entidades
classistas e outros), tem o objetivo de fazer com que a população adote a versão
oficial no lugar da versão dos cidadãos comuns.
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d) Inversão da opinião pela informação: Esta forma do padrão de inversão acontece
quando a opinião da emissora sobre o assunto prevalece acima do próprio fato.
O tom editorial aparece no inicio, meio ou final da matéria, fazendo com que as
imagens venham a corroborar com o tom destacado pela a emissora. Abramo
(2003) afirma que quando acontece esta manipulação, “a informação, quando
existe, serve apenas de mera ilustração exemplificadora da opinião adrede62,
formada e definida” (ABRAMO. 2003, p. 32).
Não é incomum perceber que às vezes os responsáveis pelos órgãos,
cometem erros – aí, sim, involutários – por que passaram a acreditar
integralmente nas matérias do próprio órgão, sem perceber que elas não
correspondem à realidade (ABRAMO. 2003, p. 32).

4.2.2.1. CE TV 2ª Edição – 15 de maio de 2012

No Jornal CE TV 2ª Edição do dia 15 de maio de 2012, foi transmitida
uma nota coberta sobre a questão do trânsito e a greve dos operários da construção
civil. O vídeo de 45 segundos foi apresentado pela jornalista Cintia Lima, que faz a
leitura do texto.

Figura 33 - Âncora Cintia Lima do CETV 2ª Edição

Cintia Lima – O trânsito em Fortaleza não está fácil. Por causa das obras, do
número cada vez maior de carros. Só aqui, segundo o DETRAN são quase 800 mil.
Tudo isso já atrapalha e quando acontecem as passeatas. Há uma semana os
62

Adrede: de propósito.
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operários da construção civil, ocupam ruas e avenidas da capital. Hoje fizeram
protesto na Praça da Imprensa, no Bairro Dionísio Torres, por causa da
manifestação, parte do cruzamento entre duas avenidas de grande movimento,
Desembargador Moreira e Antônio Sales, foi interditado. Amanhã a manifestação
deve continuar pelas ruas da cidade.
Observando o conjunto das imagens, percebemos que a apresentadora
transmite a matéria no estúdio, local em que realiza a leitura do texto. Há no
momento em que cita o local do protesto, a inserção das imagens em que aparecem
os trabalhadores na Praça da Imprensa. Sobre a imagem, aparece a legenda,
“Fortaleza, hoje cedo”, o que indica que a imagem era relativamente nova.

Figura 34 - Trabalhadores na Praça da Imprensa e com a legenda: "Fortaleza - hoje cedo"

Um conjunto de quatro imagens é utilizado para demonstrar o
engarrafamento das avenidas em função da manifestação. Neste momento, porém,
a TV não capta o engarrafamento, mas motoristas transitando.

Figura 35 – Vias mostradas como fechadas pelos manifestantes

Em

seguida,

como

responsavéis

pelo

engarrafamento,

os

trabalhadores são apresentados, em movimento, de frente a Praça da Imprensa. As
imagens são sobrepostas para que exista um processo de causa e consequência.
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Figura 36 – Manifestantes mostrados em protestos

A matéria estabelece o padrão de inversão, pois na pauta o trânsito é
estabelecido como mais importantes que o protesto e as reivindicações salariais. A
consequência do protesto é elevada à primeiro plano, sendo que as causas ou o
momento presente que originou a passeata é posto em segundo plano.
Somente no final, a continuação do movimento é informada a população
dando a ideia de que haveria uma nova paralisação que traria novos impactos no
trânsito da cidade.

4.2.3.Indução

O padrão de indução é caracterizado pela construção de outra realidade,
diversa da objetividade jornalística. É advindo da combinação dos outros padrões, e
“o leitor é induzido a ver o mundo não como ele é, mas sim como querem que ele o
veja” (ABRAMO. 2003, p. 33).
A forma como é processada este padrão supera os processos
jornalísticos, de preparação, produção e edição, alcançando os processos técnicos
gráficos e radiodifusores, assim como publicitários. A chamada, a composição da
programação, o espaço utilizado, a presença ou ausência, assim como outros
elementos levam o publico a perceber e entender esta outra realidade.
A indução se manifesta pelo reordenamento ou pela recontextualização dos
fragmentos da realidade, pelo subtexto – aquilo que é dito sem ser falado –
da diagramação e da programação, das manchetes e notícias, dos
comentários, dos sons e das imagens, pela presença/ausência de temas,
segmentos do real, de grupos da sociedade e de personagens. (ABRAMO.
2003, p. 34)
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O intuito deste padrão é conduzir a impossibilidade de mudança, pois a
realidade é dividida no bem e no mal, transmitindo a ideia de eternidade.

