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INTRODUÇÃO 

 
“Por que as notícias são como são?” é uma questão que tem motivado as pesquisas 

no campo do jornalismo há décadas. Os estudos da produção da notícia, dos fatores que 

determinam o seu resultado final e os efeitos que elas produzem nos destinatários iniciaram 

no século passado. Desde então, várias propostas de teoria do jornalismo já foram 

estruturadas mais ainda não se chegou à causa primeira que determina o produto 

jornalístico.  

Os vários fatores já identificados que influenciam a produção noticiosa – rotinas 

produtivas, forças organizacionais, ideológicas, políticas, econômicas, sociais – em um 

última instância atuam sobre o sujeito do fazer jornalístico. O jornalista é o protagonista da 

produção noticiosa, o gatekeeper que define quais informações entrarão na notícia e quais 

ficarão de fora. 

Muito já se estudou como estas forças externas atuam sobre o trabalho do jornalista, 

mas ainda pouco se investigou como as forças internas influenciam o seu trabalho. Sabe-se 

que a influência pessoal é determinante no resultado final da notícia, mas ainda é 

desconhecido como as características psicológicas do jornalistas atuam neste processo.  

A hipótese de que existe um processo de gatekeeping inconsciente interno no 

jornalista que depois determina a sua ação com gatekeeper enquanto entendido pelas 

teorias do jornalismo motivou esta pesquisa.  

Entendemos que a Ontopsicologia, conhecendo o sujeito da produção da notícia, tem 

muito a contribuir com o jornalismo. Restituindo ao jornalista a exatidão de consciência, a 

Ciência Ontopsicológica restitui também ao jornalismo a sua importante função social  de 

ser mediador de realidade e ampliador de consciência dos seus destinatários.   
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PRIMEIRO CAPÍTULO: 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

1.1 A produção da notícia: por que as notícias são como são? 
 

1.1.1 Breve histórico das pesquisas em jornalismo 

 

O grande questionamento das pesquisas sobre jornalismo e produção da notícia no 

decorrer do século passado foi: por que as notícias são como são? Ou, em outras palavras, 

o que determina o resultado final do produto jornalístico?  

Alfredo Vizeu (2003) apresenta um breve excursus histórico das investigações sobre 

o jornalismo, que sintetizamos neste tópico do trabalho, apontando o seu início no final do 

século XIX e começo do século XX. Em 1910, na Universidade de Chicago, foi 

apresentada uma tese de doutorado sobre o papel social do jornal. O sociólogo alemão Max 

Weber escreveu sobre as notícias num trabalho publicado em 1918. Em 1922, o sociólogo 

norte-americano Robert Ezra Park realizou um estudo sobre a natureza das notícias, 

afirmando que “...a função da notícia é orientar o homem e a sociedade num mundo real. 

Na medida em que o consegue, tende a preservar a sanidade do indivíduo e a permanência 

da sociedade”. (PARK, 1972: 183).  

Também em 1922, Walter Lippman publicou o livro Opinião Pública, mostrando 

que a mídia (sobretudo a imprensa, naquele momento histórico) era a principal ligação 

entre os acontecimentos do mundo e as imagens desses fatos na mente das pessoas. Seus 

estudos antecipavam em 50 anos todo um conjunto de pesquisas sobre a teoria do 

agendamento, que foi uma das linhas de pesquisa mais dinâmicas do final do século XX e 

sustenta que as pessoas agendam seus assuntos e conversas em função do que é divulgado 

pela mídia.  

Durante os anos 40, a investigação sobre o jornalismo esteve no centro dos estudos 

de Lazarsfeld, que pretendeu determinar a influência da campanha eleitoral sobre o voto 

dos eleitores norte-americanos. O autor concluiu que o poder da mídia consiste sobretudo 

em cristalizar as opiniões existentes e não em modificá-las (DeFLEUR, BALL-

ROKEACH, 1993), dando origem ao modelo da comunicação em dois níveis (two-step 

flow of communication) e à teoria dos efeitos limitados da mídia. 
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A década seguinte representou um marco histórico nas pesquisas em jornalismo. 

Num artigo publicado na Journalism Quartely, a mais antiga revista acadêmica sobre 

estudos jornalísticos, David Manning White (1950) aplicou ao jornalismo o conceito de 

gatekeeper, introduzido anos antes pelo psicólogo social Kurt Lewin (1947), numa 

pesquisa sobre as decisões domésticas em relação a compra de alimentos para casa. Na 

teoria de White, o processo de produção noticiosa é concebido como uma série de 

escolhas, em que as notícias tem que passar através de diversos portões (gates), que são 

momentos de escolha nos quais o jornalista (gatekeeper) deve decidir se deixar aquela 

notícia passar ou não. O conceito de gatekeeper influenciou muito uma fase de estudos do 

jornalismo nas décadas de 50 e 60, continuando a alimentar uma corrente de pesquisa 

sobre o tema nos anos 90, porém sem a força inicial. 

Ao longo dos anos 50, a investigação é essencialmente quantitativa, utilizando como 

metodologia dominante a análise de conteúdo. Em 1955, uma primeira abordagem 

nitidamente sociológica amplia a perspectiva que começou com White, evidenciando a 

influência dos constrangimentos organizacionais no trabalho jornalístico e abrindo uma 

nova abordagem, que só iria ganhar um papel importante no jornalismo dos anos 70. 

Esta década também é marcada pelos primeiros estudos sobre a circulação da 

informação no mundo e a investigação comparativa dos jornais. O fluxo da informação 

internacional se configurou como uma preocupação nos estudos do jornalismo no decênios 

seguintes expondo a dependência dos países do chamado Terceiro Mundo das notícias 

produzidas pelas agências internacionais, com sede no dito Primeiro Mundo.  

Foi justamente em um desses estudos sobre a estrutura das notícias internacionais 

que Galtung e Ruge (1993) apresentam, em 1965, a primeira reflexão teórica sobre um dos 

aspectos centrais do trabalho jornalístico: a questão dos valores-notícia, que são utilizadas 

pelos jornalistas para selecionar os fatos.  

Nos anos 60, a crise dos mísseis em Cuba, o movimento dos direitos civis e a guerra 

do Vietnã incentivaram uma série de estudos sobre as organizações noticiosas baseados na 

observação-participante e ressaltaram a forma em que o processo de elaboração das 

notícias dava lugar a significados ideológicos implícitos (TUCHMAN, 1993). 

Nos anos 70, a abordagem sociológica do jornalismo, com base na utilização de 

metodologias tradicionais como entrevistas e o questionário, foi enriquecida com a 

crescente utilização de uma abordagem etnográfica e fez surgir um novo paradigma nas 

pesquisas: o jornalismo como construção social da realidade (TUCHMAN, 1983). A 
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perspectiva etnográfica permitiu reconhecer que as rotinas constituem um elemento central 

no processo de produção da notícia. A rotinização da prática jornalística é um elemento-

chave para entender o novo paradigma construtivista dos anos 70. 

O grande avanço dos estudos do jornalismo nesta década e nas seguintes está 

relacionado diretamente com as inovações metodológicas. A metodologia tradicional da 

análise de conteúdo permaneceu como uma das abordagens constantes das pesquisas 

jornalísticas, mas também deu espaço para a utilização da análise do discurso como 

instrumento metodológico. Um exemplo de trabalho desenvolvido nesse campo é o de 

Teun A.Van Dijk (1996), que analisou as notícias, em primeiro lugar, como um tipo de 

texto ou discurso jornalístico, assim como os diversos níveis de descrição e das unidades 

ou categorias utilizadas para caracterizar explicitamente esses níveis ou dimensões. Van 

Dijk explica que a análise de discurso é uma disciplina interdisciplinar, que se interessa 

pela análise dos diferentes contextos do discurso, dos processos cognitivos da produção e 

recepção às dimensões socioculturais do uso da linguagem e da comunicação.  

As várias pesquisas realizadas sobre jornalismo ao longo deste século e o acúmulo de 

investigações nesse campo permitiram a criação de algumas teorias que se propõem a 

responder à pergunta porque as notícias são como são?. Com o intuito estruturar uma 

Teoria da Notícia capaz de responder a essa pergunta, bem como a por que é que temos as 

notícias que temos? e quais os efeitos da notícia?, o pesquisador e professor português 

Jorge Pedro Souza (2005) sistematiza as teorias desenvolvidas até então classificando-as 

em duas tendências - divisionista e unionista - que repropomos na próxima seção deste 

trabalho.  

 

 

1.1.2 Duas vertentes para a explicação da notícia  

 

A intenção de associar as diversas contribuições científicas que procuram explicar o 

jornalismo numa teoria do jornalismo ou da notícia é controversa. Souza (2004b) separa os 

autores que veem as teorias da notícia como diversas, embora não exclusivas e não 

necessariamente independentes umas das outras, como é o caso do pesquisador português 

Nelson Traquina (2005), expressão maior da tendência divisionista, daqueles que 

pesquisaram uma teoria única capaz de conter todos os fatores que determinam o produto 

jornalístico. Autores como Michael Schudson (1988) Pamela J. Shoemaker e  Stephen D. 
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Reese (1996), e o próprio Souza (2005), representantes desta segunda vertente, consideram 

que a interligação das diferentes teorias é possível, existindo já material suficiente para a 

edificação de uma teoria do jornalismo (ou da notícia) que permita explicar por que é que 

as notícias são como são?.  

Como principal representante da tendência divisionista, Traquina (2005) considera a 

existência de várias teorias, que podem ser resumidas da seguinte maneira: 

• Teorias do espelho: as notícias são vistas como o espelho da realidade, conforme a 

ideologia clássica que existe no meio jornalístico. 

• Teoria da ação pessoal ou do gatekeeper: conforme mencionado na seção anterior 

as notícias resultam da seleção de acontecimentos baseada nas opções particulares 

de cada jornalista seletor. Aprofundaremos esta teoria na próxima seção deste 

trabalho. 

• Teoria organizacional: as notícias resultam de condicionantes organizacionais, 

tais como as formas de socialização e aculturação dos jornalistas, a rede de captura 

de acontecimentos, os recursos, a política e linha editorial do veículo etc.  

• Teoria da ação política: as notícias distorcem a realidade, porque os jornalistas 

estão sujeitos a um controle ideológico e até mesmo conspirativo que leva os meios 

de comunicação a agirem como um instrumento ao serviço da classe dominante e 

do poder.  

• Teoria estruturalista: as notícias são um produto socialmente construído que 

reproduzem a ideologia dominante e legitimam o status quo uma vez que os 

jornalistas têm uma margem de autonomia reduzida, pertencem a uma cultura 

rotinizada e burocratizada e estão sujeitos ao controle da classe dominante, 

proprietária dos meios de comunicação. 

• Teoria construcionista: as notícias são histórias que resultam de um processo de 

construção linguística, organizacional, social e cultural; são artefatos discursivos 

não ficcionais – indiciáticos – que fazem parte da realidade e ajudam a construí-la e 

reconstruí-la.  

• Teoria interacionista: as notícias resultam de um processo de percepção, seleção e 

transformação de acontecimentos em notícias por um corpo de profissionais 

relativamente autônomos e autorizados, participantes ativos do processo, que 

partilham de uma cultura comum. As notícias são vistas como uma construção 

social, sendo limitadas pela natureza da realidade, mas que registram aspectos 
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tangíveis dessa realidade; bem como os constrangimentos organizacionais, os 

enquadramentos e narrativas culturais, as rotinas da produção noticiosa, os valores-

notícia e as relações entre jornalistas e fontes de informação. 

Souza (2004) ressalta que as diferentes teorias expostas por Traquina não têm 

fronteiras muito bem definidas e possuem vários pontos de contato e explicações comuns. 

O pesquisador defende que, usando os mesmos dados de Traquina, é possível tecer uma 

teoria explicativa global para as notícias. Para chegar isso, referencia autores como 

Schudson, que aponta as insuficiências das explicações unidimensionais e, ao cruzar essas 

explicações, dá indicações para se alicerçar uma teoria unificada do jornalismo, no que diz 

respeito ao processo de produção de informação. Para tanto, explicita 3 fatores que agem 

para determinar o resultado final da notícia (Schudson, 1988):  

• ação pessoal: as notícias são um produto das pessoas e das suas intenções.  

• ação social: as notícias são um produto das organizações noticiosas, da sua forma 

de se adaptarem ao meio e dos seus constrangimentos, independentemente das 

intenções pessoais dos intervenientes no processo jornalístico de produção de 

informação.  

• ação cultural: as notícias são um produto da cultura e dos limites do concebível 

que uma cultura impõe, independentemente das intenções pessoais e dos 

constrangimentos organizacionais.  

Baseadas nas pesquisas anteriores, Pamela Shoemaker (1991), ao estudar o processo 

de gatekeeping no jornalismo, reorganizou os fatores que influenciam a produção noticiosa 

e os agregados em quatro níveis de influência:  

• a um nível individual, o processo de gatekeeping é influenciado por modelos de 

pensamento, pela heurística cognitiva, por valores e características pessoais, pela 

concepção que os participantes no processo têm do seu papel social etc.; 

•  entre esse nível individual e um terceiro nível, o processo é influenciado pelas 

rotinas produtivas;  

• a um nível organizacional, o processo de seleção e produção de informação é 

constrangido pelas características organizacionais (recursos, hierarquias etc.), pelos 

processos organizacionais de socialização dos jornalistas e pelas dinâmicas próprias 

que a organização noticiosa estabelece com o meio;  

• por fim, a um nível social, institucional, extra-organizacional, o processo de 

gatekeeping é influenciado pelas fontes de informação, pelas audiências, pelos 
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mercados, pelas entidades publicitárias, pelos poderes políticos, judiciais, etc., 

pelos lobbies, pelos serviços de relações públicas, por outros meios jornalísticos 

etc.  

Com base na interação de diferentes forças, portanto, Shoemaker criou as bases para 

a edificação de uma teoria unificada capaz de explicar o processo jornalístico de produção 

de informação. Mais tarde, junto com Reese (1996), essa pesquisa foi complementada e 

aprofundada, sendo publicada sob a forma de livro (Mediating the Message - Theories of 

Influences on Mass Media Content). Nesta obra, as autoras estruturam a sua teoria da 

notícia no seguintes níveis de influência:  

• influências dos trabalhadores dos media;  

• influências das rotinas produtivas;  

• influências organizacionais;  

• influências do meio externo às organizações noticiosas;  

• influências ideológicas. 

A teoria unificada do jornalismo de Souza parte desses estudos, que propõe uma 

teoria multifatorial da notícia. O pesquisador entende as notícias como o resultado de um 

processo de construção em que interagem de forma sistemática várias forças: força 

pessoal; força das rotinas; fator tempo; força social; força ideológica; força cultural; 

força do meio físico; força dos dispositivos tecnológicos; e força histórica (SOUZA, 

2004).  

Em sua teoria, o autor traz a seguinte definição de notícia: 
 
“Uma notícia é um artefato linguístico que representa determinados aspectos da 
realidade, resulta de um processo de construção onde interagem fatores de natureza 
pessoal, social, ideológica, histórica e do meio físico e tecnológico, é difundida por 
meios jornalísticos e comporta informação com sentido compreensível num 
determinado momento histórico e num determinado meio sociocultural, embora a 
atribuição última de sentido dependa do consumidor da notícia”. (SOUZA, 2005, p. 75) 
 

Nesta definição, Souza ressalta o papel do consumidor da notícia – que será tratado 

mais adiante neste trabalho – e aponta que a as notícias são uma construção, e não espelhos 

das realidades a que se referem. O pesquisador afirma que “há sempre algum grau de 

distorção entre a realidade e as notícias” (SOUZA, 2004, p.238). 

O cientista italiano Antonio Meneghetti, fundador da Ontopsicologia, também 

explicita a atual irreversibilidade entre o que ocorre e a notícia. Ao fazer uma crítica do 

jornalismo e propor uma hipótese de refundação, expõe que “a experiência que se tem da 
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informação jornalística (...) é que não existe mais correspondência entre sinais e fatos”. 

(MENEGHETTI, 2004, p.155).  

Para explicar esta constatação, Meneghetti (2011a) afirma que hoje não existe 

liberdade de imprensa e elenca limites contra a notícia, que podem ser relacionados com 

fatores e influências apontados por outros autores citados precedentemente neste trabalho:  

• a falta de liberdade política,  

• a falta de liberdade ideológica,  

• a falta de liberdade por conta dos lobbies, das concentrações econômicas, 

• a falta de liberdade por causa dos estereótipos psicológicos dos jornalistas. 

Do quanto exposto até agora, vários autores apontam para diferentes fatores que 

influenciam a produção jornalística e, como consequência, determinam o resultado final da 

notícia. Como este trabalho se propõe a estudar o processo de produção da notícia por 

parte dos jornalistas e o efeito que ela causa em jovens universitários, aprofundaremos, na 

próxima seção, o que os pesquisadores do jornalismo constataram acerca da ação pessoal 

do jornalista. Sob esse aspecto, Souza (2002) afirma que existem vários agentes que podem 

modificar o que é notícia e o modo como a notícia é construída e fabricada, mas que os 

jornalistas são o elo mais relevante do processo.  
 

 

2.2 O protagonista da produção da notícia: o jornalista 
 

2.2.1 O fenômeno do gatekeeping nos processos cognitivos do jornalista 

 

Os vários fatores que influenciam a produção noticiosa abordados na seção 

precedente, em última instância, incidem sobre o sujeito do fazer jornalístico: o jornalista.  

O estudo do papel do jornalista enquanto pessoa individual na conformação da notícia 

existe desde que White (1950) realizou sua pesquisa para explicar o processo de seleção 

noticiosa com base na metáfora do gatekeeping. 

Como mencionado precedentemente, essa metáfora, idealizada por Lewin (1947), 

entende os processos de seleção como o resultado de uma atividade de porteiros 

(gatekeepers) que decidem o que passa e o que não passa pelos portões (gates).  
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White procurou explicar quais as razões que levavam um editor de um pequeno diário 
americano (Mr. Gates) a selecionar determinadas notícias e não outras entre todas as 
que recebia das agências noticiosas, tendo, durante uma semana, recorrido à observação 
participante, a entrevistas e ao contributo do próprio editor, que anotava à margem das 
notícias as razões pelas quais as publicava ou rejeitava. White observou que certas 
notícias eram rotineiramente rejeitadas por questões de falta de espaço ou redundância, 
mas outras eram rejeitadas por razões subjetivas do gatekeeper, tendo concluído que 
eram as experiências e atitudes pessoais do Mr. Gates que regiam o processo de seleção 
noticiosa. (SOUZA, 2008, p.16) 
 

No seu estudo pioneiro, portanto, White chama a atenção para o fato de que as 

atitudes e idiossincrasias pessoais e subjetivas dos jornalistas, em particular daqueles que 

têm maior poder de decisão, influenciam os mecanismos de seleção da informação. O autor 

afirma que “a comunicação de notícias é extremamente subjetiva e dependente de juízos de 

valor baseados na experiência, atitudes e expectativas do gatekeeper.” (WHITE apud 

TRAQUINA, p.150).  

Em sua obra A notícia e os seus efeitos (2002), Souza apresenta pesquisas posteriores 

a de White, algumas das quais relatamos a seguir e que pesquisaram os processos ou 

fenômenos que ocorrem na mente dos jornalistas quando devem selecionar as informações 

que comporão as notícias que produzem.   

 No campo da análise da forma como os jornalistas operam em termos cognitivos, 

por exemplo, Souza afirma que, como o ser humano só processa uma pequena quantidade 

de informação a cada instante, os jornalistas, sob a pressão do tempo, farão um uso 

adaptado de rotinas cognitivas que lhes sejam familiares para organizar as informações e 

produzir sentido.  Além disso, tenderão também a procurar e selecionar informações que 

confirmem as suas convicções.  (STOCKING, GROSS, 1989).   
 