4.2.3.1. Jornal da Cidade – 10 de maio de 2012

A matéria escolhida para exemplificar o padrão de indução é a da TV
Cidade Fortaleza, veiculada no dia 10 de maio de 2012, sobre o terceiro dia de
greve.
A matéria é apresentada como uma reportagem, com o áudio da repórter,
Nicole França. Esta narra às imagens com total detalhamento dos elementos
mostrados. No final, apresentadora menciona as versões dos dois sindicatos,
empresários e trabalhadores, sobre a violência nas manifestações.
A cabeça da matéria é realizada pelos apresentadores, Alexandre
Medeiros e Bianca Saraiva:
Alexandre Medeiros – Terminou mais uma vez sem acordo a reunião entre
empresários e trabalhadores da construção civil. Hoje, eles se reuniram com a
Justiça do Trabalho.
Bianca Saraiva – Os patrões dizem que voltam a negociar, quando as ações de
violência

e

vandalismo

não

estiverem

presentes

nas

manifestações

dos

trabalhadores. Mas hoje, imagens exclusivas da TV Cidade vão mostrar que os
excessos durante os protestos estão indo além.

Figura 37 – Âncora, Alexandre Medeiros e Bianca Saraiva do Jornal da Cidade
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Após a cabeça da matéria, aparece o crédito, “reportagem: Nicole de
França. Vejamos o off63 lido pela jornalista:
Nicole de França – Nossa equipe registrou o momento que os trabalhadores da
construção civil se concentraram na Praça Portugal. Logo na chegada dos ônibus, à
praça, na Aldeota. Os operários pulam do veículo pela janela. No local estes se
subdividem em grupos, em seguida avistamos alguns consumindo bebida alcoólica.
Eles colocam um litro de cachaça dentro de uma caixa. Aos poucos, mais operários
se juntam aos primeiros. Os litros de bebida vão se acumulando dentro da caixa, ao
lado tira gosto, rapadura e uma refeição, divididas entre os trabalhadores. Mais
adiante outro grupo também bebe ao lado de um conservante de isopor. Sentados
na calçada, os operários da construção civil jogam baralho, enquanto o trânsito
segue bloqueado. No centro da praça, um homem fuma um cigarro, que parece ser
de maconha. Depois de uma hora e meia, os operários saíram para protestos nas
obras novamente. As manifestações da categoria sempre são marcadas por muita
violência. Desde o inicio das paralisações, os trabalhadores no dia 26 de março, as
construtoras registraram 61 boletins de ocorrência. Segundo o Sinduscon/CE, o
prejuízo já chega a 600 mil reais.
Na matéria existe somente a narração da repórter sobre as imagens, sem
aparecer nenhuma entrevista ou a própria repórter, transformando a “reportagem”
em nota coberta.

Figura 38 – Imagem exclusiva em que aparece o crédito da repórter Nicole de França

63

Off: Texto lido em que as imagens serão sobrepostas ao áudio.
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As vozes dos personagens são apresentadas no nota-pé, lido pela
jornalista Bianca Medeiros.
Bianca Saraiva – Em nota, o Sindicato dos Empresários da Construção Civil
esclareceu que mandou ofício ao Secretário de Segurança e ao Comando da Policia
Militar para garantir a ordem pública e a defesa dos cidadãos durante a greve dos
trabalhadores, dado ao histórico de violência destas manifestações. Já o Sindicato
dos Trabalhadores disse que só vai se pronunciar sobre o caso amanhã.
As imagens escolhidas para a composição da nota coberta são
apresentadas como exclusivas. Aparentemente foram obtidas com o recurso de
câmera oculta, e a origem das imagens não é citada. Após determinado ponto são
colocadas imagens de arquivo (que não são citadas) misturadas com as imagens
“exclusivas”.
A primeira imagem, após o crédito da repórter, é a chegada dos ônibus na
praça. Nicole de França chama atenção: “Nossa equipe registrou o momento que os
trabalhadores da construção civil se concentraram na Praça Portugal. Logo na
chegada dos ônibus na Aldeota, os operários pulam do veículo pela janela”.

Figura 39 - Imagem que o operário salta pela janela

Como conteúdo da matéria chama atenção dos excessos dos
trabalhadores, a repórter direciona para que este fato também seja um exemplo de
excesso cometido pelo movimento grevista.
Em seguida, destaca-se o consumo de bebidas na concentração da
passeata.
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Figura 40 – As imagens mostram um caixa com dois litros de bebida e uma refeição

A repórter detém-se no fato do acúmulo de bebidas, e afirma que os
trabalhadores colocam mais litros de bebida dentro da caixa. Mas somente
aparecem os dois litros da primeira imagem. A descrição do “tira-gosto” utilizada
torna-se redundante com as imagens, que relaciona a comida com a bebida.
As imagens selecionadas são descritas pela jornalista, com a intenção de
guiar o olhar do receptor. Barbeiro (2002) diz que deve existir um casamento entre a
imagem e o texto, mas alerta que “não descreva no texto exatamente o que está na
imagem; o resultado será a redundância” (BARBEIRO. 2002, p. 87).
Após a descrição detalhada de como é consumida a bebida na
concentração. Outro excesso é escolhido, “um jogo de baralho”, que é narrado da
seguinte forma: “Sentados na calçada, os operários da construção civil jogam
baralho, enquanto o trânsito segue bloqueado” (FRANÇA. 2012).

Figura 41 – Imagens mostram jogo de baralho e o bloqueio do trânsito

As imagens apresentadas na figura 13 aparecem em seqüência. A partir
daí o telespectador poderá fazer um juízo moral, com o prejuízo social do
engarrafamento no trânsito em função de um jogo de baralho dos operários.
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A última imagem chamada de exclusiva foi a de um homem sentado no
meio da praça fumando, o momento é descrito da seguinte forma pela repórter: “No
centro da praça, um homem fuma um cigarro que parece ser de maconha”
(FRANÇA. 2012).

Figura 42 – Homem fumando na Praça, a repórter cita que parece maconha

A figura 14 é apresentada a uma considerável distância e sem foco. Para
se resguardar, a repórter usa a expressão “parece ser”, que acentua a imprecisão da
mensagem. A cena escolhida poderia ter passado despercebida pelo receptor, mas
a repórter frisou nesta imagem, buscando caracterizar mais um possível excesso do
movimento grevista.
A forma como descem dos ônibus, bebidas, jogos e “um cigarro que
parece ser de maconha” são elementos que levam ao desfecho direcionado pela
repórter como fatos nas manifestações que acabam em violência.
Ao fim da nota coberta, o seguinte áudio: “Depois de uma hora e meia, os
operários saíram para protestos nas obras novamente. As manifestações da
categoria sempre são marcadas por muita violência. Desde o inicio das
paralisações, os trabalhadores no dia 26 de março, as construtoras registraram 61
boletins de ocorrência. Segundo o Sinduscon/CE, o prejuízo já chega a 600 mil
reais”.
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Figura 43 – Imagem do arquivo mostrando a violência

Ao narrar à violência, são utilizadas imagens de arquivo (figura 15), sem a
respectiva menção. A imagem abaixo, utilizada no dia 18 de abril, não pertence à
greve de 2012.

Figura 44 – Imagem de protesto por falta de pagamento em fevereiro de 2012

A figura 16, inserida na matéria, foi utilizada logo em seguida (sem
referência de arquivo). A imagem pertence a uma reportagem realizada sobre falta
de pagamentos, no dia 15 de fevereiro de 2012, dos operários da construtora Época,
responsável pelas obras do programa Minha Casa, Minha Vida, no Bairro de
Messejana.
A matéria tenta explicar o processo de violência através da construção de
uma imagem de barbárie e pode ser entendida como criminalização do movimento
grevista. Isto acontece através da tentativa de vinculação entre o processo de
violência com o uso de bebidas e drogas. As fontes dos trabalhadores não tiveram
lugar na matéria.
O uso de imagens de arquivo fortalece o aspecto ficcional, trazendo
elementos como a montagem branca proposta como explica Szpacenkopf (2003),
pois “(...) mostra o que o espectador deve olhar, oferece algo para ser olhado, algo
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que foi decidido que precisa ser olhado e com os ingredientes que visam prender o
olhar” (SZPACENKOPF. 2003, 211).