Por exemplo, se aplicarmos estas conclusões das pesquisas ao fotojornalismo, 
poderemos considerar que esses fenômenos são uma das razões pelas quais alguns 
fotojornalistas mantêm abordagens fotográficas mais ou menos padronizadas da 
realidade social — convictamente, eles podem julgar que “fotojornalismo é isso” e, sob 
a pressão do tempo, fotografarão como estão habituados a fazer. (SOUZA, 2002, p.28) 
 

Outras pesquisas no campo da psicologia cognitiva mostraram que em condições de 

sobre-informação as pessoas e, portanto os jornalistas, recorrem a formas estereotipadas de 

pensamento. Além disso, quando fazem inferências, os jornalistas baseiam-se mais em 

episódios anedóticos do que em dados sistemáticos. As dissonâncias cognitivamente 

induzidas, em parte devidas à rotinização cognitiva, constrangem as percepções que se tem 

da realidade, podendo, como consequência, favorecer a ocorrência de erros de julgamento 

na avaliação do que é noticioso (STOCKING, GROSS, 1989).    
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Souza (2002) explica que, deste modo, um jornalista, constrangido pelas formas 

rotinizadas de avaliar as situações e a sua própria atividade, tenderá a fabricar informação 

padronizada e a selecionar sempre o mesmo tipo de acontecimentos, sem procurar outras 

vias de atuação que poderiam ser, eventualmente, mais eficazes em certas circunstâncias.   

O autor traz ainda o aspecto da auto-imagem que cada jornalista tem do seu papel 

pessoal. Esta auto-imagem também pode ser influenciar a seleção de informação. 

Johnstone, Slawski e Bowman (1972), por exemplo, mostraram que alguns jornalistas se 

consideravam “neutros”, praticando as suas profissões como simples canais de 

transmissão, e que outros se viam como “participantes”, acreditando que os jornalistas 

necessitam pesquisar para descobrir e desenvolver as histórias. Portanto, a auto-imagem 

que cada jornalista tem do seu papel influencia a construção das notícias. 

A concepção ética do papel do jornalista na sociedade que cada jornalista possui 

também pode influenciar a construção de conteúdos jornalístico. A ética, na definição de 

Altschull (1984), corresponde à definição dos valores morais e dos princípios do que é 

certo e do que é errado.  Neste campo, o jornalista tem algum espaço de manobra, podendo 

perceber, por exemplo, como ético o serviço à humanidade em geral em detrimento da 

satisfação dos seus próprios fins ou dos desejos de uma determinada audiência; ou, ao 

invés disso, o jornalista poderá ver-se como um agente cuja função é somente ser fiel aos 

desejos de determinada audiência.   

Shoemaker e Resse (1996) associam a heurística cognitiva  (“obtenção de 

conhecimento por descoberta”) à ação pessoal na conformação da notícia.  Conforme 

enunciaram Niebett e Ross (1980), as mensagens recebidas raramente são vistas como 

únicas ou originais, sendo antes categorizadas em função de estruturas mentais pré-

existentes. Esta categorização das mensagens que se apresentam nos pontos de seleção dos 

canais de gatekeeping em mensagens que passam e mensagens que não passam  deixa um 

espaço de decisão aos jornalistas que contraria ideias sobre a sua hipotética 

passividade.  Pamela Shoemaker (1991) fala da utilização hipotética de um esquema 

noticioso (news schema, isto é, uma espécie de esquema categorial relativo às notícias) 

para avaliar e selecionar as mensagens.  

Os news items que atacam as crenças do gatekeeper podem, segundo Greenberg e 

Tannenbaum (1962), causar um stress cognitivo e atrasar a seleção, bem como causar erros 

no news judgement. Em conformidade com Shoemaker (1991), os itens potencialmente 

capazes de passar os diversos pontos de seleção são aqueles que revelam maior qualidade e 
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atratividade, ao passo que menos capazes são aqueles que duplicam os que já atravessaram 

os canais de gatekeeping e aqueles que são desmerecedores de confiança, pelo menos na 

forma em que são recebidos.     

Gans (1980) descreve o processo de tomada de decisão ao nível individual do 

gatekeeping pode ser visto como um processo de decisões binárias, que consistiria na 

aplicação de uma série de regras de decisão para se decidir se uma mensagem passa os 

“portões” (gates) ou não.   

Após apresentar as várias pesquisas que analisaram ação do jornalista no processo de 

produção noticiosa, Souza conclui “que as notícias possuem sempre a marca da ação 

pessoal de quem as produz, embora temperada por outras forças conformadoras”. (2002, 

p.34) 

 

2.2.2 Seleção das informações e distorção da realidade 

 

Lippmann (2008) afirma que os meios de comunicação não reproduzem a realidade, 

mas sim representações dessa realidade. Esse autor compreendeu, de algum modo, que a 

mente humana distorce o real, pois as pessoas veem o mundo com base nas suas emoções, 

hábitos e preconceitos (STEEL, 1981). Lippmann evidenciou que muitas vezes as pessoas, 

para conferirem sentido ao mundo, recorrem a estereótipos. 

Lippmann argumenta que as notícias são as principais ligações entre os 

acontecimentos e as imagens que temos desses acontecimentos, mas que as imagens dos 

acontecimentos projetadas pela imprensa se baseiam em estereótipos. A imprensa, por 

conseguinte, contribuiria para a modelação de um conhecimento social estereotipado.  

Meneghetti aprofunda o estudo de como os estereótipos são utilizados pela mente 

humana e explica que a unidade-base de difusão das ideias, das culturas, dos estereótipos 

são os chamados memes (MENEGHETTI, 2001).  

Os memes são estudados pela memética, ciência criada a partir dos estudos de 

Richard Brodie (1996) e Richard Dawkins (1997). Dada a natureza interdisciplinar dessa 

ciência, é possível dar várias definições ao meme. Meneghetti (2011, p.66) o define como 

“uma ideia que, uma vez colocada em um cérebro que a hospede, influencia os eventos de 

modo tal a criar outras cópias de si mesma, que irão se instalar em outras mentes”. Brodie 

(1996) afirma que “um meme é uma ideia que, uma vez que entrou, se reproduz para 

outras mentes”. O meme, portanto, é uma unidade cultural ou uma espécie de engrama que 
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articula memórias, exatamente como uma palavra chama outras, ou complexos de 

recordações ou informações.  

Cinaglia (2009) explica que a palavra “meme” é uma metáfora que coloca em 

relação a comunicação das ideias com o programação genética. “Toda a vida no nosso 

planeta é determinada por genes, partículas de DNA que se combinam e se reproduzem 

continuamente. É possível, do mesmo modo, pensar em uma unidade abstrata do mesmo 

tipo, que transmitem as informações: os memes”. Referindo-se a Dawkins (1997), a autora 

expõe o meme como “o DNA invisível da sociedade da informação” (CINAGLIA, 2009, 

p.17). Diferente do gene, que é um módulo biológico portador de informação de natureza, 

o meme é um formal informacional acrescentado, programado, não derivado da natureza, 

com fim em si mesmo, sem verificação de crescimento para o biológico (MENEGHETTI, 

2001).   

A Ontopsicologia descobriu o indutor-base dos memes e o definiu monitor de 

deflexão. 
 
O monitor de deflexão (ou grelha de deformação) é um dispositivo psicodélico que 
deforma as projeções do real à imagem. Em vez de repetir a imagem referente ao 
objeto, altera qualquer sinal que reflete o real segundo um programa prefixado. Em vez 
de projetar especularmente (refletir), desvia segundo uma temática imposta no receptor 
(deflete). (MENEGHETTI, 2011b, p.172). 
 

Os estudos de Meneghetti chegaram a conclusão de que  a percepção do homem 

acontece após esse filtro, que o deixa indiferente em relação a alguns aspectos, mas 

condicionado em relação a outros. É um dispositivo que se ativa sobre o princípio de um 

relé, “que é automaticamente acionado a cada passagem ou variação do organismo” 

(MENEGHETTI,  2011b, p.180). Temos, portanto, um fenômeno de gatekeeping 

inconsciente instaurado dentro do processo perceptivo-cognitivo humano.  

Para explicar este mecanismo, Meneghetti (2001; 2011b) divide o processo 

perceptivo-cognitivo humano em 3 momentos: 

• a percepção exteroceptiva é o mundo das percepções externas que tocam o corpo 

e se baseia nos cinco sentidos. Diz respeito a qualquer variação interna e externa ao 

organismo; 

• a percepção proprioceptiva é qualquer estimulação sensorial que se torna 

informática única para o organismo. Nesta fase, as múltiplas aferências internas e 

externas são unificadas em relação à estrutura-base da individuação, e veiculadas 

em uma percepção unitária do organismo; 
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• A percepção egoceptiva ocorre quando a informação investe o Eu. É a percepção 

egóica: o quanto selecionado pelos dois níveis precedentes que é referido ao Eu 

consciente voluntário e operativo.  

Meneghetti afirma que, antes da percepção egoceptiva, se dá a ação do monitor de 

deflexão, privando o homem da exata reflexão primária. O cientista chegou a esta 

descoberta se perguntando se o homem pode chegar a conhecer a realidade e, se isso não 

acontece, foi a natureza que fez o homem errado ou é algo acrescentado à consciência? 

(BERNABEI, ZOPPOLATO, 2008) Com seus estudos e experimentação clínica, 

Meneghetti identifica esse mecanismo que age na psique humana defletindo a reflexão das 

suas percepções e alterando o conhecimento do real e, portanto, a sua consciência. Nos 

seus textos (MENEGHETTI, 2001, 2005, 2011b), descreve esse mecanismo, explica como 

é inserido e age, bem como os efeitos que a sua atividade produz nos seres humanos e 

como se consegue neutralizar a sua ação, restituindo ao homem a exatidão de consciência.  

 

 

2.3 Os efeitos das notícias nos seus consumidores 

 
Retomando o que foi mencionado anteriormente, uma teoria do jornalismo deve 

estudar os fatores que determinam o resultado final da notícia e quais efeitos ela provoca 

em quem a consome. Os estudos realizados desde o início do século passado evidenciam 

efeitos tanto em âmbito coletivo (explicitados pelas várias teorias da comunicação, cuja 

explicação foge ao escopo deste trabalho, mas que pode ser consultada em vasta 

bibliografia), quanto em âmbito individual. Souza (2005) descreve a circulação, o consumo 

e os efeitos da notícias, os quais relatamos brevemente na sequência.  

Shoemaker e Reese (1991; 1996), por exemplo, argumentam que a notícia apenas 

se esgota na sua fase de consumo, que é, precisamente, a fase em que produz efeitos. As 

autoras também ressaltam que os efeitos das notícias sobre a sociedade, as instituições e os 

poderes podem, por sua vez, repercutir-se retroativamente sobre os meios jornalísticos e, 

portanto, sobre as notícias e os seus conteúdos. 

Ball-Rokeach e DeFleur (1976) sintetizam os efeitos da comunicação social e, 

portanto, da notícia, em três categorias: efeitos cognitivos (descritos em teorias como do 

agenda-setting, da tematização, da construção social da realidade, do cultivo, da 

socialização pelos media, do distanciamento social, da espiral do silêncio etc.), efeitos 
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afetivos (como na teoria dos usos e gratificações etc.) e efeitos comportamentais 

(consequência dos outros dois tipos de efeitos). A vantagem desta sistematização é permitir 

a integração de diversas teorias nessas três categorias, principalmente quando se pensa nos 

efeitos pessoais das notícias. Vejamos cada um deles, descritos por Souza (2005, 2008): 

• Efeitos cognitivos:  são os efeitos associáveis à apreensão e integração das 

mensagens, com repercussões ao nível da percepção da realidade. A este nível há 

que considerar: (1) a resolução da ambiguidade de certas informações (por 

exemplo, através do esclarecimento do que está em causa num acontecimento); (2) 

a formação de atitudes, pois as pessoas dependem (também) dos meios de 

comunicação social para formar atitudes sobre problemas públicos de toda a ordem 

e sobre figuras públicas; (3) as crenças, pois os meios de comunicação tendem a 

fortificar certas crenças pessoais, como a do equilíbrio ambiental; (4) os valores, já 

que os meios de comunicação podem clarificar, reforçar, mudar ou propor novos 

valores, entendidos como questões de existência (liberdade, igualdade etc.); e (5) a 

função de agenda-setting. 

• Efeitos afetivos (ou emocionais):   as notícias provocam emoções e sentimentos. 

Mesmo dirigidas à razão, colateralmente atingem a emoção. Esta é uma das 

explicações para o fato de as pessoas, por vezes, consumirem ativamente 

informação jornalística de maneira a sentirem-se gratificadas. As notícias também 

podem contribuir para a atenuação ou intensificação dos afetos, por exemplo, 

através da exposição prolongada a mensagens violentas, no primeiro caso, ou 

através de mensagens afetivas, no segundo caso; podem concorrer para o 

desenvolvimento de sentimentos de medo e insegurança e até de ansiedade e 

pânico; e ainda podem ter efeitos ao nível da moral e da alienação, pelo fomento da 

integração ou, pelo contrário, da desagregação de grupos, organizações e dos 

membros de uma sociedade em geral. 

• Efeitos comportamentais:  que se referem aos efeitos das mensagens sobre a 

conduta das pessoas. Entre estes efeitos existem, sobretudo: (1) a ativação de 

comportamentos, que ocorre, por exemplo, quando as mensagens possuem tal força 

que impelem as pessoas a alterar o seu comportamento ou a adoptar 

comportamentos novos (por exemplo, mensagens que levaram as pessoas a 

procurar separar lixos para permitir a sua reciclagem); e (2) a desativação de 

comportamentos, que é o efeito contrário (por exemplo, deixar de caçar por 
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respeito para com o ambiente e os animais). Os efeitos comportamentais são a 

consequência última dos efeitos cognitivos e afetivos. 

Uma quarta categoria de efeitos é descrita por outros autores: os efeitos 

fisiológicos. Os estudos sobre os efeitos fisiológicos da comunicação têm-se voltado 

sobretudo para as mudanças fisiológicas observáveis em receptores de mensagens 

difundidas pela televisão e pelo cinema. Malamuth e Check (1980), por exemplo, 

comprovaram que os filmes de terror provocam o aumento da frequência cardíaca e 

aceleram a velocidade de circulação sanguínea. Zillmann (1991) notou que efeitos 

idênticos, acompanhados da aceleração do ritmo respiratório, podem ser observados 

durante a transmissão de jogos de futebol.  

Na sua teoria multifatorial da notícia, Souza (2005) agrupa estes efeitos em uma 

equação que define que, a nível pessoal, os efeitos fisiológicos, afetivos, cognitivos e 

comportamentais de uma notícia são uma função do produto (ou interação) das seguintes 

variáveis: 

• notícia: os efeitos dependem da própria notícia, sendo que cada notícia tem um 

formato e um conteúdo que influenciam o processo de percepção, recepção e 

integração da mensagem; 

• pessoa: os efeitos de uma notícia dependem da pessoa que a consome, da 

capacidade perceptiva dos seus sentidos, da sua estrutura mental, da sua 

personalidade, da sua experiência, da sua vivência de mundo etc. 

• circunstâncias: os efeitos dependem das circunstâncias da pessoa que a recebe e 

das circunstâncias que a rodeiam, tais como o meio em que a notícia é difundida, as 

condições físicas da recepção, a sociedade, a ideologia, a cultura e a própria 

história. 

Cabe aqui retomar o conceito de notícia de Souza que diz que a notícia é um 

artefato linguístico que representa certos aspectos da realidade, que resulta de um processo 

de construção em que interagem fatores de diferentes naturezas, que é difundida por meios 

jornalísticos, que comporta uma informação com sentido compreensível num determinado 

momento histórico e meio sociocultural, “embora a atribuição última de sentido dependa 

do consumidor da notícia”. (SOUZA, 2005, p. 75). Em última análise, portanto, “os efeitos 

de uma notícia são relativos, pois dependem de cada consumidor da mesma em particular” 

(SOUZA, 2005, p.15). 
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Neste sentido, a pesquisa de Meneghetti novamente contribui, explicando o 

mecanismo de gatekeeping inconsciente que ocorre no processo perceptivo-cognitivo 

humano e, no âmbito deste trabalho, pode ser aplicado tanto no processo de seleção das 

informações para a produção da notícia por parte dos jornalistas, quanto no processo de 

recepção destas informações por parte dos consumidores.  
 
“Também nós temos as notícias filtradas pelo “portão” que nos construíram quando 
éramos pequenos. Hoje, quando recebemos uma informação de qualquer gênero, aquele 
portão é acionado. Posso entendê-la, posso nem ouvi-la ou posso entendê-la de outro 
modo”. (MENEGHETTI, 2010) 
 

Partindo dessa premissa, Cinaglia (2009, p.5) enfoca a responsabilidade do 

jornalista: “o jornalista faz um trabalho que não termina com o produzir das notícias, as 

possuem um respiro muito mais amplo; o seu mediar informações introduz novas 

causalidades nos outros”. A autora resgata a definição de “informação” de Meneghetti: 

“informação é uma palavra que deriva do latim in actio formo, signo, que significa 

assinalar a ação, dar estrutura à ação”. Portanto, informação significa “estabelecer novos 

módulos de comportamento e de referência no interior de uma conduta” (MENEGHETTI, 

2001, p.99) 

 

 

2.4 O jornalismo como mediador de realidade e operador de 

consciência  

 
Como mencionado anteriormente, a partir das suas descobertas científicas, a 

Ontopsicologia restitui ao homem a exatidão de consciência (MENEGHETTI, 2011b). 

Neste sentido, esta ciência pode trazer grandes contribuições para o jornalismo, uma vez 

que tem a capacidade de autenticar o sujeito do fazer jornalístico.  

Nesta seção final do capítulo 1, trazemos algumas passagens da crítica do jornalismo 

e hipótese de refundação autêntica  – no que se refere ao escopo deste trabalho – proposta 

pela Escola Ontopsicológica (MENEGHETTI, 2005). 

Analisando o protagonista da notícia, Meneghetti (2005, p.153) define o jornalista 

como “aquele que sabe colher a ação específica que poderia dar eficiência e 

profissionalismo ao indispensável serviço da ‘imprensa’, enquanto informadora, histriã do 

corpo social”. Para alcançar este escopo, o jornalista deve qualificar-se pela qualidade da 
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informação que dá e deve basear-se na seleção daqueles fatos que, no seu contexto, 

constituem os acontecimentos-ponta. O fato-ponta pode ser identificado com base em dois 

critérios: 

• tem maior investimento, 

• é conexo a uma interação daqueles que fazem parte daquele contexto ou lhes 

interessa. Sob este aspecto, o autor explicita que o jornalista não deve colher somente os 

fatos-ponta segundo o contexto que o lê e o paga, mas os reais fatos-ponta, que podem ser 

identificado através de dois critérios, como veremos mais adiante.  

Para poder fazer isso, Meneghetti afirma que o jornalista deve possuir dois requisitos 

imprescindíveis: exata informação do fato que descreve e capacidade de sínteses de 

estrutura e de valor. “O bom jornalista, portanto, deve ser capaz de ser consciência exata 

da situação que ocorre no contexto em que opera”. (MENEGHETTI, 2005, p.155) 

O escopo do jornalista é ser o mediador entre o fato que acontece e a opinião pública, 

aquele fato que dá ressonância de coletividade a um acontecimento individual, mas 

segundo o filtro da opinião daquela coletividade a que se dirige. Para o autor, portanto, o 

escopo é aquele de mediar um fato a uma opinião pública; é a tomada do interesse público. 

Por isso, é normal que o hebreu descreva o fato de um modo, o árabe de outro e o italiano 

de outro ainda. A essencialidade ou o esqueleto do fato, porém, deve ser ao menos intuído 

por qualquer leitor.  

Nesse sentido, o objeto da atividade jornalística é “como” verbalizar aquilo que se 

quer mediar. Meneghetti aponta dois critérios dessa verbalização: 

• o fato em si, como realmente aconteceu, 

• a tipologia mental a que se refere, pertence ou pode pertencer aquele fato. 

O jornalista deve fazer a mediação entre o fato e a opinião, usando a gramática, a 

sintaxe e a cultura do grupo a que se dirige e pelo qual quer ser compreendido.  
 
É fácil entender, a este ponto, que não é tão importante o escrito, mas o “escrevente” e 
que não tem sentido o mito da objetividade da informação. Dentro do jornal existe a 
testemunha, não existe e não pode existir a precisão do fato. A precisão da verificação 
objetiva compete às “ciências naturais”, à matemática, à física. Ao jornalista autêntico, 
em vez disso, compete a exatidão do testemunho”. (MENEGHETTI, 2005, p.156) 
 

O autor também afirma que o jornalista que quer ser mediador de realidade à 

consciência civil dos leitores, na multiplicidade de tantas coisas que ocorrem, deve 

escolher escrever sobre aqueles fatos que realmente podem interessar àqueles a que se 

dirige. Nessa escolha, o critério a seguir é duplo: 
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• objetividade histórica, 

• objetividade psicológica. 

Meneghetti diz que “além do fato em si, o jornalista deve também se preocupar em 

relação a quanta consciência, responsabilidade civil e senso crítico produzirá naqueles que 

lerão” (2005, p.156). Um jornalista é realmente bom se consegue dar a informação do fato-

ponta tanto segundo a objetividade histórica quanto psicológica.  

Para o autor, trata-se de apresentar os fatos de maneira “extroversa” (objetividade 

histórica, o quanto urge historicamente o fato) e “introversa” (objetividade psicológica, 

quanto ganho de consciência produz), de tal modo a consentir, além da ampliação da 

informação, uma ampliação de consciência do consumidor da notícia.  

Ao realizar este trabalho de maneira autêntica, Meneghetti evidencia a função 

educacional e social do jornalismo: 
 
“O jornalista deve conseguir mediar notícias verdadeiras que, enquanto atraem e 
provocam fora, contemporaneamente criam na interioridade do outro um espaço livre, 
no qual possa operar uma síntese de consciência superior. Ou seja, ele amplia aos outros 
o quanto já realizou como ganho de consciência, mas deixando que cada um colha 
como síntese subjetiva própria: opera uma educação indireta que deve se basear na 
verificação dos fatos”. (MENEGHETTI, 2005, p.156) 
 

Em uma conferência intitulada Jornalismo, Realidade e Sociedade, realizada este 

ano no Brasil, Meneghetti, dirigindo-se aos jovens, avança no sentido da responsabilidade 

atual e da função do jornalista. “Aqueles poucos jovens que estão aqui e que amam o 

jornalismo,  eu lhes digo que o jornalismo nunca teve, em toda a história, um 

protagonismo, uma importância, um ponto de valor tão alto como hoje”.  O autor explica 

que todas as grandes autoridades do passado acabaram e tudo se tornou relativo. Hoje, 

qualquer coisa é filtrada pelo juízo jornalístico.  “Substancialmente, o novo pontificado, 

não tanto o quinto poder,  mas o pontificado, a constituição cotidiana que faz a posição de 

um país, são os jornalistas” (MENEGHETTI, 2011a). 

Essa responsabilidade aumentou justamente porque caíram os mitos, todos do 

ensinamento reconhecido. Como consequência aquilo que dizem, aquilo que sentenciam os 

jornalistas, é o novo dogma social. Meneghetti (2011a) expõe que: “Aquilo que o jornalista 

diz, em certo nível, faz ética, faz ideologia, faz mutação, faz sociedade. (...) Portanto, 

responsabilidade para aqueles jornalistas que querem entrar  nesta extraordinária tarefa de 

serviço social”. 

Por fim, Meneghetti explicita a sua visão humanista do jornalismo:   
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“Diga o que quiser, denuncie aquilo que quiser, de acordo.  Mas mantenha também um 
estilo, mantenha também o homem.  (...) A responsabilidade a montante: escrevo, falo a 
tantas pessoas que vão me ler, portanto devo colocar no meu artigo uma palavra do 
humanismo ontológico, uma palavra do humanismo perene, do homem de sempre. Este 
homem que é infinito nos seus males mas é também maravilhoso na sua criatividade”. 
(MENEGHETTI, 2011a). 
 

   Deste modo, poderemos produzir novamente algo que há muito tempo vem se 

perdendo: uma notícia em função do homem. 
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SEGUNDO CAPÍTULO: 

PROGRAMA E MÉTODOS DA PESQUISA 
 

 

2.1 Objetivo, hipótese e tarefas da pesquisa 
 

O objetivo da pesquisa é analisar a influência de características psicológicas de 

jornalistas ao redigir e editar uma notícia em vídeo para a web (produção da notícia), e 

verificar os efeitos que estas notícias determinam em jovens universitários (efeitos da 

notícia).  

A hipótese da pesquisa é que ocorre um fenômeno de gatekeeping (seleção) 

inconsciente das informações tanto no processo de produção da notícia por parte dos 

jornalistas, quanto no processo de percepção da notícia por parte dos jovens, determinado 

por características psicológicas. 

Nós supomos que os jornalistas que não conhecem a Ontopsicologia poderiam 

produzir notícias que modificam a realidade dos fatos, como efeito de um processo 

inconsciente de gatekeeping de informações. Estas notícias, produzidas em conformidade 

com os estereótipos sociais, teriam uma maior preferência por jovens que também não 

conhecem a Ontopsicologia se comparados àqueles que estudaram os princípios basilares 

desta ciência na sua formação universitária.  

Por outro lado, as notícias produzidas por jornalistas que conhecem a metodologia 

ontopsicológica apresentariam uma maior reversibilidade com os fatos reais do que as 

notícias mencionadas anteriormente e teriam uma maior capacidade de ampliar a 

consciência e estimular a capacidade de juízo dos jovens. Além disso, em diferentes graus 

e com resultados contrastantes, essas notícias seriam capazes de produzir mudanças 

biológicas, emotivas, cognitivas e comportamentais nos dois grupos de jovens.  

 

As tarefas da pesquisa são:  

- a análise da literatura sobre o papel do jornalismo na sociedade atual, com ênfase 

no efeito que provoca nos jovens, e revisão da literatura sobre o processo de 

produção e percepção da notícia; 

- a definição do objetivo, hipótese e instrumentos da pesquisa; 
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- a seleção do grupo de jornalistas para a aplicação dos questionários e para a 

produção das notícias em formato de vídeo para a web; 

- a seleção do grupo de especialistas (das áreas da Comunicação, Educação e 

Ciências Humanas) para a avaliação das notícias produzidas pelos jornalistas; 

- a seleção do grupo de jovens universitários para aplicação dos questionários e 

avaliação das notícias produzidas pelos jornalistas e selecionadas pelos 

especialistas como “positiva” e “negativa”.  

 

 

2.2 Características dos grupos analisados 
 

Os participantes da pesquisa foram divididos em 4 grupos: 

- Grupo A: 10 jornalistas e profissionais da área da comunicação; com idade média 

de 25,8 anos; 7 do sexo feminino e 3 do sexo masculino; 2 com Mestrado em 

curso, 1 com MBA, 3 com Especialização/MBA em curso, 2 com Graduação 

concluída e 2 com Graduação em curso; todos com atuação profissional na área 

da comunicação; 4 possuem formação pessoal e profissional segundo a 

metodologia ontopsicológica há mais de três anos, 2 possuem esta formação há 

menos de três anos e 4 não conhecem a Ciência Ontopsicológica.   

- Grupo B: 5 especialistas das áreas da Comunicação, Educação e Ciências 

Humanas com maturada atuação profissional; com idade média de 48,4 anos; 

todas do sexo feminino; 1 Doutora em Educação; 1 Doutora em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento, 1 Mestranda em Filosofia; 1 Especialista em 

Psicologia e 1 Especialista em Antropologia Filosófica; 1 atua profissionalmente 

como jornalista, 2 atuam como professoras universitárias, 1 atua com consultoria 

empresarial e de autenticação e 1 atua como psicóloga clínica; todas com 

formação em Ontopsicologia com média de 17,6 anos.     

- Grupo C: 25 jovens universitários; com idade média de 24,4 anos; 16 do sexo 

feminino e 9 do sexo masculino; que estudaram as bases metodológicas da 

Ciência Ontopsicológica durante a sua formação acadêmica. 

- Grupo D: 25 jovens universitários; com idade média de 25 anos;  13 do sexo 

feminino e 12 do sexo masculino; que não conhecem a Ontopsicologia. 
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2.3 Procedimentos da pesquisa 

 
 A pesquisa experimental foi realizada em cinco etapas: 

- 1a etapa: primeiramente, todos os jornalistas (grupo A) produziram uma notícia 

(em formato de vídeo para internet) utilizando como base o mesmo realese 

jornalístico em texto, produzido por mim (anexo 1). Para a edição das imagens de 

cobertura (para ilustrar o texto que seria lido por um locutor), puderam selecionar 

e indicar livremente fotografias disponíveis na internet. Após a produção da 

notícia, todos os jornalistas responderam a um questionário sobre o seu trabalho e 

a sua visão do jornalismo (anexo 2). 

- 2a etapa: gravação em áudio pelo mesmo locutor de todos as notícias redigidas 

pelos jornalistas e sua edição em formato de vídeo para web como nota coberta. 

Este formato caracteriza-se por um texto lido por um locutor com cobertura de 

imagens do começo ao fim, ou seja, a imagem do locutor não aparece durante a 

transmissão da notícia. Optou-se por este formato para que pudéssemos avaliar e 

comparar sobretudo o processo de seleção das informações para a redação do 

texto e a seleção das imagens de cobertura por parte dos jornalistas (excluindo a 

imagem e performance em vídeo do jornalista do experimento). Do mesmo 

modo, a percepção destas informações por parte dos jovens foi avaliada e 

comparada sobretudo do ponto de vista de informações presentes no texto lido e 

respectivas imagens ilustrativas.  

- 3a etapa: avaliação das notícias editadas, sem o conhecimento dos relativos 

autores, pelos especialistas (grupo B), e seleção de duas notícias (a que melhor 

ficou qualificada como “positiva” e a que melhor ficou qualificada como 

“negativa”) para a realização da próxima etapa. 

- 4a etapa: aplicação da parte I do questionário (anexo 3) nos jovens universitários 

(grupos C e D), seguida da apresentação da notícia selecionada como “negativa” 

pelos especialistas com a aplicação da parte II do questionário (anexo 4) após a 

visualização da notícia. Na sequência, apresentação da notícia selecionada como 

“positiva” pelos especialistas com a aplicação da parte III do questionário (anexo 

5) após a sua visualização. 
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- 5a etapa: aplicação de um questionário biográfico (anexo 6) para avaliar 

características psicológicas dos dois jornalistas que tiveram suas notícias 

selecionadas para a etapa anterior. 

 

 

2.4 Métodos da pesquisa 

 
Questionário para os jornalistas: 

O questionário para os jornalistas foi aplicado após o teste de redação da notícia, 

produzida com base no realese em texto, e seleção das imagens de cobertura da internet 

(anexo 1). O questionário foi desenvolvido partindo de um teste criado pelas pesquisadoras 

Natalia Grishina e Barbara Cinaglia para a tese Notícia de sistema e notícia de natureza: a 

escolha do jovem, apresentada em 2009 para a obtenção do título de Especialização em 

Psicologia com abordagem ontopsicológica junto à Faculdade de Psicologia da 

Universidade Estatal de São Petersburgo. As perguntas existentes no teste original avaliam 

a postura e profissionalismo dos jornalistas; o conhecimento de si, do seu trabalho e do 

outro; a visão do jornalismo; a reversibilidade das notícias com o real; a capacidade da 

notícia de provocar mudanças no usuário. Estas perguntas foram adaptadas para o formato 

aberto, para o tema desta pesquisa e para a realidade do jornalismo brasileiro, e foram 

também acrescentadas perguntas para investigar os fatores que influenciam no processo de 

produção notícia (anexo 2).  

Este questionário é composto por perguntas abertas e os dados coletados através dele 

foram analisados através do método qualitativo, especificamente através do método de 

análise de conteúdo de Bardin (1977). Essa autora compreende que a análise de conteúdo 

possui três polos cronológicos: a) a pré-análise; b) a exploração do material; c) tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação. A fase da pré-análise é constituída pela 

organização inicial do material a partir da escolha dos documentos, formulação de 

hipóteses, objetivos e indicadores que fundamentam a interpretação final. A exploração do 

material consiste em elaborar operação de codificação, desconto ou enumeração, em 

função de regras previamente formuladas, transformando os dados brutos do texto para 

atingir uma representação do conteúdo e de sua expressão. A terceira fase envolve 

tratamento dos resultados obtidos com operações estatísticas simples, síntese e seleção dos 

resultados, inferências e interpretação.  
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Para aprofundar a análise das características personológicas, os jornalistas que 

tiveram suas notícias selecionadas pelo grupo de especialistas responderam a um 

questionário biográfico (anexo 6) que utilizou como base o teste desenvolvido em 2010 

pelas pesquisadoras Natalia Grishina e Tiziana Lucioli para a pesquisa A influência das 

características pessoais de um jornalista no trabalho com informação, também para o 

programa de Especialização em Psicologia com abordagem ontopsicológica da 

Universidade Estatal de São Petersburgo. 

 

Método de avaliação pelos especialistas das notícias produzidas:  

Os especialistas avaliaram as notícias produzidas e editadas em formato de vídeo 

para web segundo sete parâmetros: 

- a correspondência à fonte de informação 

- a objetividade 

- o caráter geral das informações presentes no texto da notícia (positivo ou 

negativo) 

- o caráter das imagens de cobertura selecionadas para ilustrar a notícia (positivo 

ou negativo) 

-  o caráter da principal conclusão que se extrai após assistir a notícia (negativo ou 

positivo) 

- a notícia agradou ou não 

- quão forte é o empenho pessoal do jornalista no texto. 

Os parâmetros foram desenvolvidos utilizando-se como base a pesquisa A influência 

das características pessoais de um jornalista no trabalho com informação (LUCIOLI, 

2010). Para esta pesquisa, os parâmetros foram adaptados para o formato de vídeo 

noticioso para a web e para que as imagens selecionadas pelos jornalistas pudessem 

também ser avaliadas pelos especialistas.  

Os especialistas atribuíram uma nota de 1 a 10 para cada parâmetro de cada notícia. 

A notícia com a maior pontuação foi classificada como “positiva” e a notícia com menor 

pontuação como “negativa”  e foram utilizadas na parte experimental com os jovens 

universitários.  

 

Questionários para os jovens universitários: 
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Para os questionários para os jovens universitários (grupos C e D) também foi 

utilizada como referência a pesquisa Notícia de sistema e notícia de natureza: a escolha do 

jovem (CINAGLIA, 2009), igualmente adaptados para a realidade brasileira e para o 

escopo deste trabalho. As perguntas foram divididas em três partes: a primeira para 

aplicação antes da visualização das notícias (anexo 3), a segunda para aplicação após a 

visualização da notícia considerada “negativa” (anexo 4) e a terceira para a aplicação após 

a visualização da notícia considerada “positiva”.   

O questionário avalia variações orgânicas, emotivas e cognitivas nos jovens 

provocadas pela visualização das notícias; a capacidade crítica e decisional; o 

conhecimento de si; a visão e relação com o jornalismo. Além destas características 

adaptadas do teste original, foram acrescentadas perguntas para investigar o fenômeno do 

gatekeeping durante a visualização e processamento das informações da notícia pelos 

jovens.  

Para esta etapa com os jovens universitários, optou-se pelo método quantitativo. 

Para a análise estatística dos dados coletados através dos questionários foram determinadas 

as principais medidas descritivas como média, desvio padrão e proporção, de acordo com a 

variável considerada. (PEREIRA, 2004).  
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TERCEIRO CAPÍTULO: 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 
 

 

3.1 Os sujeitos da produção da notícia 
 

Iniciamos a análise dos dados da pesquisa com o protagonista da produção noticiosa: 

o jornalista. Como a nossa hipótese era que profissionais com formação pessoal e 

profissional segundo a metodologia ontopsicológica produzem uma notícia que 

proporciona um maior ganho de consciência em jovens se comparados a profissionais sem 

o conhecimento desta ciência, organizaremos as respostas dos jornalistas entrevistados em 

organizadores temáticos. Para cada tema, analisaremos as respostas e as compararemos 

levando em conta a formação em Ontopsicologia dos participantes da pesquisa.  

Pela quantidade ainda pequena no Brasil de jornalistas com formação segundo os 

pressupostos da Escola Ontopsicológica, optamos, nesta primeira parte da pesquisa, pelo 

método qualitativo (Bardin, 1977), com o uso de um questionário com perguntas abertas 

(anexo 2), a fim de explorar de modo mais aprofundado a visão sobre o jornalismo e o 

processo de produção da notícia de cada participante da pesquisa.  

Os jornalistas (grupo A) foram codificados com a identificação de J1 a J10, sendo 

que: 

- J3, J4, J7 e J10 possuem formação pessoal e profissional segundo a 

metodologia ontopsicológica há mais de 3 anos; 

- J1 e J8 possuem formação inicial em Ontopsicologia (há menos de 3 anos); 

- J2, J5, J6 e J9 não conhecem a Ontopsicologia.  

A partir da análise do conteúdo das respostas dos jornalistas (anexo 7) ao 

questionário, criamos os seguintes organizadores temáticos: fatores que influenciam a 

produção da notícia; seleção das informações; efeitos que as notícias causam nos 

consumidores; função do jornalismo. 

 

3.1.1 A visão dos jornalistas sobre os fatores que influenciam a produção da 

notícia  
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Ao serem perguntados sobre o que determina o resultado final das notícias que são 

produzidas nos dias de hoje para a grande mídia (questão 11, ou Q11), os jornalistas 

mencionaram as várias influências já identificados pelos autores citados no cap. 1 

(SHOEMAKER, REESE, 1996; SOUZA, 2004): pessoal, das rotinas produtivas, 

organizacional, da audiência, cultural, ideológica, econômica, política. O fatores que 

influenciam a produção noticiosa mais mencionados foram o econômico (por 6 jornalistas) 

e o organizacional (3 jornalistas).  A pressão econômica, tanto explícita nas contas 

publicitárias, quanto implícita no jogo econômico que globalmente faz uso da mídia para 

direcionar seus movimentos, é descrita na resposta do J7: 

 
Na minha visão, a mídia é sempre uma empresa, seja estatal ou privada. E como tal, 
possui interesses, precisa sobreviver e sempre estará de um lado ou de outro. A 
sociedade se organiza de uma forma que sempre haverá competição, concorrência, e 
todos os aspectos reforçam isso: a marca do carro, o bairro onde mora, o estilo de vida 
que leva. No caso da mídia, esses aspectos caem num megafone, e por isso, na maioria 
das vezes, ela é vista como “manipuladora, sensacionalista, autoritária”. A mídia 
somente serve à sociedade: se as pessoas deixarem de consumir notícias de tragédias, 
fofocas e bestialidades, as editorias de polícia, os paparazzi e os big brothers deixarão 
de existir.  

 

Quando questionados sobre quais fatores interferem no seu trabalho enquanto 

jornalistas (Q3), no conjunto das respostas as diversas influencias se mantiveram, porém 

mudaram as respostas mais frequentes: influências das rotinas produtivas (6 jornalistas), 

pessoais (4 jornalistas) e da audiência (4 jornalistas). Quando a pergunta foi afunilada, 

solicitando, dos fatores mencionados, aquele que mais influencia o seu trabalho (Q4), as 

influências das rotinas produtivas (disponibilidade de informações, tempo, fonte) e 

pessoais (a própria mediação, responsabilidade, ética, ação), permanecem como as 

respostas mais frequentes.  Estes dois fatores foram relacionados na resposta do J2: 

 
A disponibilidade de informações e a mediação. Informação é a matéria-prima do 
jornalismo. Mediação é o filtro inerente. Sem ter informações em níveis satisfatórios e 
dependendo do ponto de vista do jornalista, o que passa a ser a notícia senão uma 
pequena dose de fato e uma grande dose de especulação? 

 

 Este padrão de resposta, que atribui a influências externas (nível social, 

institucional, extraorganizacional, segundo Shoemaker, 1991) quando os jornalistas foram 

perguntados sobre a produção da notícia na grande mídia, e a atribuição a influências 

próximas (a nível individual e das rotinas produtivas) quando perguntados sobre a própria 

produção da notícia, talvez se deva ao fato de que o grupo de participantes da pesquisa foi 
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composto por jovens profissionais (média de 25,8 anos de idade). Por terem em média 

poucos anos de profissão jornalística, possivelmente consigam ver mais os fatores que 

influenciam a nível operacional, no dia a dia de trabalho (como a própria influência e os 

constrangimentos da rotina) do que forças que atuam a nível estratégico dentro da 

organização noticiosa, como as econômicas. De todo modo, como sustentam os teóricos do 

jornalismo, as notícias são o resultado de um processo de construção em que interagem de 

forma sistemática as várias forças (SOUZA, 2004).  