4.2.2.2. Jornal da TVC – 20 de abril de 2012

No dia 20 de abril de 2012, a TV Ceará, veiculou uma notícia sobre a
paralisação de duas horas realizada nas imediações da Praça da Imprensa, no
Bairro Dionísio Torres. A matéria fala sobre um “quebra-quebra” contra obras
localizadas nas proximidades.
A nota coberta é composta pela a apresentadora Lia Aderaldo, que faz a
cabeça da matéria, e da repórter Poliana Ramalho, que faz a narração do off:

Figura 45 – Âncora Lia Aderaldo do Jornal da TVC

Lia Aderaldo – Tumulto e quebra-quebra marcaram manifestação de hoje, dos
trabalhadores da construção civil nas imediações da Praça da Imprensa, do Bairro
Dionísio Torres. Os manifestantes reivindicam reajustes salariais e outros benefícios.
Polliana Ramalho – Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da
Construção Civil, cinco obras foram paralisadas e cerca de mil trabalhadores
participaram dos piquetes. Eles percorreram ruas, jogaram pedras nos prédios,
derrubaram tapumes e até pararam o trânsito. Os operários estão em campanha
salarial e desde o último dia 13, não conseguiram entrar em negociação com as
construtoras. Os trabalhadores querem o reajuste salarial de 17%, além de plano de
saúde e cesta-básica de R$ 80,00.
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Figura 46 – Abertura da matéria, em que um operário quebra uma placa

As imagens foram geradas pelo cinegrafista da emissora, Apollo
Quezado. Na primeira imagem, um operário faz força contra uma placa de
propaganda da obra.

Figura 47 – Imagens de um canteiro, em que um homem sem farda empurra um tapume

A imagem 19 mostra cenas de um canteiro aberto, onde operários
encontram-se parados em volta e um jovem sem a farda, faz um gesto contra uma
placa. Neste momento os créditos da repórter, que realiza a leitura do texto da nota
coberta, divulgada como reportagem. O background64 (BG), formado por carro de
echutes nas placas de alumínio, disputam a atenção com a fala da repórter.

Figura 48 – Dois homens chutam proteção de uma obra composta por placas de alumínio
64

Backgound (BG): É o som do ambiente ou música, que é disposto em segundo plano na matéria
jornalística, após a fala do repórter.
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São mostrados dois policiais que acompanham a passeata. Na mudança
de imagem (figura 20) é mostrado um grupo inicial de dois operários que chutam
contra placas de metal, e o BG vaza novamente na matéria. Neste momento, a
repórter para a narração, para que o som seja ouvido plenamente pelo
telespectador. Novas imagens são mostradas: a) a via interditada pelo carro da
policia que acompanha a manifestação; b) Um grupo de manifestantes com a
bandeira da CSP/Conlutas; c) e por último o grupo de operários em volta das obras,
sem os tapumes fincados, espalhados pelo chão.

Figura 49 – Um grupo de cinco homens juntam-se a chutar a uma proteção de alumínio

A matéria volta, novamente, para a cena (figura 21) da obra, onde os
operários chutam as placas de alumínio. Neste momento, o som ambiente com os
chutes é novamente liberado. Um manifestante grita a palavra, “derruba”, por duas
vezes.

4.2.4.Global

Perseu Abramo (2009) descreve este padrão como próprio dos meios de
radiodifusão. Sobre a escolha do nome do padrão, Abramo (2003) esclarece que “a
expressão global é aqui empregada com o sentido de total, completo ou redondo,
isto é, do problema à sua solução” (ABRAMO. 2003, p. 35).
A exposição na TV tem uma lógica composta por três momentos:
a) Apresentação do fato“(...) sob os ângulos menos racionais e mais emocionais,
mais espetaculares e mais sensacionalistas. (...) As imagens são amparadas por
textos lidos ou falados” (ABRAMO. 2003, p. 35);
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b) Um personagem representa a sociedade como testemunha opinativa;
c) E por último, a autoridade resolve, anunciando possíveis medidas para o fato. “E
frequentemente (...) a própria emissora, por seu apresentador ou comentarista,
reforça o papel resolutório, tranquilizador e alienante da autoridade ou substitui
ou contesta” (ABRAMO. 2003, p. 35).
O autor destaca que a mensagem e as imagens finais subsistem com
maior força no espectador, reforçando o papel indutivo de construção de uma nova
realidade.

4.2.4.1. Jornal Jangadeiro 2ª Edição – 29 de maio de 2012

No dia 29 de maio de 2012, foi exibida uma reportagem no Jornal
Jangadeiro 2ª Edição (TV Jangadeiro) que tratava do incidente em frente ao Jornal
Diário do Nordeste e das negociações na Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará (ALCE).
Os apresentadores Omar Jacob e Juliana Castanha são os responsáveis
pela cabeça da matéria:

Figura 50 – Âncoras Juliana Castanha e Omar Jacob do Jornal Jangadeiro

Omar Jacob – Já dura 19 dias, a greve dos trabalhadores da construção civil, aqui
em Fortaleza. O sindicato das empresas estima um prejuízo de aproximadamente
um milhão de reais.
Juliana Castanha – Hoje pela manhã, manifestantes quebraram a portaria do Jornal
Diário do Nordeste e chegaram a ferir um funcionário.
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Os jornalistas mencionam o prejuízo da greve e o incidente em frente ao
jornal. Chama a atenção, os gestos largos com a mão e cabeça de Jacob. Em
seguida tem o inicio da reportagem:
Kézya Diniz – Os estilhaços de vidro ficaram espalhados pelo chão. Janelas e
portas totalmente destruídas. Os manifestantes usaram pedras para invadir a sede
do Jornal Diário do Nordeste, em Fortaleza. A polícia foi acionada para conter a
violência da mobilização. Este veículo da empresa que estava no estacionamento
também foi atingido.

Figura 51 – Imagem da portaria do jornal e de uma pedra fincada na parede da recepção

Figura 52 – Policiais entram na portaria do jornal e carro com o vidro quebrado

As cenas em diferentes ângulos (figura 23 e 24) são o que Abramo (2003)
chama de primeiro ato, pois os ângulos escolhidos coadunam com a ideia de
espetacular sendo amparadas pelo off.
Idelfonso Rodrigues (diretor editor do Diário do Nordeste) – Os funcionários sem
entender entraram em pânico, três funcionários tiveram que ser atendidos, o chefe
da segurança foi ferido na mão, o que nós queremos ressaltar acima de tudo, não se
faz movimento sindical com cerceamento à liberdade de imprensa.
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Figura 53 – Editor do Diário do Nordeste fala sobre a violência

Kézya Diniz – Depois os grevistas seguiram em passeata e fecharam a Avenida
Desembargador Moreira em frente à Assembleia Legislativa onde realizaram um
novo protesto.
Manifestante (BG) – Mas a fome e a sede nós só vamos matar quando nós
fecharmos esse acordo (aplausos).

Figura 25 – Manifestante fala em frente à assembleia

No 2º ato a sociedade fala. Neste momento, aparece à voz do editor
Jornal do Diário do Nordeste e do manifestante acima. Os dois corroboram com
informações alusivas à manifestação em perspectivas distintas.
Kézya Diniz – O presidente da Ordem dos Advogados no Brasil no Ceará (OABCE), Valdetário Monteiro considera a ação como extremamente preocupante, uma
vez que além de colocar vidas em risco, também ameaça a liberdade de imprensa.
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Figura 54 – Jornalista Kézya Diniz realiza passagem nas dependências da ALCE

No terceiro ato, a repórter (figura 27) cumpre o papel de concordar e
de reforçar a fala da autoridade (figura 28), no caso desta matéria o presidente da
OAB, que visitou as instalações do jornal.
Valdetário Monteiro – Tem implicações diretas como a questão da vida, da
segurança, do livre trânsito das pessoas e em detrimento do direito que não é
absoluto de se manifestar e o direito da imprensa de ter da liberdade de
manifestação.

Figura 55 – Presidente da OAB-CE, Valdetário Monteiro

Os três atos estão finalmente completos. Valdetário Monteiro afirma que o

direito de manifestação é inferior aos outros direitos e de que a liberdade de
imprensa deve ser preservada.
Kézya Diniz – Os trabalhadores da construção civil estão em greve há 19 dias, eles
cobram melhores condições de trabalho e reajuste salarial. O sindicato das
empresas estima que o prejuízo provocado pela greve seja aproximadamente de um
milhão de reais, o acordo entre o sindicato dos empresários intermediado na
Assembleia Legislativa já garantiu aos grevistas, um reajuste geral de 8%.
Roberto Sérgio (presidente do Sinduscon/CE) – Nós fizemos ontem, um reajuste
de 8% e elevamos o piso do servente para de R$ 637,50 para R$ 639,00. E a cesta-
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básica que estava em R$ 46,00, nós passamos para R$ 50,00. Nada mais do que
isso.