 À pergunta que investiga a influência pessoal na produção da notícia a ponto de 

modificar o fato que está sendo noticiado (Q10), todos os jornalistas, com exceção de um 

participante que deixou a pergunta em branco, responderam que podem alterar o fato no 

processo de produção da notícia. Esta visão pode ser exemplificada pela resposta do J10: 
 
Acredito que seja muito difícil escrever sem colocar um pouco de si na matéria. Quero 
dizer que ao escrever o jornalista sempre cria uma sua versão do fato. Por outro lado, o 
critério de procurar seguir aqueles princípios que tornam a notícia mais “imparcial” (o 
que, quem, quando, onde, como e por que) auxiliam a que tenhamos uma linguagem em 
comum entre os jornalistas. De toda forma, não me parece possível a neutralidade total 
na hora de relatar o fato. 

  

No que se referem às forças que influenciam a produção da notícia, não constatamos 

fatores diferentes daqueles já explicitados pelos teóricos do jornalismo, nem diferenças 

significativas nas frequências desses fatores encontrados nas respostas dos jornalistas que 

conhecem a Ontopsicologia em relação àqueles que a desconhecem. Está também 

consolidada no grupo pesquisado a visão de que vários agentes podem modificar o que é 

notícia e o modo como a notícia é construída e fabricada, e que os jornalistas tem papel 

fundamental nesse processo (SOUZA, 2002).   

 

3.1.2 A visão dos jornalistas sobre a própria seleção das informações 

 

Através do questionário para o grupo de jornalistas, também investigamos o que 

determina a escolha das imagens para ilustrar uma notícia (Q9). As respostas mais 

frequentes foram: imagens que tenham relação ou complementem com o texto (6 vezes) e 

imagens que causem impacto (3 vezes). As outras respostas giraram em torno de motivos 

diversos: público-alvo, recursos, escopo da notícia, beleza, aspectos técnicos, simbologia, 

efeitos no consumidor. Dos 10 jornalistas, apenas um (J4) explicitou que a escolha das 

imagens se dá a partir de aspectos da própria personalidade: 
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A soma de minhas experiências, minha impostação de vida, minha formação, meus 
estereótipos, meus complexos, minha inconsciência, a exatidão ou inexatidão de minha 
racionalidade, minha formação, minhas relações, meu imaginário e o estado em que me 
encontro no momento da escolha. 

 

Tendo em vista que nas orientações para a produção da notícia para esta pesquisa 

existia um realese com informações que deveriam servir de base para a redação (cuja 

seleção analisaremos mais adiante), incluímos no questionário uma pergunta sobre quais 

outros aspectos ligados ao tema o jornalista pesquisaria para deixar a sua notícia mais 

interessante. As respostas foram variadas, mas apontaram para informações 

complementares àquelas existentes no release: mais entrevistas e depoimentos, 

informações sobre o contexto brasileiro, informações sobre o contexto local, relatos de 

caso, comparação do prazer gerado pela droga ao malefício à saúde, ações do governo. 

Dois jornalistas, porém, indicaram aspectos inexistentes no release mas fundamentais para 

o tema em questão: “a verdadeira origem e motivação do uso de drogas pelo ser humano” 

(J3) e a “responsabilização individual do jovem” (J4). Em vez de apenas agregarem novas 

informações, estas duas respostas apontam para a busca da causa do problema e para uma 

proposta de resolução concreta.  

Os demais aspectos da seleção das informações no processo de produção da notícia 

serão analisados mais a frente, quando trataremos das duas notícias selecionadas pelos 

especialistas e apresentadas aos jovens universitários.  

 

3.1.3 A visão dos jornalistas sobre os efeitos que as notícias causam nos 

consumidores 

 

Perguntamos aos jornalistas que tipos de mudanças uma notícia pode causar em 

quem a consome (Q13). As respostas do grupo desta pesquisa giraram em torno de efeitos 

comportamentais (8 vezes), cognitivos (7 vezes) e emotivos (5 vezes), citados na revisão 

bibliográfica do cap. 1. Estes dados sugerem que, por ser esta uma questão há muito tempo 

discutida pelas teorias do jornalismo (BALL-ROKEACH e DeFLEUR, 1976; 

SHOEMAKER e REESE, 1996; SOUZA, 2005), os efeitos que as notícias causam nos 

seus consumidores já é um conhecimento consolidado entre os jornalistas.  

Chama a atenção a ausência de menção aos efeitos fisiológicos que uma informação 

veiculada pela mídia pode provocar (MALAMUTH e CHECK, 1980; ZILLMANN, 1991). 
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Talvez a não referência a estes efeitos pelos jornalistas se dê pelas poucas pesquisas 

existentes sobre este tema específicas à comunicação jornalística. De todo modo, veremos 

mais adiante o que foi constatado neste sentido durante a experimentação com os jovens 

universitários. 

 

3.1.4 A visão dos jornalistas sobre a função do jornalismo 

 

No que se referem aos fatores que influenciam a produção da notícia e os seus efeitos 

sobre o consumidor, como vimos anteriormente, não houve diferença significativa entre a 

visão dos jornalistas que possuem formação em Ontopsicologia e aqueles que a 

desconhecem (ainda que, como veremos mais adiante, quando o grupo teve que produzir 

uma notícia para este pesquisa e elas foram apresentadas a jovens universitários tivemos 

resultados diferentes). 

Quando entramos em questões relacionadas ao papel do jornalismo e o escopo da 

notícia, notamos disparidades nítidas entre os jornalistas participantes desta pesquisa. À 

pergunta sobre quando uma notícia é eficaz (Q2), os quatro jornalistas que desconhecem a 

Ontopsicologia responderam que uma notícia tem eficácia quando permite que o 

consumidor forme a própria opinião (J2), quando responde os seus questionamentos (J9), o 

sensibiliza (J5) e prende a sua atenção (J6). Os quatro jornalistas com formação em 

Ontopsicologia há mais de três anos, além da sensibilização dos consumidores da notícia, 

acrescentaram o escopo da informação transmitida: levar uma mensagem de crescimento e 

humanismo ao consumidor (J3), facilitar fenomenizações que lhe sejam úteis e funcionais 

(J4), proporcionar ganho, vantagem, benefício ao receptor (J7), lhe acrescente algo para a 

vida (J10). Ou seja, acrescentaram o critério da utilidade e funcionalidade da notícia para o 

próprio consumidor. Reportamos abaixo, como exemplificação, a resposta do J4: 
 
Uma notícia é eficaz quando facilita fenomenizações que, por sua vez, são úteis e 
funcionais aos indivíduos impactados pela mensagem. Isso ocorre, por exemplo, 
quando:       
- torna-se um elo entre verdadeiros líderes (políticos, econômicos, empresariais, 
intelectuais etc.) ou experiências relevantes e pessoas capazes, para as quais a 
informação recebida representará uma ferramenta de auxílio no entendimento e na 
superação de problemas sociais ou pessoais;     
- porta conteúdo relevante e torna-se estímulo ao crescimento dos indivíduos 
impactados; 
- comunica beleza, estética, vida, prazer intelectual e existencial.   
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O critério para o trabalho com a informação jornalística também apareceu nas 

respostas à pergunta sobre o que qualifica uma notícia verdadeira (Q7). As respostas 

tenderam aos dois polos do fluxo informacional: as fontes da informação (e como se dá o 

tratamento delas) e os seus receptores (quais os resultados da informação em quem a 

consome). A quase totalidade dos jornalistas que desconhecem a Ontopsicologia ou que 

estão em formação há menos de 3 anos, responderam que o que qualifica uma notícia 

como verdadeira são as fontes e a forma com que são investigadas (J1, J5, J6, J8, J9). Os 

jornalistas que estudam e aplicam a Ontopsicologia nas suas atividades pessoais e 

profissionais dirigiram-se ao polo oposto, o receptor da mensagem, respondendo que o 

critério é dado pelo ser humano que a consome naquele momento, lhe sendo útil e 

funcional (J3, J4, J7), prestando “um serviço ao público, seja de esclarecimento, 

incremento cultural, pedagogia” (J10).  

Quando perguntados diretamente sobre qual o escopo do jornalismo (Q8), tivemos 

também dois padrões de resposta. Os jornalistas sem formação em Ontopsicologia 

responderam que o escopo é “atingir o público alvo, informando, denunciando, ilustrando e 

transformando ideias” (J5), “levar ao público o que pode estar acontecendo de errado, 

mostrar a realidade dos fatos, informar” (J6), “informar e permitir ao leitor que forme 

opinião” (J9) e “ainda estou em um processo individual de descobrimento do escopo do 

jornalismo” (J2). Aparecem, nestas respostas, dois aspectos:  

• a ausência de um critério no transmitir a informação, já evidenciado nas 

respostas as duas perguntas precedentes. Ou seja, o jornalista deve informar, 

atingir o público, formar a sua opinião com base em quê? 

• a forma mentis bastante presente no jornalismo atual de denunciar, levar ao 

público o que está acontecendo de errado, impactar. Com esse escopo, “com 

o amplificar situações catastróficas, alarmismos e problemas”, a sustância do 

jornalismo passa a ser “incrementar no leitor o medo do fazer” 

(MENEGHETTI, 2005, p.154). 

À mesma pergunta, os jornalistas com formação em Ontopsicologia há mais de 3 

anos responderam o escopo do jornalismo é “multiplicar o conhecimento do homem, da 

cultura humanista” (J3), “comunicar aquilo que tenha reversibilidade com o real” (J4), “dar 

uma visão de que o mundo é mais amplo, (...) estimular a sociedade ao crescimento e ao 

desenvolvimento” (J10) e  
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Ser o grande educador de uma sociedade. Como as notícias geram efeito em larga 
escala, o conteúdo pode ser regulado para produzir ganhos, desgraças, inteligência, 
alienação. E nesse papel de educar, precisa ser fundamentado em valores humanistas, a 
fim que contribua no desenvolvimento da pessoa que consome aquela informação. (J7) 

 
Com essas respostas podemos evidenciar com diferentes nuances o escopo do 

jornalismo segundo a visão ontopsicológica:  
 
Operar a mediação entre o fato que ocorre e a opinião pública – tanto o fato que já 
ocorreu, quanto aquele ainda “latente” à  percepção extroversa – e usá-lo como ocasião 
de amplificação de consciência, de “pedagogia” indireta do homem ao seu “sentido de 
ser”, enquanto o escopo último de todo agir humano é “fazer mais vida”. 
(MENEGHETTI, 2005, p.160) 

 

Cabe aqui ressaltar que a visão ontopsicológica do jornalismo evade de qualquer 

concepção “romântica”, utópica ou idealista do fazer jornalístico. Na conferência 

Jornalismo, Realidade e Sociedade (2011), Antonio Meneghetti expõe de modo frio e 

racional a situação contemporânea da mídia, os motivos pelos quais não existe liberdade de 

imprensa e as passagens práticas que jornalistas devem percorrer para serem um real 

serviço ao ser humano em sociedade. 

Em relação às perguntas acima (Q2 e Q8), os jornalistas que possuem formação em 

Ontopsicologia há menos de 3 anos (J1 e J8), ora tenderam a dar respostas similares aos 

jornalistas que a desconhecem, ora aos jornalistas que a estudam e aplicam a mais de 3 

anos, o que sugere que é necessário um tempo de formação para que se tenha a consciência  

e evidência da contribuição da metodologia ontopsicológica no que se refere à função do 

jornalismo.  

O objetivo do questionário para o grupo dos jornalistas foi avaliar a visão que 

possuem em relação à própria atividade profissional e à função social do jornalismo. As 

próximas seções deste capítulo avaliarão o processo de produção da notícia à qual os 

jornalistas foram submetidos no âmbito desta pesquisa e os efeitos que elas provocaram em 

jovens universitários, para verificar se a visão dos jornalistas se reverte em resultados 

concretos.  

 

 

3.2 A produção e avaliação das notícias  
 

Partindo do mesmo release jornalístico com informações sobre o crack (anexo 1), os 

jornalistas (grupo A) produziram um texto para uma notícia em formato de vídeo para a 
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web. Para as imagens de cobertura, puderam selecionar livremente imagens fotografias da 

internet.  As 10 notícias redigidas foram gravadas pelo mesmo locutor e editadas com as 

imagens indicadas por cada jornalista.  

Estas notícias em formato de vídeo foram postadas na internet e apresentadas a 5 

especialistas (grupo B), para que fossem avaliadas sob 7 parâmetros: 

A - correspondência do texto narrado com a fonte de informação 

B - objetividade da notícia 

C - avaliação geral das informações presentes no texto narrado (positiva ou negativa) 

D - avaliação geral das imagens de cobertura selecionadas para ilustrar o texto 

(positiva ou negativa) 

E - avaliação da principal conclusão que se extrai após assistir a notícia (positiva ou 

negativa) 

F - quanto a notícia agradou 

G - quão forte é o empenho do jornalista em passar a mensagem através da notícia 

As orientações que os especialistas receberam estão no anexo 8 e os resultados das 

suas avaliações estão representados na tabela abaixo. 

 

Tabela 1: Média das notas para as notícias produzidas pelos jornalistas (grupo 
A) dadas pelos especialistas (grupo B) por parâmetro de avaliação 

 

Notícias A B C D E F G Média final 
J1 9,2 8,2 6,2 6,2 5,4 5,4 5,0 6,5 
J2 9,2 8,4 6,0 5,8 5,2 5,4 5,0 6,4 
J3 8,1 8,9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,2 
J4 8,7 7,9 7,3 6,9 6,3 6,5 6,1 7,1 
J5 8,6 8,4 8,4 7,6 8,4 8,0 8,4 8,3 
J6 9,1 7,9 6,3 4,9 5,1 4,5 4,3 6,0 
J7 9,1 8,1 6,5 5,1 4,5 4,3 4,5 6,0 
J8 8,3 7,9 7,9 7,5 7,9 7,9 7,9 7,9 
J9 7,6 7,4 5,6 5,0 5,4 4,8 5,4 5,9 
J10 8,7 8,9 8,5 8,5 8,3 8,5 9,1 8,6 

 
 

Segundo a avaliação dos especialistas, portanto, a notícia melhor pontuada foi a 

produzida pelo J3 (9,2), a qual chamaremos de notícia “positiva”; e a notícia com a menor 

pontuação foi a produzida pelo J9 (5,9), que chamaremos de notícia “negativa”.  
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J9 tem 22 anos, é do sexo feminino, solteira, possui uma irmã mais nova, mora com 

os pais em uma cidade do interior, cursa o último semestre do curso de Comunicação 

Social e trabalha em um jornal local.  

J3 tem 32 anos, também é do sexo feminino, solteira, possui um irmão mais novo, 

mora sozinha em um capital, possui graduação em Publicidade, especialização em Ciências 

do Consumo, é mestranda em Educação, Arte e História da Cultura, é proprietária de uma 

empresa de design e presta serviços jornalísticos sazonais.  

J9 não conhece a Ontopsicologia, ao passo que J3 possui formação pessoal e 

profissional segundo a metodologia ontopsicológica há 9 anos.  

O texto produzido e as imagens selecionadas para a notícia “negativa” estão 

respectivamente nos anexos 9 e 10, e o texto redigidos e as imagens de cobertura indicadas 

para a notícia “positiva” estão nos anexos 11 e 12.  

Passaremos agora a análise dos efeitos que essas notícias produziram nos jovens 

universitários. 

 

 

3.3 Os efeitos das notícias nos jovens 
 

O questionário dos jovens foi dividido em três momentos:  

• parte I (anexo 3), codificada como PI, aplicada antes da visualização das 

notícias  

• parte II (anexo 4), codificada como PII, aplicada após a visualização da 

notícia “negativa”  

• parte III (anexo 5), codificada como PIII, aplicada após a visualização da 

notícia “positiva”  

Analisaremos a seguir os dados obtidos através do questionário, no que se referem à 

relação dos jovens com o jornalismo, os efeitos (fisiológicos, cognitivos, comportamentais 

e emotivos) provocados pelas notícias, a seleção das informações e a avaliação das notícias 

por parte dos jovens universitários. 

Como mencionado no cap. 2, os jovens foram divididos em dois grupos: grupo C 

(jovens que estudaram as bases metodológicas da Ciência Ontopsicológica durante a sua 

formação acadêmica) e grupo D (jovens que não conhecem a Ontopsicologia). 

 



	   37	  

3.3.1 A relação dos jovens com o jornalismo 

 

Iniciaremos analisando a relação dos dois grupos com o jornalismo, os meios de 

comunicação e as notícias produzidas por eles. Para avaliar o perfil de consumo de 

informação através da mídia, perguntamos aos jovens qual veículo de comunicação eles 

utilizam com maior frequência para saber o que está acontecendo (PI-Q1 a PI-Q3). Para 

obter notícias locais, 48% do grupo C utiliza o jornal, 16% a internet, 8% a TV, 8% o rádio 

e 20% veículos variados. O grupo D obtém informações da sua localidade através do jornal 

(40%), internet (16%), TV (12%) e veículos variados (32%).  

Os veículos mais utilizados pelo grupo C para saber o que está acontecendo no país 

foram: internet (44%), TV (32%), jornal (8%) e meios vários (16%). Para esta pergunta 

referente às notícias nacionais, o grupo D respondeu de modo diferente: TV (36%), 

internet (28%), jornal (8%), veículos variados (28%). 

Quando perguntados qual o meio de comunicação mais utilizado para obter notícias 

internacionais, os jovens do grupo C responderam: internet (64%), TV (24%), jornal (8%) 

e veículos diversos (8%). Para a mesma pergunta, o grupo D respondeu: internet (40%), 

TV (32%), jornal (4%) e meios de comunicação variados (24%). 

Verificou-se, portanto, que os dois grupos utilizam mais o jornal para obter notícias 

locais e a internet para notícias internacionais e que, quando se trata de informações 

nacionais, o grupo C privilegia a internet e o grupo D a TV.  

A preferência pela TV pelo grupo D em relação ao grupo C e a presença forte da 

internet como fonte de informação para os dois grupos também puderam ser observadas 

quando perguntamos sobre a frequência com que assistem a telejornais (PI-Q4), leem 

jornais impressos (PI-Q5), ouvem noticiários no rádio (PI-Q6) e leem notícias na internet 

(PI-Q7). As respostas obtidas foram:  

• Telejornais: 

o Grupo C: esporadicamente (36%), alguns dias por semana (24%), nunca 

(20%), todos os dias (16%); 

o Grupo D: todos os dias (40%), alguns dias por semana (40%),  

esporadicamente (20%); 

• Jornais impressos: 

o Grupo C: alguns dias por semana (44%), esporadicamente (40%), todos 

os dias (12%), nunca (4%); 
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o Grupo D: alguns dias por semana (48%), todos os dias (28%),  

esporadicamente (16%), nunca (4%); 

• Noticiário no rádio: 

o Grupo C: esporadicamente (44%), alguns dias por semana (28%), nunca 

(20%),  todos os dias (8%); 

o Grupo D: esporadicamente (52%), alguns dias por semana (20%), nunca 

(16%),  todos os dias (8%), não responderam (4%). 

• Notícias na internet: 

o Grupo C: todos os dias (40%),  alguns dias da semana (36%),  

esporadicamente (12%),  nunca (12%); 

o Grupo D: todos os dias (48%), alguns dias por semana (28%),  

esporadicamente (20%), não responderam (4%). 

Pelas respostas às perguntas acima, também pudemos inferir que o grupo C consome 

menos informações midiáticas do que o grupo D, seja qual for o veículo de informação. 

Um dos possíveis motivos que pôde ser levantado por esta pesquisa foi a menor 

credibilidade que a mídia tem para o grupo C em relação ao grupo D. Quando perguntados 

se as notícias divulgadas pelos veículos de comunicação são verdadeiras (PI-Q9), os jovens 

do grupo C responderam: geralmente sim (64%),  geralmente não (28%) e 8% não 

souberam dizer. Já o grupo D respondeu: geralmente sim (80%), geralmente não (16%), 

não sei dizer (4%).  

 

Tabela 2: Respostas dos grupos C e D à pergunta “Na sua visão, as notícias 
divulgadas pelos veículos de comunicação são verdadeiras?”. 