Figura 56 – Presidente do Sinduscon/CE, Roberto Sérgio

A matéria continua com a pauta econômica e escuta os dois sindicatos
(fairness). Na fala do presidente do Sinduscon/CE, a imagem aparece com um close
no personagem, fixando-se durante o tempo da entrevista.
A reportagem prossegue com o representante dos trabalhadores.
Kézya Diniz – Mas o impasse continua, pois agora a categoria quer incluir no
acordo, o pagamento dos dias parados e a garantia de negociação direta entre
trabalhadores e empresas sobre a PLR, Participação nos Lucros e Resultados.
Nestor Bezerra – Então nós queremos que garanta a PLR dos Trabalhadores e
sobre os dias parados, a gente tenha o livre arbítrio de discutir com as empresas,
diretamente com as empresa.

Figura 57 – Imagem do Coordenador-Geral do STICCRMF, Nestor Bezerra, tem os créditos sobrepostos na
imagem da portaria do Jornal Diário do Nordeste

A entrevista oferece um close inicial no Coordenador Geral do STICCRMF
Nestor Bezerra, mas logo em seguida, o crédito do entrevistado é sobreposto a
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imagem da portaria destruída do Jornal Diário do Nordeste. Mesmo com a mudança
de assunto, os trabalhadores continuam a responsabilizados pela ação.
As entrevistas dos personagens não esclarecem a situação, pois ambos
falam de assuntos diferentes. Enquanto Roberto Sérgio discorre sobre o reajuste
salarial, Nestor Bezerra fala sobre a negociação dos dias parados. A técnica de
fairness utilizada, não levou a uma maior problematização do fato, prendendo-se
somente ao roteiro estabelecido na edição.
Após o áudio da repórter, é realizado o nota-pé de esclarecimento sobre a
violência em frente ao jornal:
Omar Jacob – De acordo com o sindicato dos trabalhadores da construção civil, a
confusão na sede do Diário do Nordeste foi provocada por uma agressão,
inicialmente dos seguranças particulares que faziam a guarda do prédio, o sindicato
ressaltou que já realizou outras manifestações próximas ao local sem registros de
violência. Há uma semana, outros atos de vandalismo levaram ao Tribunal Regional
do Trabalho a proibir que as manifestações e assembleias dos trabalhadores fossem
realizadas a menos de 200 metros de qualquer canteiro de obras.
Por fim, a explicação dos trabalhadores sobre o incidente no jornal.
Não é citada a presença da categoria gráfica, ao contrário do que ocorre na matéria
do CE TV 1º Edição, veiculada ao meio-dia.

4.2.5.Ocultação

Apesar de não ter sido discutido ao longo deste trabalho, o padrão de
manipulação através da ocultação, não é menos importante que os demais. Abramo
(2003) afirma que ele não acontece devido ao desconhecimento, “é ao contrário, um
deliberado silêncio militante sobre determinados fatos da realidade” (ABRAMO.
2003, p. 25). A ocultação acontece no momento da elaboração da pauta, “no
momento das decisões de planejamento da edição, da programação ou da matéria
particular” (ABRAMO. 2003, p. 26).
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A divisão entre fatos jornalísticos ou não-jornalísticos não é determinada
pela realidade, mas pelo sujeito observador. Pois os jornalistas e as empresas, a
partir dos critérios de noticiabilidade, selecionam a realidade dando voz a alguns e
silêncio a outros. Com isto, o autor acentua de que:
Por isso o padrão de ocultação é decisivo e definitivo para a manipulação
da realidade: tomada a decisão de que fato “não é jornalístico”, não há a
menor chance de que o leitor tome conhecimento de sua existência por
meio da imprensa. O fato real foi eliminado da realidade, ele não existe. O
fato real ausente deixa de ser real para se transformar em imaginário. E o
fato presente na produção jornalística, real ou ficcional, passa a tomar o
lugar do fato real, artificial, criada pela imprensa. (ABRAMO. 2009, p. 26)

A história passa a ser contada pelo que sai na imprensa, onde algumas
categorias profissionais ganham voz e outras não.
Ao longo deste trabalho, não foi possível analisar o que não foi noticiado.
Seriam necessários outros critérios de análise sobre o comportamento da mídia,
mas é possível concluir que o aspecto histórico esteve ausente em algumas das 75
matérias.
Os dois sindicatos datam da década de quarenta e realizam sucessivos
acordos, que remontam o período do Estado Novo até os dias atuais. O que
percebemos foi um “silêncio militante”, sobre este fato. Os critérios em si para a
imprensa foram às mobilizações de rua, baseados na descrição do factual e outras
variantes que passaram despercebidos pela imprensa televisiva.

4.3. Manipulação e empresas de comunicação

A atividade de comunicação feita por particulares no Ceará é relatada
desde a década de 80 pela professora Adísia Sá (1982). Pois “(...) no Ceará, como
aconteceu nos demais estados brasileiros, rádio e televisão foram concedidos pela
União a empresários de imprensa” (SÁ. 1982, p. 11).
A autora fundamenta de que para a criação de uma nova ordem social,
seria necessário romper com a politica externa e com os grupos que mantém a
dependência interna. Sá (1982) lista a situação de cada grupo, com o volume de
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emissoras de rádio e TV, assim como jornais e sua relação politica de situação ou
oposição ao poder politico na época de sua pesquisa.
O posicionamento político dos veículos na greve da construção civil de
2012 pode ser sentido de forma mais intensa, com o incidente caracterizado na
portaria do Jornal Diário do Nordeste. Os veículos do Sistema Verdes Mares de
Comunicação, através da TV Diário e TV Verdes Mares mencionam de forma
unânime que a responsabilidade primeira do incidente é do Sindicato dos
Trabalhadores na Industria Gráfica do Estado do Ceará (SINTIGRACE), entidade
que também estava em campanha salarial.
O Presidente do Sindjornais, Mauro Sales, cedeu entrevistas falando
sobre o incidente, enquanto que Roberto Sérgio, presidente do Sinduscon/CE, não é
chamado a pronunciar-se.
A TV Jangadeiro e TV Cidade, onde os proprietários, respectivamente,
possuem participação econômica no ramo da construção civil e imobiliário,
abordaram o fato responsabilizando o STICCRMF e cobrando providências das
autoridades.
Existe uma tendência maior das duas emissoras de registrar a greve
diariamente. Enquanto que a TV Jangadeiro realiza uma cobertura mais cuidadosa,
a TV Cidade sobe o tom editorial afirmando que a greve seria fruto de um “Estado
omisso” que não age para reprimir o que considera excessos.
A TV Ceará na sua segunda matéria sobre a greve, no dia 29 de maio,
registra o ocorrido no Jornal Diário do Nordeste, mas afirma, a partir de seus
interesses, que foi vitima de violência, legitimando o discurso contra o movimento.
A TV União realizou a cobertura do incidente e condenou a ação dos
manifestantes. A emissora foi a única a citar que os Gráficos do Jornal Diário do
Nordeste estavam em greve. No fim, o âncora realiza um discurso em tom editorial
contra o movimento, que já teria agredido jornalistas anteriormente.
A TV Assembleia não registrou o fato, limitando-se a cobrir a negociação
que aconteceu na casa legislativa. A TV O POVO não realizou matéria.
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A diferença de discursos em um momento de impacto para a imprensa
pode ser avaliado, como o instante em que as contradições entre os veículos
apareceram de forma mais ostensiva.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2012 foi marcante para os trabalhadores da construção civil.
Alguns fatos comprovam esta afirmação: a maior greve dos últimos anos, que teve
duração de 28 dias; mobilizações com intensa participação de trabalhadores; e uma
negociação salarial que percorreu diversos espaços como a Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), Tribunal Regional do Trabalho (TRT),
Ministério Público do Trabalho (MPT) e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
(ALCE).
A imprensa também, em um período de 51 dias, realizou no mínimo 75
matérias televisivas, mobilizando uma gama de profissionais como: repórteres,
fotógrafos, jornalistas, assessores, editores, cinegrafistas, produtores, dentre outros.
Os valores ocidentais estão presentes na voz dos jornalistas durante as
matérias, como o uso da violência legítima, a defesa da propriedade privada e
necessidade da manutenção da ordem. A utilização de conteúdo opinativo baseado
nos interesses políticos e sociais das empresas jornalísticas em detrimento da
informação foi uma marca nas principais matérias que analisaram este momento dos
trabalhadores na luta por melhores salários.
Afirmações de impacto como “cenário de guerra”, “atrapalhando o
trânsito”,