 

Respostas Grupo C Grupo D 

Absolutamente sim - - 

Geralmente sim 64% 80% 

Não sei dizer 08% 4% 

Geralmente não 28% 16% 

Absolutamente não - - 
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 Quando perguntados se as notícias que leem, veem ou ouvem são úteis para as suas 

vidas cotidianas (PI-13), o grupo C novamente demonstrou menor valoração do noticiário 

em relação ao grupo D. 72% dos jovens do grupo C e 88% do grupo D responderam que as 

notícias são úteis para os seus cotidianos; e 28% dos jovens do grupo C e 12% do grupo D 

responderam que elas não são úteis.  

Perguntamos também a quem os jovens comunicam após consumirem uma notícia 

que lhes interessa (PI-Q10) e por quanto tempo ela permanece na memória (PI-Q11). As 

respostas obtidas foram: 

• Grupo C: 56% dos jovens conta para familiares e amigos, 20% conta apenas 

para amigos, 12% costuma não contar para ninguém, 8% conta apenas para 

familiares, 4% escreve sobre o assunto na internet; 

• Grupo D: 40% dos jovens conta para familiares e amigos, 24% conta apenas 

para familiares, 12% conta apenas para amigos, 12% conta para familiares, 

amigos e escreve sobre o assunto na internet, 4% não costuma contar para 

ninguém. 

• Grupo C: 60% dos jovens esquecem da notícia depois de alguns dias, 20% 

permanecem com ela na cabeça por vários dias, 8% esquecem dela após 

algumas horas, 12% nunca se esquecem dela. 

• Grupo D: 72% dos jovens permanecem com ela na cabeça por vários dias, 

12% esquecem da notícia depois de alguns dias, 12% nunca se esquecem 

dela, 4% não responderam. 

 

Tabela 3: Respostas dos grupos C e D à pergunta “Após ler, ver ou ouvir uma 
notícia que o interessa, você:” 

 

Respostas Grupo C Grupo D 

esquece dela depois de 
algumas horas 

08% - 

esquece dela depois de 
alguns dias 

60% 12% 

permanece com ela na 
cabeça por vários dias 
 

20% 72% 

nunca se esquece dela 
 

12% 12% 

não responderam - 04% 
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Constamos aqui um grande diferença nas respostas dos dois grupos. 72% dos jovens 

do grupo D disseram que permanecem com uma notícia que lhes interessa por vários dias, 

ao passo que isso se verifica em apenas 20% dos jovens do grupo C.  Como mencionamos 

brevemente no cap.1, muitas notícias se baseiam em estereótipos, em informações 

meméticas com fim em si mesmas que não trazem vantagem para quem as consome e 

carrega. Permanecer vários dias com uma notícia na mente, se esta não for reversível com 

realidade, pode trazer prejuízos para o portador da informação, que se manifestam em 

diferentes esferas, como veremos mais adiante quando analisaremos os efeitos que as 

notícias produzidas para esta pesquisa provocaram nos jovens.    

 

 

3.3.2 Avaliação das notícias pelos jovens 

 

Passamos agora à avaliação que os jovens fizeram das duas notícias produzidas para 

esta pesquisa. Perguntamos aos dois grupos se consideram verdadeiras as notícias que 

assistiram (PII e PIII - Q1; PII e PIII - Q8).  

Para a notícia “negativa”, obtivemos as seguintes respostas: 52% dos jovens dos 

grupos C e D responderam que “em grande parte” a notícia é verdadeira e deram, 

respectivamente, notas 8,12 e 8,56 para indicar o quanto a notícia representa bem o fato 

que está informando. Em relação à veracidade da notícia, os demais integrantes dos grupos 

responderam: absolutamente sim (32%), não sabe dizer (12%), em grande parte não (4%) – 

grupo C; e absolutamente sim (48%) – grupo D.  

 

Tabela 4: Respostas dos grupos C e D à pergunta “Na sua visão, a notícia que 
acabou de assistir é verdadeira?”, realizada após a visualização da notícia “negativa”. 

 

Respostas Grupo C Grupo D 

Absolutamente sim 32% 48% 

Em grande parte sim 52% 52% 

Não sei dizer 12% - 

Em grande parte não 04% - 

Absolutamente não - - 
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A notícia “positiva” teve uma avaliação diferente para os dois grupos. Em relação à 

pergunta se a notícia é verdadeira, o grupo C respondeu: absolutamente sim (64%), em 

grande parte sim (28%), não sabe dizer (8%); e o grupo D respondeu: em grande parte sim 

(48%),  absolutamente sim (44%) e em grande parte não (8%). Quando solicitados para dar 

uma nota para o quanto a notícia representa o fato real, o grupo C atribuiu 8,06 e o grupo D 

6,94 à notícia “positiva”.  

 

Tabela 5: Respostas dos grupos C e D à pergunta “Na sua visão, a notícia que 
acabou de assistir é verdadeira?”, realizada após a visualização da notícia “positiva”. 

 

Respostas Grupo C Grupo D 

Absolutamente sim 64% 44% 

Em grande parte sim 28% 48% 

Não sei dizer 08% - 

Em grande parte não - 08% 

Absolutamente não - - 

 

Esta diferença de avaliação também apareceu nas respostas à pergunta se as duas 

notícias respondem às exigências de informação dos jovens quanto às drogas (PII e PIII - 

Q15). As respostas obtidas foram:  

• Notícia “negativa”: 

o Grupo C: 40% dos jovens responderam que em grande parte sim, 28% 

não souberam dizer, 16% absolutamente sim, 4% absolutamente não; 

o Grupo D: 80% responderam em grande parte sim, 8% não souberam 

dizer, 8% em grande parte não, 4% absolutamente sim; 

• Notícia “positiva”: 

o Grupo C: 52% dos jovens responderam que em grande parte sim, 24% 

absolutamente sim, 16% em grande parte não, 8% não souberam dizer; 

o Grupo D: 52% responderam que em grande parte não, 32% em grande 

parte sim, 8% absolutamente não, 8% não souberam dizer. 
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Tabela 6: Respostas dos grupos C e D à pergunta “No seu entendimento, a 
notícia que você acabou de assistir responde as exigências de informação dos jovens 
quanto às drogas?”, realizada após a visualização da notícia “negativa”. 

 

Respostas Grupo C Grupo D 

Absolutamente sim 16% 04% 

Em grande parte sim 40% 80% 

Não sei dizer 28% 08% 

Em grande parte não 04% 08% 

Absolutamente não - - 

 

Tabela 7: Respostas dos grupos C e D à pergunta “No seu entendimento, a 
notícia que você acabou de assistir responde as exigências de informação dos jovens 
quanto às drogas?”, realizada após a visualização da notícia “positiva”. 

 

Respostas Grupo C Grupo D 

Absolutamente sim 24% - 

Em grande parte sim 52% 32% 

Não sei dizer 08% 08% 

Em grande parte não 16% 52% 

Absolutamente não - 08% 

 

Ainda com o intuito de coletar a avaliação dos dois grupos em relação às notícias 

produzidas para a pesquisa, pedimos para os jovens darem uma nota para cada notícia 

tendo como critério o gosto pessoal (PII e PIII - Q4). A notícia “negativa” recebeu nota 5,6 

pelo grupo C e 7,5 pelo grupo D. Já à notícia “positiva” foram atribuídas as notas 8,0 

(grupo C) e 7,0 (grupo D).  

 

Tabela 8: Respostas dos grupos C e D à pergunta “Você gostou da notícia que 
acabou de assistir? Que nota de 1 a 10 você dá para ela?” 

 

Notícia Grupo C Grupo D 

Notícia “negativa” 5,6 7,5 

Notícia “positiva” 8,0 7,0 
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Por fim, solicitamos aos dois grupos para darem notas para as notícias (PII e PIII - 

Q16) utilizando os mesmo critérios que foram utilizados na avaliação dos especialistas, 

(com exceção do parâmetro A, tendo em vista que os jovens não tiveram acesso à fonte de 

informações utilizada pelos jornalistas, e do parâmetro F, que já investigado na pergunta 

anterior): 

B - objetividade da notícia 

C - avaliação geral das informações presentes no texto narrado (positiva ou negativa) 

D - avaliação geral das imagens de cobertura selecionadas para ilustrar o texto 

(positiva ou negativa) 

E - avaliação da principal conclusão que se extrai após assistir a notícia (positiva ou 

negativa) 

G - quão forte é o empenho do jornalista em passar a mensagem através da notícia 

Os resultados obtidos estão dispostos nas tabelas abaixo.   

 

Tabela 9: Média das notas do grupo C para as notícias apresentadas aos jovens 

por parâmetro de avaliação  

 

 B C D E G 

Notícia “negativa” 8,9 8,5 7,5 8,2 8,7 

Notícia “positiva” 7,8 8,5 8,1 8,4 8,8 

 

 

Tabela 10: Média das notas do grupo D para as notícias apresentadas aos jovens 

por parâmetro de avaliação  

 

 B C D E G 

Notícia “negativa” 9,0 8,4 7,9 8,2 8,3 

Notícia “positiva” 7,7 8,0 7,0 7,7 8,0 

 

Se comparadas às notas dadas pelos especialistas, não houve uma diferença tão 

grande entre as médias atribuídas a cada notícia para estes cinco parâmetros. A avaliação 
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das duas notícias pelo grupo C ficou próxima, e a avaliação do grupo D ficou um pouco 

melhor para a notícia “negativa” em relação à “positiva”.   

Contudo, analisando o conjunto das avaliações dos dois grupos para as duas notícias, 

podem inferir que existe uma preferência consciente do grupo C em relação à notícia 

“positiva” e um preferência e maior valoração do grupo D em relação à notícia “negativa”.  

Poderíamos supor que esta maior valoração da notícia “positiva” pelo grupo C se 

devesse pelo fato da classificação e seleção das notícias ter sido feita por especialistas com 

maturada formação em Ontopsicologia. Poderíamos estar diante de avaliações 

convergentes por uma questão cultural ou ideológica: “jornalistas com formação em 

Ontopsicologia produzem notícias que são selecionadas por especialistas em 

Ontopsicologia e que são, por sua vez, bem avaliadas por jovens que conhecem a 

Ontopsicologia, ocorrendo o oposto para notícias que são produzidas e consumidas por 

pessoas sem este conhecimento”.  

Para nos certificarmos que, de fato, estamos avaliando a produção da notícia tendo 

como critério o resultado para quem ela se destina, ou seja, que sejam notícias que tragam 

benefícios ao seu consumidor, incluímos perguntas nos questionários dos jovens para 

avaliar os efeitos que elas causaram. Deste modo, além da avaliação racional direta feita 

pelos jovens, que, como vimos no cap.1, pode sofrer a interferência do monitor de deflexão 

gerando informações distorcidas, investigamos outros feitos que permitiram o confronto 

com a análise feita acima.     

 

 

3.3.3 Efeitos fisiológicos, emotivos, cognitivos e comportamentais das notícias 

 

Como vimos no cap. 1, as notícias são capazes de causar efeitos fisiológicos, 

emotivos (ou afetivos, como denominados pelas teorias do jornalismo), cognitivos e 

comportamentais nos seus destinatários.  

Perguntamos aos dois grupos de jovens, como se sentiam nos três momentos de 

aplicação do questionário (PI-Q21, PII-Q5, PIII-Q5). As respostas obtidas foram: 

• Antes das notícias: 

o Grupo C: 56% disseram que estavam calmos/serenos, 24% cansados, 

12% alegres, 8% não sentiam nada; 
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o Grupo D: 60% dos jovens responderam que estavam calmos/serenos, 12% 

alegres, 8% cansados, 8% não sentiam nada, 4% tristes, 4% outras 

respostas; 

• Imediatamente após a notícia “negativa”: 

o Grupo C: 24% responderam que não sentiam nada, 20% estavam tristes, 

20% outras sensações, 16% cansados, 16% calmos/serenos, 4% não 

responderam; 

o Grupo D: 44% responderam que estavam tristes, 32% calmos/serenos, 

12% cansados, 8% não sentiam nada, 4% outras respostas; 

• Imediatamente após a notícia “positiva”: 

o Grupo C: 60% responderam que estavam calmos/serenos, 16% não 

sentiam nada, 12% estavam alegres, 8% cansados, 4% outras respostas; 

o Grupo D: 52% estavam calmos/serenos, 20% não sentiam nada, 16% 

responderam que estavam cansados, 4% alegres, 4% tristes, 4% outras 

respostas.   

Como podemos observar, existem uma grande mudança em como os jovens se 

sentem antes das notícias e após a visualização de cada uma delas. Apesar dos jovens do 

grupo D terem melhor avaliado, quando perguntados de modo direto sobre as notícias, 

aquela “negativa”,  44% deles respondeu estar triste após a sua visualização. Chamou a 

atenção que este sentimento foi mencionado por apenas 4% deles antes da visualização das 

duas notícias e após a visualização da notícia “positiva”. Variações de igual grandeza 

também puderam ser observadas nos jovens do grupo C, conforme demonstram os dados 

acima.  

Também perguntamos aos jovens se as notícias lhe causaram alguma sensação ou 

emoção (PII e PIII - Q12). Para a notícia “negativa”, 64% dos jovens do grupo C e 92% 

dos jovens do grupo D disseram que sim. As sensações e emoções especificadas pelos 

jovens podem ser conferidas nos gráficos abaixo. Para facilitar a comparação, colorimos as 

sensações e emoções positivas, agradáveis e benéficas para o ser humano com azul, e as 

negativas e opostas com vermelho. Pintamos de cinza outras respostas e sensações e 

emoções neutra, e de branco pontilhado a porcentagem que se refere aos jovens que 

responderam não sentir nada. Tendo em vista a proximidade das cores, dispusemos as 

respostas nas legendas seguindo a ordem horária em que aparecem nos gráficos.  
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Gráfico 1: Sensações e emoções causadas pela notícia “negativa” nos jovens do 

grupo C 

 
 

Gráfico 2: Sensações e emoções causadas pela notícia “negativa” nos jovens do 

grupo D  

 
 

No que se refere à notícia “positiva”, 64% dos jovens do grupo C e 52% dos jovens 

do grupo D responderam que ela lhes causou alguma sensação ou emoção, as quais estão 

especificadas nos gráficos a seguir.  
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Gráfico 3: Sensações e emoções causadas pela notícia “positiva” nos jovens do 

grupo C  

 
 

Gráfico 4: Sensações e emoções causadas pela notícia “positiva” nos jovens do 

grupo D  
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Novamente notamos grandes diferenças nas respostas apresentadas pelos dois grupos 

diante da visualização das notícias. Dos 16 dos jovens do grupo C que acusaram alguma 

variação provocada pela notícia “negativa”, 15 deles indicaram sensações e emoções 

negativas. E dos 23 jovens do grupo D que tiveram alguma sensação ou emoção ao 

visualizarem a notícia “negativa”, 20 deles acusaram um experiência desagradável.  

Para a notícia “positiva”, o efeito foi o oposto para o grupo C. Para o grupo D, houve 

um misto de respostas em termos de sensações positivas e negativas, 8% dos jovens 

inclusive explicitaram esse misto de emoções nas respostas. De todo modo, se comparados 

aos 80% dos jovens que advertiram sensações e emoções desagradáveis durante a 

visualização da notícia “negativa”, a ausência, redução ou reversão desta experiência já 

pode ser considerada um benefício para consumidor.  

Também pedimos para os jovens escolherem uma cor antes e após a visualização das 

notícias (PI-Q22, PII-Q3, PIII-Q3).  

Ainda que as cores possuam diferentes significados para diferentes teorias, bem 

como para cada pessoa, o padrão de variação das cores escolhidas pelos dois grupos 

chamou muito a atenção. A seleção dos grupos C e D inicia com azul (33 e 16%, 

respectivamente), verde (20 e 28%), branco (16 e 8%). Após a visualização da notícia 

“negativa”, a escolha passa a ser predominantemente de preto (20 e 20%), cinza (20 e 

24%), vermelho (16 e 16%) e branco (24% para o grupo D). Após a notícia “positiva”, há 

uma nova variação, que foi semelhante nos grupos C e D, com escolha pelo amarelo (24 e 

16%), azul (16 e 24%), branco (16 e 16%) e verde (12 e 12%).  

 Os significados e representações das cores fogem ao escopo deste trabalho, porém, 

partindo do princípio de que toda escolha externa representa um fenômeno da estrutura 

psicológica do indivíduo, constatamos através destas respostas que as notícias provocaram 

variações internas nos jovens participantes e de modo semelhante nos dois grupos.  

As demais variações das cores podem ser observadas nos gráficos a seguir.  
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Gráfico 5: Cores escolhidas pelos jovens do grupo C antes da visualização das 

notícias. 

 
 

Gráfico 6: Cores escolhidas pelos jovens do grupo D antes da visualização das 

notícias. 
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Gráfico 7: Cores escolhidas pelos jovens do grupo C após assistirem a notícia 

“negativa”. 

 
 

Gráfico 8: Cores escolhidas pelos jovens do grupo D após assistirem a notícia 

“negativa”. 
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Gráfico 9: Cores escolhidas pelos jovens do grupo C após assistirem a notícia 

“positiva”. 

 
 

Gráfico 10: Cores escolhidas pelos jovens do grupo D após assistirem a notícia 

“positiva”. 
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Para avaliar as mudanças cognitivas, perguntamos aos jovens qual a sua visão sobre 

as drogas, também antes e após as visualização das duas notícias (PI-Q16, PII-Q11, PIII-

Q11). 

 

Gráfico 11: Respostas para a pergunta “qual a sua visão sobre as drogas?” ao 

grupo C, antes e a após a visualização das notícias 

 
 

Gráfico 12: Respostas para a pergunta “qual a sua visão sobre as drogas?” ao grupo 

D, antes e a após a visualização das notícias 
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Como as perguntas eram abertas, as respostas foram agrupadas nas seguintes 

categorias: é uma escolha com consequências, é prejudicial ao usuário, é um fuga da 

própria responsabilidade, sou contra o uso, é uma questão de mercado, é algo 

desnecessário, não tenho preconceito, lamento quem usa, é um problema social ou de 

saúde pública, é um vício, vários aspectos precisam ser analisados e outras respostas.  

Algumas das variações merecem atenção, como por exemplo: a resposta de as drogas 

são uma escolha individual com consequências para o usuário aparece em 24% dos jovens 

antes da visualização das notícias, cai para 13% e depois sobe para 34% após o 

experimento. Isso demostra o enfoque de responsabilização individual dado pelo J3 ao 

editar a notícia revertido em tomada de consciência por quem a consome. Esta resposta, 

que não tinha aparecido nas partes I e II do questionário do grupo D, aparece em 13% das 

respostas após a visualização da notícia “positiva”.  

Outro exemplo é a resposta mais frequente do grupo D: a droga é prejudicial ao 

usuário. Esta resposta aparece inicialmente em 32% das respostas, sobe para 40% e depois 

cai para 28%, apontando para o enfoque “de impacto” que o J9 quis dar à sua notícia, 

enfatizando os efeitos deletérios que a droga causa ao organismo do usuário, podendo levar 

à morte etc. Devemos atentar que pudemos constatar, nesta pesquisa, mudanças nas 

respostas à mesma pergunta, ocorridas em intervalos menores do que 15 minutos.    

Ainda com relação às duas respostas mais frequentes mencionadas acima e a sua 

relação direta com o conteúdo das notícias, cabe destacar o resultado final de cada 

informação. A notícia “negativa” alerta para os resultados prejudiciais do uso do crack, 

descreve seus efeitos, mas não fala das causas, não responsabiliza o agente que depois 

provoca aqueles sintomas. A mensagem da notícia “positiva” volta-se para a nascente do 

problema e responsabiliza o destinatário quanto às próprias escolhas.  

Para também investigar as mudanças cognitivas provocadas pelas notícias, 

perguntamos aos jovens se lhes veio algum pensamento em mente durante a visualização 

as notícias (PII e PIII - Q13). As respostas foram: 

• Durante a notícia “negativa”: 

o Grupo C: 56% sim, 44% não 

o Grupo D: 72% sim, 28% não 

• Durante a notícia “positiva”: 

o Grupo C: 52% sim, 48% não 

o Grupo D: 60% sim, 40% não 



	   54	  

Pedimos, para aqueles que responderam “sim”, descrever o pensamento: 

• Durante a notícia “negativa”: 

o Grupo C: das 56% de respostas positivas, 16% responderam pensamentos 

de preocupação com familiares, 8% sobre os resultados: morte, 

autodestruição, 8% se questionaram “aonde isto acabará?”, 8% se 

perguntaram “por que as pessoas usam drogas?”, 4% pensou em nunca 

usar, e 12% em outras coisas; 

o Grupo D: dos 72% que responderam sim, 20% se perguntaram “por que 

as pessoas usam drogas?”, 16% pensaram sobre os resultados: morte, 

autodestruição, 12% sobre “como mudar este quadro?”, 8% em nunca 

usar, 16% em outras coisas; 

• Durante a notícia “positiva”: 

o Grupo C: das 52% respostas “sim”, 12% dos jovens pensaram que existe 

um modo alternativos e adequado de comunicar, 12% sobre 

responsabilidade, ação, 12% sobre as consequências das próprias 

escolhas, 8% sobre como a vida é boa, sobre o valor de ser humano, 4% 

em nunca usar, 4% em outras coisas; 

o Grupo D: dos 60%, 12% dos jovens pensaram sobre responsabilidade, 

ação, 12% sobre a notícia ser adequada, 8% sobre escolhas, 4% sobre 

mais informação a respeito, 4% sobre como a vida é boa; 20% sobre 

outras coisas.  

Também nesta resposta podemos verificar como a notícia “positiva” proporciona um 

maior ganho de consciência dos jovens em relação à responsabilidade perante a própria 

vida.  

 

 

3.3.4 Seleção das informações e o que elas representam 

 

Apresentaremos agora as informações e imagens que mais marcaram os jovens e o 

que elas representam, para também verificar se a avaliação que eles fizeram sobre as 

notícias são coerentes ou não com o que elas significam para si.   

À pergunta “qual a imagem que mais lhe chamou a atenção?” (PII e PIII – Q7), 

obtivemos as seguintes respostas (as imagens podem ser visualizadas nos anexos 10 e 12): 
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• Na notícia “negativa”:  

o Grupo C: I13 (52%), I14 (20%), I11(8%), I8 (8%), outras imagens (12%);  

o Grupo D: I13 (44%), I14 (16%), I12 (16%), outras imagens (24%); 

• Na notícia “positiva”:  

o Grupo C: I16 (20%), I25 (20%), I21 (12%), I26 (12%), I23 (12%), todas 

(8%), outras (16%) 

o Grupo D: I21 (44%), I23 (16%), I16 (8%), I18 (8%), outras (24%) 

 

Na sequência, perguntamos o que esta imagem representa para os jovens (PII e PIII – 

Q7) e as respostas foram: 

• Imagem da notícia “negativa”:  

o Grupo C: autodestruição (32%), morte (24%), regressão do ser humano 

(12%), falta de maturidade, de força, de valor (12%), o uso da droga 

(8%),  tristeza, solidão (4%), os usuários (4%); 

o Grupo D: autodestruição (52%), morte (12%), o uso (12%), problema 

social (8%), repulsa (4%), outros (8%),  não respondeu (4%). 

 

Gráfico 13: Respostas do Grupo C à pergunta “O que representa para você a 

imagem que mais lhe chamou a atenção?”, após assistirem a notícia “negativa”. 
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Gráfico 14: Respostas do Grupo D à pergunta “O que representa para você a 

imagem que mais lhe chamou a atenção?”, após assistirem a notícia “negativa”. 
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Gráfico 15: Respostas do Grupo C à pergunta “O que representa para você a 

imagem que mais lhe chamou a atenção?”, após assistirem a notícia “positiva”. 

 

 
 

Gráfico 16: Respostas do Grupo D à pergunta “O que representa para você a 

imagem que mais lhe chamou a atenção?”, após assistirem a notícia “positiva”. 
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Dos resultados acima, vemos que as imagens que mais chamaram a atenção na 

notícia “negativa” possuem um significado negativo para 88% (grupo C) e 80% (grupo D) 

dos jovens. Ao passo que as imagens mais marcantes da notícia “positiva” possuem um 

significado positivo para 80% (grupo C) e 64% (grupo D) dos jovens.   

Nas duas últimas perguntas do questionários, pedimos para os jovens escreverem, 

das duas notícias que assistiram, as 3 imagens (PIII-Q18) e as 3 informações (PIII-Q19) 

que se recordavam. As imagens que mais apareceram nas respostas do grupo C foram (as 

imagens podem ser visualizadas nos anexos 10 e 12): I13 (18%), I16 (14%), I25 (10%) e 

I23 (10%), sendo que 56% das imagens lembradas são da notícia “positiva” e 44% da 

notícia “negativa”. No grupo D, as imagens que mais apareceram nas respostas foram: I13 

(21%, I21 (13%), I14 (9%) e I9 (9%), sendo que 70% das imagens lembradas são da 

notícia “negativa” e 30% da notícia “positiva”. 

No que se refere às 3 informações que os jovens lembravam no final do experimento, 

as que mais figuraram nas respostas do grupo C foram: a droga como uma escolha 

individual (19%), o por que do nome crack (12%), a dependência que provoca (12%),  a 

responsabilização (9%), os seus efeitos (9%), sendo que 52% das informações lembradas 

são da notícia “positiva” e 48% da notícia “negativa”. Para o grupo D, tivemos como 

respostas mais frequentes: os efeitos do craque (20%), a escolha individual (18%), a 

dependência (17%), a origem do nome craque (11%), sendo que 38% da informações 

lembradas são da notícia “positiva” e 62% da notícia “negativa” 

A partir destes dados, podemos evidenciar a incoerência entre a preferência 

consciente do grupo D pela notícia “negativa”, e os efeitos que elas provocaram, bem 

como no que representam as informações e imagens que mais chamaram a atenção dos 

jovens (e que, provavelmente, como vimos na resposta à Q11, “permanecerá nas suas 

cabeças por vários dias”). Esta incoerência ocorre, como vimos no cap.1, pela distorção 

inconsciente existente no processo de percepção e cognição do ser humano. A coerência de 

preferência pela notícia “positiva” pelo grupo C, por sua vez, parece ser o resultado do 

estudo sobre a metodologia ontopsicológica que estes jovens tiveram durante a sua 

formação acadêmica.  
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CONCLUSÃO 

 
Esta pesquisa teve como escopo analisar a influência de características psicológicas 

de jornalistas ao redigir e editar uma notícia em vídeo para a web e verificar os efeitos que 

estas notícias determinam em jovens universitários. Neste estudo, verificamos que ocorre 

um fenômeno de gatekeeping  inconsciente das informações tanto no processo de produção 

da notícia por parte dos jornalistas, quanto no processo de percepção da notícia por parte 

dos jovens. 

Elencamos abaixo as principais observações conclusivas deste trabalho: 

• a notícia produzida para esta pesquisa por uma jornalista que não conhece a 

Ontopsicologia provocou efeitos fisiológicos, emotivos, cognitivos e 

comportamentais não funcionais na maior parte dos jovens receptores;  

• por conta de um processo inconsciente de gatekeeping e consequente 

distorção da realidade durante o processo perceptivo-cognitivo, a maior 

parte dos jovens consumidores desta notícia que não possuem formação 

segundo a metodologia ontopsicológica a perceberam de modo equivocado, 

avaliando-a como verdadeira e útil para si;  

• a notícia produzida para esta pesquisa pela jornalista que conhece a 

metodologia ontopsicológica provocou efeitos fisiológicos, emotivos, 

cognitivos e comportamentais funcionais na maior parte dos jovens 

receptores;  

• essa notícia, classificada no âmbito desta pesquisa como “positiva”,  

apresentou uma maior capacidade de ampliar a consciência e estimular a 

capacidade de juízo dos jovens participantes;  

• esse processo foi potencializado quando os receptores da mensagem 

também possuem formação em Ontopsicologia, que desenvolve nos jovens a 

capacidade de escolherem e aplicarem aquelas informações que trazem 

ganho para a própria identidade.   
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RESUMO 

 
A produção da notícia, os fatores que determinam o seu resultado final e os efeitos 

que elas produzem nos destinatários têm motivado as pesquisas no campo do jornalismo 

desde o início do século passado. Várias propostas de teoria do jornalismo já foram 

estruturadas mais ainda não se chegou à causa primeira que determina o produto 

jornalístico.  

Pesquisas já evidenciaram que a influência pessoal é determinante no resultado final 

da notícia, mas ainda é desconhecido como as características psicológicas do jornalistas 

atuam neste processo. Ou seja, para além ou em antecipação aos conhecidos fatores que 

influenciam a produção noticiosa – rotinas produtivas, forças organizacionais, ideológicas, 

políticas, econômicas, sociais – como as forças internas influenciam o sujeito do fazer 

jornalístico: o jornalista.  

Este trabalho partiu da hipótese de que existe um processo de gatekeeping 

inconsciente interno no jornalista que depois determina a sua ação como gatekeeper 

enquanto entendido pelas teorias do jornalismo.  

Os resultados da pesquisa demonstraram que ocorre um fenômeno de seleção e 

distorção inconsciente das informações tanto no processo de produção da notícia por parte 

dos jornalistas, quanto no processo de percepção da notícia por parte dos jovens. 

Sob este aspecto, concluímos que jornalistas que não conhecem a Ontopsicologia 

produzem notícias que distorcem a realidade dos fatos por efeito de um processo 

inconsciente de gatekeeping de informações. Estas notícias, produzidas em conformidade 

com os estereótipos sociais, provocam efeitos fisiológicos, emotivos, cognitivos e 

comportamentais não funcionais ao receptor. Contudo, também por conta do processo de 

distorção da realidade durante o processo perceptivo-cognitivo, os consumidores desta 

notícia que não possuem formação segundo a metodologia ontopsicológica a percebem de 

modo equivocado, avaliando-a como verdadeira e útil para si.  

Por outro lado, as notícias produzidas por jornalistas que conhecem a metodologia 

ontopsicológica apresentam uma maior reversibilidade com os fatos reais e provocam 

efeitos fisiológicos, emotivos, cognitivos e comportamentais funcionais no receptor. Essas 

notícias têm uma maior capacidade de ampliar a consciência e estimular a capacidade de 

juízo dos jovens. Esse processo é potencializado quando os receptores da mensagem 

também possuem formação em Ontopsicologia, que desenvolve nos jovens a capacidade 
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de escolherem e aplicarem aquelas informações que trazem ganho para a própria 

identidade. 

Entendemos, portanto, que a Ontopsicologia tem muito a contribuir, pois tem a 

capacidade de restituir ao jornalista a exatidão de consciência. Como consequência, 

restitui-se também ao jornalismo a sua importante função social de ser mediador de 

realidade e ampliador de consciência dos seus destinatários.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Orientações com realese para os jornalistas produzirem a notícia  

 

Prezado(a) Senhor(a), 
 
Esta atividade faz parte da pesquisa que estou realizando para o Curso de Especialização 
em Ontopsicologia, da Faculdade Psicologia, da Universidade Estatal de São Petersburgo, 
na Rússia. Gostaria de contar com a sua colaboração, através do exercício proposto abaixo. 
Os dados de identificação serão mantidos confidenciais e as informações obtidas através 
deste questionário serão utilizadas exclusivamente para fins científicos.  
 
Atenciosamente, 
 
Ricardo Schaefer  
ricardoschaefer@libero.it 
55 9988-0720 
 
 
Nome: _______________________________________________________________ 
Data: _____________ 
 
 
O consumo do crack no Brasil foi assunto recorrente no noticiário nos últimos meses. 
Com base em algumas das informações abaixo, escreva um texto que será utilizado para a 
locução de um vídeo noticioso a ser postado em um blog de notícias para jovens 
universitários na internet. Selecione as informações que considerar mais relevantes.  
 
O vídeo deve despertar o interesse do público-alvo e deve ter cerca de 1min30s de duração. 
O texto que você produzirá será gravado por um locutor e as imagens de cobertura devem 
ser escolhidas na internet e indicadas por você.  
 
As imagens devem ter uma resolução mínima para uso em vídeo na internet (para ter 
certeza do tamanho adequado, em um site de busca de imagens, antes de digitar a palavra a 
ser buscada, selecione a opção de tamanho “médio” ou “grande”).  
 
Marque no texto qual imagem ilustrará cada parte do texto: cole o link da imagem junto ao 
respectivo trecho, certificando-se que o link funciona, podendo ser aberto diretamente do 
word. Palavras ou conceitos podem ser destacados em formato de texto em tela. Se achar 
esse recurso pertinente, faça as marcações no texto.  
 
 
Informações sobre o crack que devem servir de base para a redação do seu texto:  
 
 
Composição química 
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O crack é obtido a partir da mistura da pasta-base de coca ou cocaína refinada (feita com 
folhas da planta Erythroxylum coca), com bicarbonato de sódio e água. Quando aquecido a 
mais de 100ºC, o composto passa por um processo de decantação, em que as substâncias 
líquidas e sólidas são separadas. O resfriamento da porção sólida gera a pedra de crack, 
que concentra os princípios ativos da cocaína. 
 
Segundo o químico e perito criminal da Polícia Federal (PF) Adriano Maldaner, o nome 
‘crack’ vem do barulho que as pedras fazem ao serem queimadas durante o uso. “A 
diferença entre a cocaína em pó e o crack é apenas a forma de uso, mas o princípio ativo é 
o mesmo”, afirma Maldaner. 
 
Por ser produzido de maneira clandestina e sem qualquer tipo de controle, há diferença no 
nível de pureza do crack, que também pode conter outros tipos de substâncias tóxicas - cal, 
cimento, querosene, ácido sulfúrico, acetona, amônia e soda cáustica são comuns. “A 
pureza vai depender do valor pago na matéria-prima pelo produtor. Se a cocaína for cara, é 
misturada com outras substâncias, para render mais. Se for de uma qualidade inferior, 
pouca coisa ou nada é adicionado”, diz Maldaner. 
 
Forma de uso e ação no organismo 
 
O crack geralmente é fumado com cachimbos improvisados, feitos de latas de alumínio e 
tubos de PVC (policloreto de vinila), que permitem a aspiração de grande quantidade de 
fumaça. A pedra, geralmente com menos de 1 grama, também pode ser quebrada em 
pequenos pedaços e misturada a cigarros de tabaco ou maconha – o chamado mesclado, 
pitico ou basuco. “Ao aquecer a pedra, ela se funde e vira gás, que depois de inalado é 
absorvido pelos alvéolos pulmonares e chega rapidamente à corrente sanguínea”, conta 
Maldaner. Enquanto a cocaína em pó leva cerca 15 minutos para chegar ao cérebro e fazer 
efeito depois de aspirada, a chegada do crack ao sistema nervoso central é quase imediata: 
de 8 a 15 segundos, em média. 
 
A ação do crack no cérebro dura entre cinco e dez minutos, período em que é 
potencializada a liberação de neurotransmissores como dopamina, serotonina e 
noradrenalina. “O efeito imediato inclui sintomas como euforia, agitação, sensação de 
prazer, irritabilidade, alterações da percepção e do pensamento, assim como alterações 
cardiovasculares e motoras, como taquicardia e tremores”, explica o psiquiatra Felix 
Kessler, do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 
 
Como surgiu 
 
O crack surgiu nos Estados Unidos na década de 1980 em bairros pobres de Nova Iorque, 
Los Angeles e Miami. O baixo preço da droga e a possibilidade de fabricação caseira 
atraíram consumidores que não podiam comprar cocaína refinada, mais cara e, por isso, de 
difícil acesso. Aos jovens atraídos pelo custo da droga juntaram-se usuários de cocaína 
injetável, que viram no crack uma opção com efeitos igualmente intensos, porém sem risco 
de contaminação pelo vírus da Aids, que se tornou epidemia na época. 
 
No Brasil, a droga chegou no início da década de 1990 e se disseminou inicialmente em 
São Paulo. “O consumo do crack se alastrou no país por ser uma droga de custo mais baixo 
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que o cloridrato de coca, a cocaína refinada (em pó). Para produzir o crack, os traficantes 
utilizam menos produtos químicos para fabricação, o que a torna mais barata", explica 
Oslain Santana, delegado da Polícia Federal e coordenador geral da Polícia de Repressão a 
Entorpecentes. 
 
Segundo estudo dos pesquisadores Solange Nappo e Lúcio Garcia de Oliveira, ambos da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o primeiro relato do uso do crack em São 
Paulo aconteceu em 1989. Dois anos depois, em 1991, houve a primeira apreensão da 
droga, que avançou rapidamente: de 204 registros de apreensões em 1993 para 1.906 casos 
em 1995. Para popularizar o crack e aquecer as vendas, os traficantes esgotavam as 
reservas de outras drogas nos pontos de distribuição, disponibilizando apenas as pedras. 
Logo, diante da falta de alternativas, os usuários foram obrigados a optar e aderir ao uso. 
 
Estatísticas 
O número de usuários de crack hoje no Brasil está em torno de 1,2 milhão e a idade média 
para início do uso da droga é 13 anos. O número é uma estimativa feita em maio de 2010 
com base em dados do censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). 
 
Efeitos e consequências 
 
Físicos: Das vias aéreas até o cérebro, a fumaça tóxica do crack causa um impacto 
devastador no organismo. As principais consequências físicas do consumo da droga 
incluem doenças pulmonares e cardíacas, sintomas digestivos e alterações na produção e 
captação de neurotransmissores.  
 
Neurológicos e psicológicos: O uso do crack pode prejudicar as habilidades cognitivas 
(inteligência) envolvidas especialmente com a função executiva e com a atenção. Este 
comprometimento altera a capacidade de solução de problemas, a flexibilidade mental e a 
velocidade de processamento de informações. A literatura científica sobre os efeitos 
neurológicos e psicológicos do crack demonstra que a droga pode causar danos às funções 
mentais, com prejuízos à memória, atenção e concentração. Segundo o pesquisador Felix 
Kessler, do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), é muito comum o desenvolvimento e agravamento da 
impulsividade, o que leva os indivíduos a fazerem escolhas mais imediatistas, sem avaliar 
as consequências para o futuro. "Em muitos casos, dependendo da predisposição genética, 
os indivíduos desenvolvem sintomas psiquiátricos, psicóticos e ansiosos, como depressão, 
delírios e ataques de pânico", diz o especialista.  
 
Relações familiares: O consumo do crack pode causar impactos profundos nas relações 
sociais e familiares do usuário. Quando o uso da droga se torna frequente, a pessoa deixa 
de sentir prazer em outros aspectos da vida, como o convívio com parentes e amigos. Toda 
a dinâmica familiar e social é afetada por esse comportamento, fragilizando os 
relacionamentos. Segundo a psicoterapeuta familiar Eroy Silva, da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), o uso abusivo do crack está associado ao isolamento, perda ou 
afastamento do trabalho, estreitamento do repertório social e problemas familiares como 
separações conjugais, deterioração da convivência e isolamento.  
 
Vida social: 
O comprometimento da concentração e da memória em função do consumo do crack, a 
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agressividade, muitas vezes associada ao uso da droga, assim como a fissura e a sensação 
de incapacidade física do usuário prejudicam a permanência na escola. “A comunidade 
escolar tem dificuldade em administrar esses comportamentos e o usuário também não 
consegue se adequar ao ritmo escolar”, afirma Raquel Barros, da ONG Lua Nova. A perda 
progressiva das capacidades cognitivas e comportamentais também tem reflexos diretos na 
vida profissional do dependente de crack. Com baixa produtividade e dificuldade para 
estabelecer relacionamentos estáveis, a perda do emprego é uma consequência natural.  
 
 
 
ANEXO 2: Questionário para o grupo de jornalistas  

 

Prezado(a) Senhor(a), 
 
Este questionário faz parte da pesquisa que estou realizando para um Curso de 
Especialização em Ontopsicologia, da Faculdade de Psicologia, da Universidade Estatal de 
São Petersburgo, e gostaria de contar com a sua colaboração, através de respostas às 
questões abaixo. Os dados de identificação serão mantidos confidenciais e as informações 
obtidas através deste questionário serão utilizadas exclusivamente para fins científicos.  
 
Cordialmente, 
 
Ricardo Schaefer  
ricardoschaefer@libero.it 
 
 
 
Nome: _______________________________________________________________ 

Idade: _____________ 

Sexo: _____________ 

Formação acadêmica: ___________________________________________________ 

Quando se graduou? _________________________  

Estado civil: ___________________ 

Possui filhos?   ___ Sim   ___ Não.   Se sim, quantos? _________ 

Possui irmãos? ___ Sim   ___ Não.   Se sim, quantos e possuem qual idade? 