“movimento

marcados

por

excessos”,

“Estado

omisso”,

“polícia

acompanhava a passeata” foram usadas para denotar o movimento como a margem
do estado democrático de direito, conforme sugere durante entrevista o
representante da OAB-CE, Valdetário Monteiro.
Perseu Abramo (2003) pondera que nem toda matéria jornalística é
manipulada e afirma que outra forma de fazer jornalismo é possível. Neste sentido,
citamos matérias como, por exemplo, a da TV Verdes Mares, sobre a passeata no
Bairro Messejana (19 de abril), da TV Diário sobre a passeata do Centro de Feiras e
Eventos (23 de abril) e da TV União sobre passeata na Avenida Beira Mar (24 de
abril), onde os jornalistas acompanharam os fatos com a intenção de retratar o
momento.
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A técnica jornalística deve assegurar a objetividade e interesse público,
para não ser utilizada para manipular a informação, valendo-se de uma falsa
imagem de imparcialidade e verdade.
Espero

que

este

estudo

auxilie

na

avaliação

sobre

o

papel

desempenhado pela imprensa cearense na cobertura dos movimentos grevistas e
reivindicatórios. A opinião oferecida a partir da subjetividade é uma marca do
jornalismo nas matérias sobre este momento específico dos trabalhadores na luta
por melhores salários.
A pesquisa demonstra que o jornalismo deve ser feito com um rigor
metodológico que extrapole o campo da ética. Pois a honestidade não deve ser
método, mas princípio.
Os trabalhadores devem figurar na imprensa para além da aparência,
através da objetividade caracterizada nas palavras de Perseu Abramo (2012) e
Genro Filho (2003). Uma objetividade que é capaz de expor as contradições do
sistema capitalista e ser uma ferramenta da denúncia social.
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7. GLOSSÁRIO
Ao vivo – Transmissão simultânea do conteúdo. Pode ser externa ou de dentro do
estúdio.
Arte – Ilustração gráfica computadorizada, que serve de apoio para o repasse de
informações.
Áudio ambiente – Som gravado no ambiente, enquanto matéria é capturada.
Background ou BG – Som ambiente ou música que é captada ou adicionada durante
a edição.
Cabeça da matéria – Cabeça da matéria: Texto lido pelo apresentador, que dá uma
ideia (chamada) para o fato e faz o gancho para a reportagem ou nota coberta.
Caco – palavra ou frase que os apresentadores, de improviso. Introduzem no texto.
Chamada – Texto sobre os assuntos de destaque no telejornal, transmitido durante
a apresentação.
Close – Um dos planos de enquadramento, que aproxima a imagem do objeto.
Corte – Mudança de uma imagem para outra, mudança de cena.
Crédito – Identificação do local, entrevistados e profissionais de imprensa
Deixa – Palavras finais da reportagem.
Edição – Montagem de áudio e vídeo de uma matéria jornalística;
Enquadramento – Cena focalizada pelo cinegrafista
Entrevista: Trabalho do repórter de realizar perguntas sobre um determinado
assunto ao entrevistado. Pode ser em externa ou estúdio. Geralmente ao vivo.
Escalada - A escalada compreende-se com a exposição das manchetes no
telejornal, composto por frase de impacto. “Frases curtas com teasers: dois ou três
takes das imagens principais” (PATERNOSTRO. 1991, p. 2003). Ver no glossário.
Nota Coberta - É Formada em duas partes. A cabeça da Matéria e o texto, sendo
coberto por imagens. A leitura pode ser realizada pelo repórter ou apresentador.
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Nota Pelada – Texto lido pelo repórter sem o auxilio de imagens
Nota-pé: Texto lido pelo repórter sem o auxilio de imagens. Ver no glossário.
Off – Som do repórter ou apresentador que é sobreposto as imagens para explicar
as cenas..
Passagem do repórter – gravação do repórter no local, com informações, para
enfatizar a presença no acontecimento, tendo o fim de ser usada durante a matéria.
Plano – Angulação da câmera. Pode ser geral, médio, Americano, primeiro plano,
primeiríssimo plano (close-up).
Reportagem - É a matéria mais completa, tendo cabeça, OFF, sonora(s), podendo
ou não ter passagem do repórter e nota pé.
Stand-up – Gravação do repórter no local do acontecimento, em que aparece em
primeiro plano.
Telepronter - Máquina que reproduz o texto para o apresentado, a fim de facilitar a
leitura.
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8. APÊNDICES

APÊNDICE A – CD de tabelas com analise de conteúdo dos vídeos
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9. ANEXOS

ANEXO A – DVD com matérias analisadas no capitulo 4 desta monografia
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ANEXO B – DVD dos VT´s sobre a campanha salarial da construção civil de
Fortaleza no período de 17 de abril a 06 de junho de 2012.