_____________________________________________________________________ 

Data: _____________ 

 
 

1. Como você avalia a notícia que produziu para esta pesquisa no que se refere à 
utilidade social das informações presentes no texto?  Por favor justifique. 

 
2. Na sua visão, uma notícia é eficaz quando: 
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3. Que fatores influenciam direta ou indiretamente no resultado final das notícias que 

você produz?  
 

4. Dos fatores indicados na resposta anterior, qual deles é o mais determinante para o 
resultado final da notícia? Por quê? 

 
5. Que outros aspectos ligados ao tema você pesquisaria para deixar a sua notícia 

(produzida para esta pesquisa) mais interessante? 
 

6. Em uma escala de 1 a 10, qual nota que você acredita que jovens universitários 
dariam à notícia que produziu para esta pesquisa? Por quê? 

 
7. Na sua visão, o que qualifica uma notícia verdadeira? 

 

8. No seu entendimento, qual é o escopo do jornalismo?  
 

9. Quando deve escolher e indicar imagens para ilustrar um texto ou notícia que você 
produz, o que influencia a sua escolha? 

 
10. Com o seu modo de escrever a notícia, quanto acredita que possa modificar o fato 

que está sendo noticiado? Por favor justifique. 
 

11. Na sua visão, o que determina o resultado final das notícias que são produzidas nos 
dias de hoje para a grande mídia?  

 
12. No seu entendimento, que tipos de mudanças uma notícia pode causar em quem a 

consome? 
 
  

 

ANEXO 3: Questionário para os jovens universitários – parte I 

 

Prezado(a) Estudante, 
 
Esta atividade faz parte da pesquisa que estou realizando para um Curso de Especialização 
em Ontopsicologia, da Faculdade de Psicologia, da Universidade Estatal de São 
Petersburgo, e gostaria de contar com a sua colaboração, através de respostas às questões 
abaixo. Os dados de identificação serão mantidos confidenciais e as informações obtidas 
através deste questionário serão utilizadas exclusivamente para fins científicos.  
 
Atenciosamente, 
 
Ricardo Schaefer  

PARTE I 
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Nome: ________________________________________________ Data: _____________ 

Idade: _____________  Sexo: _____________ 

Possui irmãos? ___ Sim   ___ Não.   Se sim, quantos e possuem qual idade? 

_________________________________________________________________________ 

 
1. Qual o veículo de comunicação que você utiliza com maior frequência para saber o que 

está acontecendo na sua cidade? 
___________________________________________________________________ 

 
2. Qual o veículo de comunicação que você utiliza com maior frequência para saber o que 

está acontecendo no Brasil? 
___________________________________________________________________ 

 
3. Qual o veículo de comunicação que você utiliza com maior frequência para saber o que 

está acontecendo no mundo? 
___________________________________________________________________ 

 
4. Com qual frequência você assisti a 

telejornais? 
a) todo dia 
b) alguns dias por semana 
c) esporadicamente 
d) nunca 
 

5. Com qual frequência você lê jornais 
impressos? 
a) todo dia 
b) alguns dias por semana 
c) esporadicamente 
d) nunca 
 

6. Com qual frequência você ouve 
noticiários no rádio? 
a) todo dia 
b) alguns dias por semana 
c) esporadicamente 
d) nunca 

 
7. Com qual frequência você lê notícias 

na internet? 
a) todo dia 
b) alguns dias por semana 
c) esporadicamente 
d) nunca 
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8. Qual tipo de notícia mais lhe interessa? 

 
___________________________________________________________________ 

 
9. Na sua visão, as notícias divulgadas pelos veículos de comunicação são verdadeiras? 
a) absolutamente sim 
b) geralmente sim 
c) não sei dizer 
d) geralmente não 
e) absolutamente não  

 
10. Após ler, ver ou ouvir uma notícia que o interessa, você: (escolha uma ou mais opções) 
a) geralmente conta para os seus familiares 
b) geralmente conta para os seus amigos 
c) geralmente escreve sobre o assunto na internet 
d) costuma não contar para ninguém 

 
11. Após ler, ver ou ouvir uma notícia que o interessa, você: (escolha uma ou mais opções) 
a) esquece dela depois de algumas horas 
b) esquece dela depois de alguns dias 
c) permanece com ela na cabeça por vários dias 
d) nunca se esquece dela 

 
12. Após ler notícias do que está acontecendo no seu país e no mundo, o que geralmente 

sente? (escolha uma ou mais opções) 
a) medo 
b) tristeza 
c) apatia 
d) felicidade 
e) alegria 
f) não sinto nada 
g) outro: __________________________ 

 
13. As notícias que você lê, vê ou ouve geralmente são úteis para a sua vida cotidiana? 

_______Sim    ________Não.  Por quê? 
 
_____________________________________________________________________ 

 
14. Você já chegou a ter má digestão ou insônia após ler, ver ou ouvir notícias do que está 

acontecendo no seu país e no mundo? 
a) frequentemente 
b) às vezes 
c) raramente 
d) nunca 

 
15. As notícias que você lê, vê ou ouve geralmente lhe são úteis para: (escolha uma ou mais 

opções) 
a) as suas atividades universitárias 
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b) receber informações para ter assunto nas conversas com amigos 
c) aumentar seus conhecimentos sobre assuntos específicos 
d) facilitar o seu dia a dia  
e) ter argumentos para reforçar as suas opiniões em discussões com outras pessoas 
f) outro: __________________________________________________ 

 
 

16. Qual a sua opinião sobre as drogas? 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
17. Quando e onde ouviu falar pela primeira vez sobre o crack? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

18. Algum vez teve pesadelos com imagens que estavam um notícia que você leu ou assistiu? 
a) sim, várias vezes 
b) sim, algumas vezes 
c) sim, poucas vezes 
d) não, nunca 

 
19. Como sente o seu corpo após realizar uma atividade que você gosta (esporte, hobby, 

cinema etc.)? 
a) em expansão 
b) quente 
c) em bloqueio, fechamento 
d) frio 
e)   não sinto nada 
f) outro:_______________________________ 

 
20. Como geralmente sente o seu corpo após ler, ver ou ouvir notícias sobre o que está 

acontecendo no seu país e no mundo? 
a) em expansão 
b) quente 
c) em bloqueio, fechamento 
d) frio 
e) não sinto nada 
f) outro:_______________________________ 

 
21. Como você se sente agora? 
a) me sinto cansado(a) 
b) me sinto alegre 
c) não sinto nada 
d) me sinto calmo(a), sereno(a) 
e) me sinto triste 
f) outro: ________________________ 

 
22. Qual das cores abaixo você escolhe agora? 

a) branco 
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b) laranja 
c) amarelo 
d) vermelho 
e) preto 
f) cinza 
g) marrom 
h) azul 
i) verde 
 
 

  

ANEXO 4: Questionário para os jovens universitários – parte II 

PARTE II 
 
Nome: _______________________________________________________________ 

Data: _____________ 

 
1. Na sua visão, a notícia que acabou de assistir é verdadeira? 

 
a) absolutamente sim 
b) em grande parte sim 
c) não sei dizer 
d) em grande parte não 
e) absolutamente não  

 
2. Por quê? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
3. Qual das cores abaixo você escolhe agora? 
a. branco 
b. laranja 
c. amarelo 
d. vermelho 
e. preto 
f. cinza 
g. marrom 
h. azul 
i. verde 

 
4. Você gostou da notícia que acabou de assistir? Que nota de 1 a 10 você dá para ela? 

______ 
 

5. Como você se sente agora? 
a. me sinto cansado(a) 
b. me sinto alegre 
c. não sinto nada 
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d. me sinto calmo(a), sereno(a) 
e. me sinto triste 
f. outro: ________________________ 

 
6. Do que falava a notícia? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Qual a imagem que mais lhe chamou a atenção?  

_____________________________________________________________________ 

 
8. A notícia representa bem o fato que está informando? Dê uma nota de 1 a 10  

para indicar, no seu entendimento, o quanto a notícia representa o fato real:  _________ 
 

9. No seu entendimento, por que essa notícia representa ou não o fato real? 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
10. O que representa para você a imagem que mais lhe chamou a atenção (indicada na 

questão 7)? 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
11. Qual a sua opinião sobre as drogas? 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
12. A notícia lhe causou alguma sensação ou emoção? ______Sim  _______Não. 

Se sim, qual? 
_____________________________________________________________________ 

 
13. Enquanto assistia a notícia ou logo depois, lhe veio algum pensamento em mente? 

______Sim  _______Não. 
Se sim, 
qual?_______________________________________________________________ 
 

14. Se você assistisse essa notícia na internet, na sequência você: 
a) enviaria o link para os seus familiares 
b) enviaria o link para os seus amigos 
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c) escreveria sobre o assunto em redes sociais 
d) não divulgaria nem o vídeo nem as informações 

 
15. No seu entendimento, a notícia que você acabou de assistir responde as exigências de 

informação dos jovens quanto às drogas? 
a. absolutamente sim 
b. em grande parte sim 
c. não sei dizer 
d. em grande parte não 
e. absolutamente não  

 

16. Dê uma nota de 0 a 10 para a notícia que assistiu há pouco no que se refere a: 
 
Objetividade da notícia: ______ 

Avaliação geral das informações presentes no texto narrado: ______ 

Avaliação geral das imagens utilizadas para ilustrar o texto: ______ 

Conclusão que se extrai após assistir a notícia: ______ 

O empenho do jornalista em passar a mensagem através da notícia: ______ 

 

 

ANEXO 5: Questionário para os jovens universitários – parte III 

 

PARTE III 
 
Nome: _______________________________________________________________ 

 
1. Na sua visão, a notícia que acabou de assistir é verdadeira? 
a. absolutamente sim 
b. em grande parte sim 
c. não sei dizer 
d. em grande parte não 
e. absolutamente não  

 
2. Por quê? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
3. Qual das cores abaixo você escolhe agora? 
a. branco 
b. laranja 
c. amarelo 
d. vermelho 
e. preto 
f. cinza 
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g. marrom 
h. azul 
i. verde 

 
4. Você gostou da notícia que acabou de assistir? Que nota de 1 a 10 você dá para ela? 

______ 
 

5. Como você se sente agora? 
a. me sinto cansado(a) 
b. me sinto alegre 
c. não sinto nada 
d. me sinto calmo(a), sereno(a) 
e. me sinto triste 
f. outro: ________________________ 

 
6. Do que falava a notícia? 

_________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Qual a imagem que mais lhe chamou a atenção?  

_____________________________________________________________________ 

 
8. A notícia representa bem o fato que está informando? Dê uma nota de 1 a 10 para indicar, 

no seu entendimento, o quanto a notícia representa o fato real:  
 
_________ 
 

9. No seu entendimento, por que essa notícia representa ou não o fato real? 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. O que representa para você a imagem que mais lhe chamou a atenção (indicada na 
questão 7)? 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
11. Qual a sua opinião sobre as drogas? 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

 
12. A notícia lhe causou alguma sensação ou emoção? ______Sim  _______Não. 

 
Se sim, qual? ______________________________________________ 

 
13. Enquanto assistia a notícia ou logo depois, lhe veio algum pensamento em mente?  

 
______Sim  _______Não. 
 
Se sim, qual?___________________________________________________ 
 

14. Se você assistisse essa notícia na internet, na sequência você: 
a) enviaria o link para os seus familiares 
b) enviaria o link para os seus amigos 
c) escreveria sobre o assunto em redes sociais 
d) não divulgaria nem o vídeo nem as informações 
 

15. No seu entendimento, a notícia que você acabou de assistir responde as exigências de 
informação dos jovens quanto às drogas? 
a. absolutamente sim 
b. em grande parte sim 
c. não sei dizer 
d. em grande parte não 
e. absolutamente não  

 

16. Dê uma nota de 0 a 10 para a notícia que você acabou de assistiu no que se refere a: 
 
Objetividade da notícia: ______ 

Avaliação geral das informações presentes no texto narrado: ______ 

Avaliação geral das imagens utilizadas para ilustrar o texto: ______ 

Conclusão que se extrai após assistir a notícia: ______ 

O empenho do jornalista em passar a mensagem através da notícia: ______ 

 

17. Você teria vontade de trabalhar algum dia como jornalista? (como profissão ou como 
trabalho complementar à sua atividade principal)? 
______ Sim ______Não    Por quê? 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
18. Das DUAS notícias que você assistiu há pouco, escreva abaixo 3 imagens que você se 

recorda : 
 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

19. Das DUAS notícias que você assistiu, escreva 3 informações presentes nos textos 
narrados que você se recorda: 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

 

ANEXO 6: Questionário biográfico para os jornalistas selecionados 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Este questionário faz parte da continuação da pesquisa que estou realizando para um Curso de 
Especialização em Ontopsicologia da Universidade Estatal de São Petersburgo, e gostaria de 
contar mais uma vez com a sua colaboração, através de respostas às questões abaixo. Os 
dados de identificação serão mantidos confidenciais e as informações obtidas através deste 
questionário serão utilizadas exclusivamente para fins científicos.  

Cordialmente, 

Ricardo Schaefer  
ricardoschaefer@libero.it 
 

1. Como escolheu a profissão de jornalista? 
 
а) sozinho(a) 
b) a partir de conselhos de meus pais 
c) a partir de conselhos de amigos 
d) outro: _____________________________ 
 

2. Com que idade e em que fase da sua vida você escolheu essa profissão?  
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

3. No momento em que você escolheu esta profissão, o que era mais importante para 
você? (escolha uma ou mais opções) 
а) o prestígio, o status social 
b) a possibilidade de exprimir a própria opinião e de ser escutada 
c) a possibilidade de influenciar a opinião dos outros 
d) alargar os conhecimentos, frequentar pessoas importantes 
e) estar em contato com escândalos, ter uma vida tempestuosa 
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f) a possibilidade de comunicar a informação verdadeira sobre eventos no país e no 
mundo 
g) uma realização parcial de uma ambição literária 
h) a possibilidade de viajar 
i) outro: ________________________________________________ 
 

4. Hoje, o que é mais importante para você? (escolha uma ou mais opções) 
а) o prestígio, o status social 
b) a possibilidade de exprimir a própria opinião e de ser escutada 
c) a possibilidade de influenciar a opinião dos outros 
d) alargar os conhecimentos, frequentar pessoas importantes 
e) estar em contato com escândalos, ter uma vida tempestuosa 
f) a possibilidade de comunicar a informação verdadeira sobre eventos no país e no 
mundo 
g) uma realização parcial de uma ambição literária 
h) a possibilidade de viajar 
i) outro: ________________________________________________ 
 

5. Você já é completamente autônomo (ou seja, se mantém às próprias custas)? ______ 
Se sim, desde qual idade? __________ 

 
6. Você ainda mora com seus pais? __________ 

Se não mora, com qual idade saiu de casa? __________ 
 

7. Qual a formação e ocupação do seu(sua) irmão(ã)? 
_____________________________________________________________________ 

  
8. Qual a idade, ocupação e formação dos seus pais? 

 
_____________________________________________________________________ 
 

9. Na sua infância, você era uma criança independente? 
a) Seguramente sim 
b) Em grande parte sim 
c) Não sei dizer 
d) Em grande parte não 
e) Seguramente não 
 

10. Quem entre os membros da sua família foi mais importante para você na sua infância? 
 
_____________________________________________________________________ 
 

11. Qual das pessoas abaixo é a de maior referência para você hoje, cuja opinião é mais 
importante para você? (indique no máximo 3 pessoas) 
а) sua mãe 
b) seu pai 
c) outro parente: ___________________________ 
d) um(a) colega de trabalho 
e) seu(sua) namorado(a) 
f) um(a) amigo(a) 
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g) outro: ________________________________ 
 

12. Na sua opinião, qual era o desejo dos seus pais em relação ao seu futuro? (escolha 
uma ou mais opções) 
 
a) que você tivesse uma atitude prática em relação à sua vida  
b) que você tivesse uma atitude otimista em relação à sua vida  
c) que você sempre mantivesse uma relação próxima com eles 
d) que você fosse uma pessoa independente, autônoma 
e) que você tivesse uma vida familiar feliz 
f) que você alcançasse o sucesso profissional 
g) que você fizesse algo que lhe desse prazer 
h) que você ganhasse muito dinheiro 
i) outro: ______________________________________________________ 

 
13. Pode-se dizer que você está satisfeita com a sua escolha profissional? 

a) Seguramente sim 
b) Em grande parte sim 
c) Não sei dizer 
d) Em grande parte não 
e) Seguramente não 

 
14. Você se sente uma pessoa realizada? 

a) Seguramente sim 
b) Em grande parte sim 
c) Não sei dizer 
d) Em grande parte não 
e) Seguramente não 
 

15. Quais eventos considera mais significativos na sua vida? (escolha no máximo 3 
opções) 
a) a escolha profissional 
b) a formação de uma família 
c) a conquista de um grande emprego 
d) cultivar amizades 
e) seguir uma religião 
f) conhecer outros países e culturas 
g) outro: _____________________ 
 

16. O que considera mais difícil na sua vida atual? 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 

 
17. O que gostaria de mudar na sua vida? 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
 

18. Quais obstáculos impedem você de mudar algo na sua vida?  
  ____________________________________________________________________ 
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19. O que lhe dá mais prazer na vida? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

20. Com o que gostaria de gastar menos força e tempo? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

21. Com o que gostaria de gastar mais força e tempo? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

22. Qual a sua visão sobre o consumo de droga entre os jovens de hoje? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
23. Você já experimentou alguma droga? Se sim, como foi a experiência? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
24. Já teve alguma experiência com drogas na família ou no seu círculo de amigos? Como 

foi a experiência? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

25. Qual o seu projeto de vida?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

 
ANEXO 7: Respostas dos jornalistas ao questionário para o grupo de jornalistas  

 

1 
Como você avalia a notícia que produziu para esta pesquisa no que se 
refere à utilidade social das informações presentes no texto?  Por favor 
justifique. 

J1 O objetivo é de que seja informativa, que informe o público sobre o que causa 
o uso dessa droga, as doenças que ela traz, mas é impossível afirmar que quem 
assistir a informação não a usará. 

J2 As informações presentes na notícia são bem relevantes para a população, 
dada a dimensão do problema do crack na sociedade atual. Contudo, a 
limitação do conteúdo base e do formato do vídeo prejudicou o resultado, isto 
é, poderiam ter sido passadas informações mais importantes e em formato 
mais atrativo ao público-alvo.  

J3 Avalio que as informações prestadas são inovadoras, um novo ponto de vista 
sobre o tema do texto, uma vez que o tema sobre as drogas é sempre abordado 
da mesma maneira pelos meios de comunicação. Os jovens que usam drogas 
são sempre vistos como vítimas, não há uma chamada para a 
responsabilização individual. 

J4 É uma notícia negativa, com imagens textuais negativas, de pouca ou 
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nenhuma utilidade social. Considero atualmente existir uma proliferação de 
informações inócuas divulgadas por fontes de duvidosa credibilidade e 
replicadas ao infinito pelos mais diversos meios de comunicação e mídias 
sociais, sem um conhecimento ou reflexão da utilidade da publicação das 
mesmas. Tais informações tendem a incluir pontos específicos, muitas vezes 
técnicos ou estatísticos, aceitos consensualmente pela ciência tradicional, mas 
ignoram a motivação de sua própria existência, encontrando um álibi no 
desgastado estereótipo do “interesse público”. Não servem a propósito algum 
senão alimentar o consumismo informático-robótico de nossos tempos e dar 
suporte à veiculação de publicidade e propaganda. São mercado e fazem 
mercado, nada mais. A notícia produzida para esta pesquisa, uma vez 
condicionada às premissas estabelecidas (tema, informações disponibilizadas e 
formato), integra o grupo de informações acima mencionado.         

J5 A notícia cumpre com o papel do jornalismo de informar e alertar, no caso, 
sobre os perigos do crack.  

J6 As informações contidas no texto são importantíssimas devido a gravidade do 
problema social em que o Brasil se encontra. Elas mesclaram um pouco das 
informações da origem da droga em questão, o que ela faz para o usuário e 
como está a situação no país 

J7 Acredito que a notícia sirva como uma introdução à problemática do crack. 
Contextualiza corretamente, traz dados sobre o consumo e a expansão da 
droga, seus efeitos no organismo. Porém, não acredito que cause um resultado 
efetivo como, por exemplo, evitar que novos usuários passem a usá-la e fazer 
com que usuários atuais a abandonem 

J8 O crack, como todos sabemos, é um dos problemas mais relevantes no Brasil. 
Visto isso, acredito que a notícia que produzi para esta pesquisa  é muito útil 
para todas as sociedades,  não somente a brasileira. Todas as informações 
utilizadas no texto são verdadeiras, visto que foram obtidas a partir de 
conversas com especialistas no assunto. Além disso, acredito que a melhor 
forma de conscientizar a população é fazer com que ela esteja ciente do 
assunto. Através dessa notícia produzida por mim, podemos, muito 
brevemente, conhecer a história da droga e seus efeitos, tanto no organismo 
como na sociedade. A primeira atitude, acredito, antes de tentar desenvolver 
políticas para solucionar problemas, é informar a população sobre o assunto, 
para que se tenha certeza de que nenhum esforço será equivocado. 

J9 O texto produzido contém informações suficientes sobre a droga e seus 
malefícios, com dados atualizados e muitas vezes, chocantes. Traz um impacto 
forte e atenta o cidadão para o que acontece a pessoas com esse vício, por isso, 
na minha opinião a notícia tem cunho social e é importante para 
conscientização. 

J10 Creio que ela ficou voltada mais para despertar alguma emoção no público 
sobre o tema sem ter tanto o enfoque de informar tudo sobre o tema do crack. 
Porém, algumas informações úteis à sociedade foram passadas de forma a 
procurar facilitar sua associação pelo público à imagens que procuram remeter 
mais a uma vida saudável do que ao problema do crack. 

 

2 Na sua visão, uma notícia é eficaz quando: 
 

J1 Acrescenta ao homem, agrega e revitaliza para o seu crescimento. O ajuda a 
crescer 
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J2 Uma notícia é eficaz quando passa informações completas, que permitam ao 
leitor/telespectador/ouvinte/internauta formar a própria opinião a partir dos 
dados que acabou de obter. Notícia incompleta só aumenta dúvidas.  

J3 No mundo atual poder-se-ia dizer que uma notícia é eficaz quando atinge o 
maior número de pessoas. Porém, no meu ponto de vista ela é eficaz quando 
leva alguma mensagem de crescimento e humanismo ao leitor, espectador. 
Independente de atingir ou não um grande número de pessoas. Para mim a 
eficácia está atrelada ao conteúdo, não à quantidade. 

J4 Uma notícia é eficaz quando facilita fenomenizações que, por sua vez, são 
úteis e funcionais aos indivíduos impactados pela mensagem. Isso ocorre, por 
exemplo, quando:       
- Torna-se um elo entre verdadeiros líderes (políticos, econômicos, 
empresariais, intelectuais etc.) ou experiências relevantes e pessoas capazes, 
para as quais a informação recebida representará uma ferramenta de auxílio no 
entendimento e na superação de problemas sociais ou pessoais;     
- Porta conteúdo relevante e torna-se estímulo ao crescimento dos indivíduos 
impactados; 
- Comunica beleza, estética, vida, prazer intelectual e existencial.   

J5 Quando atingi o público alvo, e sensibiliza-o.  
J6 ... consegue atingir todas as esferas da sociedade. Todos os tipos de classe e, 

principalmente, quando prende a atenção do leitor ou do receptor da 
mensagem.   

J7 o seu efeito, o seu resultado final após ler, escutar ou ver proporcione um 
ganho, uma vantagem, um benefício ao receptor da mensagem, sendo útil e 
funcional ao seu momento histórico 

J8 Para mim, uma notícia é eficaz quando consegue, de maneira simples, 
contextualizar 

J9 Responde todos os questionamentos do leitor (O que? Quem? Quando? 
Como? Onde? Por que?)  e em linguagem simples a complementa com mais 
detalhes. 

J10 Quando consegue fazer com que o público mantenha alguma mensagem dela 
em mente, que lhe acrescente algo para sua vida. Não só o entretenimento que 
atrai durante a experiência com a notícia, mas sim, também, a educação social 
possível por meio das notícias. 

 

3 Que fatores influenciam direta ou indiretamente no resultado final das 
notícias que você produz?  

J1 Sou assessora de imprensa, mas já trabalhei na redação. Na redação era difícil 
romper com que o público quer ler ou com o que já faz parte de uma rotina de 
redação. As matérias nas redações que trabalhei eram para um público de 
massa, prontas para serem consumidas. A influencia vinha da própria 
sociedade e do que se considerava interessante. Mas nunca achei que as 
matérias que eu, enquanto jornalista, produzia, mudariam o mundo. Sempre vi 
isso como um negócio. 
Mas o que mais me influenciava era o dia a dia da redação, que sempre era 
tenso e pesado. Como sempre cobri a editoria de economia e, por essa razão, 
era muito difícil ir para a rua, minhas matérias eram demasiadamente 
influenciadas pelos outros jornalistas da equipe e pelo meu editor. 

J2 A disponibilidade de informações é o fator que mais influencia a qualidade da 
notícia. Isso foi bem sentido no caso da elaboração da notícia sobre o crack, 
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isto é, não pude pesquisar dados mais relavantes, uma contextualização maior 
em relação ao público brasileiro, que permitisse identificação e maior 
utilidade.  
Em um contexto mais amplo, trabalho com comunicação empresarial, o que 
faz com que a limitação editorial seja bem grande. Produzo alguns veículos de 
comunicação institucionais e eles não podem, é claro, passar informações que 
não sejam interessantes à empresa. Acabo encarando os veículos como 
informes publicitários e não jornalismo propriamente. O que me preocupa é: 
quem os recebe também parte deste pressuposto?   
Além disso, a mediação – que é inerente a qualquer notícia – também é fator 
chave no resultado. A notícia que eu produzo será de alguma forma diferente 
da de outro jornalista, mesmo que seja sobre o mesmo assunto.  

J3 O principal fator que influencia diretamente qualquer produção minha 
relacionada à comunicação é a dignidade humana, no sentido de noticiar, ou 
comunicar qualquer situação ou fato relacionado ao ser humano, de maneira a 
representá-lo como capaz, inteligente. Não importa o segmento de atuação ou 
público, parto sempre deste princípio. 

J4 EU: incluindo a soma de minhas experiências, minha impostação de vida, 
minha formação, meus estereótipos, meus complexos, minha inconsciência, a 
exatidão ou inexatidão de minha racionalidade, minha formação, minhas 
relações, meu imaginário e o estado em que me encontro no momento da 
produção da notícia.    

J5 O fator social, e principal da noticia, de informar por meios jornalísticos e que 
desperte o interesse e atinja o publico desejado.  

J6 Muitos fatores. Veracidade da informação em relação a fonte utilizada, 
agilidade da maneira com que ela é repassada, econômico (quando há 
interesses comerciais – este influencia diretamente), ética. 

J7 A fonte entrevistada, o escopo que se quer com aquela notícia, o veículo no 
qual será utilizada, o tempo para realizá-la e o público-alvo 

J8 Os fatores que influenciam no resultado final das notícias que produzo são a 
relevância das informações (por exemplo, quais informações usar e quais são 
menos importantes para a construção daquela notícia), o meu conhecimento 
sobre o assunto, o dia em que a notícia é produzida (porque em alguns dias 
você escreve melhor que em outros) e o quanto, ao meu ver, aquela notícia é 
importante para a população (isso influencia na hora de redigir, porque, quanto 
mais importante a notícia, melhor ela precisa ser escrita e explicada, para que 
seja bem compreendida). Além disso, acredito que quanto mais eu me 
impressiono e me interesso pela notícia, melhor fica o texto, visto que tenho 
mais conhecimento para explicá-la ao público. 

J9 Tempo de publicação, abrangência do jornal e anunciantes são alguns fatores 
que influenciam, as vezes de forma ruim, pois dificultam o imediatismo, ou 
falar de algum assunto que prejudique o anunciante. Mas por outro lado, 
rendem mais matérias do que o esperado, por exemplo, mais tempo para 
produção de matérias mais elaboradas e exclusividades e notícias 
privilegiadas, assim como a possibilidade de vários leques por ser regional o 
jornal. Outro fator que influencia bastante é a recepção da fonte, tanto na hora 
da entrevista, quanto ao receber o jornal, que pode ser positiva ou negativa. 

J10 Linguagem, quantidade de informações que tenho condições de apurar antes 
da produção do conteúdo, público para o qual se dirige, tempo para produção 
do texto e escolha das ilustrações. 
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4 Dos fatores indicados na resposta anterior, qual deles é o mais 
determinante para o resultado final da notícia? Por quê? 

J1 O editor, que era um ótimo repórter, e estava numa posição de chefia, mas 
queria fazer as reportagens. 

J2 A disponibilidade de informações e a mediação. Informação é a matéria-prima 
do jornalismo. Mediação é o filtro inerente. Sem ter informações em níveis 
satisfatórios e dependendo do ponto de vista do jornalista, o que passa a ser a 
notícia senão uma pequena dose de fato e uma grande dose de especulação?  

J3 Apresentar o tema da notícia ou comunicação, seja ele qual for, de maneira a 
enobrecer ou contribuir para o crescimento humano. Porque acredito que sou 
responsável por impactar centenas de pessoas, com meu trabalho crio e 
elaboro ações que geram resíduos de comunicação. Não quero ser mais uma 
replicadora de notícias sensacionalistas e dramáticas ao público, me importo e 
me preocupo com o conteúdo do que vou propagar. E este conteúdo deve levar 
alguns valores em consideração: capacidade, dignidade, inteligência. O 
resultado final da notícia deve ser algo que contribua para a vida do outro. 

J4 O fator determinante sou EU, o fator humano especificado naquele momento. 
Eu seleciono, eu combino, eu escrevo, eu sou responsável e me confundo com 
o resultado. 

J5 O fator social. Porque na hora da elaboração da notícia devemos pensar 
sempre no nosso alvo, no público. Por isso escrevemos para ele, e sabemos 
que tudo que for escrito causara algum impacto, e que este seja benéfico ao 
seu publico.  

J6 Este questionamento é importante e faz refletir. No meu ponto de vista o 
econômico e a ética são os mais importantes e muitas vezes um acaba 
influenciando o outro, principalmente em meios de comunicação pequenos, 
que são dependentes da certas economias para ainda estarem funcionando.    

J7 A fonte. Pois uma fonte inteligente, com conteúdo relevante, que possa servir 
de exemplo para muitas outras pessoas é um grande estímulo para se 
empenhar para fazer uma belíssima “moldura” para aquela história, apresentá-
la numa forma igualmente inteligente e atraente, carismática, e que no fim seja 
útil e funcional para a vida de quem a consome 

J8 Dos fatores citados acima, o mais relevante para o resultado final da notícia é 
a importância das informações. Quando temos de escrever uma notícia, 
devemos ter em mãos todas as informações possíveis. Mas, como cada uma 
tem um foco, conforme vamos redigindo, algumas informações se tornam 
desnecessárias, visto que podem estar meio distantes do foco daquela notícia. 
Além disso, sempre temos um número de linhas determinado e, muitas vezes, 
precisamos cortar o texto. Então, novamente, observo todas as informações 
presentes no texto: aquelas que são extremamente importantes para que o 
público entenda, devem permanecer. Já aquelas que não fazem tanta diferença, 
ou que não foram muito aprofundadas no texto, devem ser retiradas. Isso 
possibilita uma maior clareza e objetividade no texto jornalístico. 

J9 Abrangência regional. Porque engloba os outros todos e é obrigação cumprir 
coberturas em todas as cidades fazem parte da região que o jornal circula. 

J10 Tempo porque quanto maior, mais é possível aprofundar o tema ou refinar a 
edição. 

 
5 Que outros aspectos ligados ao tema você pesquisaria para deixar a sua 
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notícia (produzida para esta pesquisa) mais interessante? 
J1 Quando tinha um deadline mais longo, entrevistava mais gente, mais 

empresários. 
J2 Pesquisaria mais informações ligadas ao contexto brasileiro. Se possível, faria 

mais de um vídeo utilizando outro tipo de formato, mais adequado à web e a 
um blog. Faria uma pequena série com blocos de informações, vídeos 
interativos, tentaria a possibilidade de entrevistas com especialistas e usuários 
para tornar o tema mais real e menos teórico.  

J3 Pesquisaria mais sobre a responsabilização individual do jovem, sobre 
projetos de formação, sobre aspectos positivos de construção de si mesmo, não 
sobre a droga em sim. 

J4 a. A verdadeira origem e motivação do uso de drogas pelo ser 
humano; 

b. Como resolver definitivamente o problema das drogas entre os 
seres humanos; 

c. A responsabilização total dos seres humanos por seus atos e 
escolhas; 

d. Como o homem capaz deve agir diante das conseqüências sociais e 
econômicas ligadas às drogas, uma vez que convivemos em 
sociedade.  

e. Os principais players do mercado mundial de narcóticos. 
J5 Com tempo, pesquisaria e transformaria em relatos, os casos de pessoas que já 

enfrentaram o vicio do crack e teriam experiências para contar. Dar exemplos 
é uma boa forma de justificar o que tentamos expor para a sociedade.   

J6 Os dados locais. Os números da droga na região em que esta reportagem seria 
veiculada, por exemplo, a Quarta Colônia. Como está a questão da droga nesta 
região. Também daria opções de clínicas de tratamento e ainda o depoimento 
de ex-dependentes. 

J7 História de vida. Acredito que, neste caso específico e para a sociedade onde 
vivo (Porto Alegre), a melhor forma para que a notícia seja útil e funcional à 
vida das pessoas é criar uma imagem do crack que impeça ao máximo a 
formação de novos usuários. Quando um jovem se deparar com o momento de 
dizer sim ou não para a “primeira vez”, a imagem que esta notícia deve 
produzir é tal que ele não consiga experimentá-la 

J8 Para melhorar a notícia produzida para a pesquisa, acredito que eu gostaria de, 
durante alguns dias, conviver num ambiente cercado pelo crack, para que a 
notícia pudesse ser construída com mais eficiência. É evidente que a opinião 
do jornalista não deve, ou não deveria, aparecer na notícia. Mas, todos os 
jornalistas escrevem a partir de uma percepção pessoal, e não podemos mudar 
isso. Então, além de ter conversado com especialistas no assunto abordado, 
como fiz, acredito que gostaria de conviver durante alguns dias com pessoas 
viciadas em crack, de diferentes classes e idades, para que se pudesse mostrar 
todos os lados e todas as visões sobre o assunto. Além disso, seria muito 
interessante investigar com que importância os governantes tratam esse 
assunto, se as campanhas propostas são mesmo realizadas e como estão 
agindo para combater o problema. 

J9 Entrevistas com usuários, famílias que perderam filhos por causa do crack e 
órgãos oficiais, com vídeo e áudio para dar mais veracidade e credibilidade. 
Uma produção e pesquisa direto nas fontes reais não em dados já publicados. 
(claro, com tempo) 
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J10 Talvez a questão da comparação entre o prazer gerado pelas drogas e os 
malefícios para a saúde originadas pelo vício. 

 

6 
Em uma escala de 1 a 10, qual nota que você acredita que jovens 
universitários dariam à notícia que produziu para esta pesquisa? Por 
quê? 

J1 5. Porque só relatei os fatos, não incrementei com problemas, dificuldades de 
família, relacionamentos, nem peguei a fala de alguém que sofre desse 
problema, nem de especialistas. As pessoas acabam não se identificando com 
a questão. 

J2 5. Não é uma notícia que eles veriam por livre e espontânea vontade e 
compartilhariam – como funciona com materiais interessantes online -, porque 
o formato ficou chato. Mas, no contexto de uma pesquisa, ou quando há 
motivação prévia que o leve a procurar mais informações sobre o tema, 
acabaria vendo. Seria só mais um vídeo no youtube, dentre tantos outros 

J3 Para os jovens universitários que já estão submersos na massa de consumo e 
de lá não pretendem sair, creio que a nota que eles dariam seria 1. Pois já estão 
tão rígidos que não se sensibilizam mais. 
Para jovens universitários inteligentes, creio que dariam nota 9 ou 10, pois 
sabem que eles são os responsáveis por gerir suas vidas e poderiam notar esta 
nova abordagem diferenciada sobre o tema. 

J4 (5) Pois penso que achariam a notícia muito opinativa e pouco informativa. 
Além disso, é um assunto ao mesmo tempo batido e não resolvido socialmente 
entre os jovens. A notícia que produzi não aborda a questão pelo lado do 
assistencialismo e nem entra no detalhe técnico do consumo da droga. 

J5 Na verdade não sei, chutaria um 7 
J6 Difícil responder, mas acredito que dariam entre 8 e 9, pois a notícia está bem 

fundamentada em números. 
J7 Nota 7. Diriam que está bem feita, mas que não “mexe dentro”, não faz efeito 
J8 Acredito que eu poderia receber nota 8, porque a notícia contém o lead 

(como?, quando?, onde?, quem?, o que? e por quê?), foi baseada em relatos de 
fontes e escrita com um bom português. Mas, acredito que o fechamento da 
notícia não foi muito eficaz, pois, além de ter exposto o meu ponto de vista, o 
espaço foi pequeno para contextualizar e explicar a possível “conclusão” da 
maneira que eu gostaria, o que pode ter a tornado um pouco deslocada do 
resto. 

J9 Nota 8. Não está tão chocante e emocionante mas contem informações 
necessárias. 

J10 Seis. Porque ela não empolga tanto quanto um videoclipe e nem chama tanto a 
atenção. Por outro lado, não tem o conteúdo consistente de um documentário. 

 
7 Na sua visão, o que qualifica uma notícia verdadeira? 

J1 Dados reais e Pessoas. 
J2 Acredito que tudo é verdade e tudo é mentira. A única verdade absoluta em 

que acredito é que não existe verdade absoluta. Por isso, desconfio de tudo à 
primeira vista, da mesma forma que acredito em tudo à primeira vista. Como 
citei anteriormente, existe um papel muito forte de mediação que, 
inevitavelmente, me dá o ponto de vista do jornalista que fez a notícia. É ele 
quem definiu os pontos do lead e do sublead. Quem não conhece o exemplo da 
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história da chapeuzinho vermelho contada por diferentes veículos? (Se não 
conhece, conheça aqui). É claro que uma notícia não pode nunca ser 
verdadeira se acaba por se basear em um fato falso. Se, por exemplo, a menina 
chapeuzinho nunca foi à casa da vovó, então todo o desenrolar da história 
passa a ser mentira, e não apenas uma questão de ponto de vista. Um fato será 
sempre um fato. Mas, ainda assim, um ponto de vista pode mudar tudo – 
afinal, sabemos o estrago que declarações descontextualizadas podem causar. 
Por isso, acredito em tudo, desconfio de tudo. Nunca me esqueço de checar as 
informações. 

J3 Quando ela fala sobre o ser humano e o enriquece com conhecimento humano. 

J4 Uma notícia é verdadeira quando é útil e funcional ao ser humano que a 
produz ou que a consome naquele momento. Não é opinião. O critério é dado 
pelo ser humano.  

J5 Noticia verdadeira é a que apresenta dados, se justifica através de exemplos 
concretos e afirmados por fontes seguras. Ela é organizada de tal forma que 
facilita o compreendimento do seu publico.  

J6 A fonte em que ela se baseia 
J7 Quando ela se mostra útil e funcional para o público-alvo a qual foi pensada 
J8 Para mim, uma notícia é verdadeira quando ela aborda todos os lados 

envolvidos, quando o jornalista tem segurança de suas fontes e, 
principalmente, quando o jornalista não tem interpretação errada sobre o fato. 
Muitas vezes nos deparamos com certas dúvidas sobre a notícia que estamos 
produzindo, mas, mesmo assim, continuamos a escrevê-la. O ideal seria ligar 
novamente para as fontes e pesquisar  o máximo possível sobre tudo o que se 
quer abordar. O receptor da informação é muito exigente e, portanto, é fácil 
descobrir se uma notícia é verdadeira ou não. Podemos encontrar informações 
sobre tudo na internet. Então, ao escrevermos, precisamos ter ouvido todos os 
envolvidos mas, principalmente, entendido-os, para poder manter a notícia 
verdadeira. Qualquer informação errada já torna o texto falso. 

J9 A veracidade dos fatos; ouvir todos os lados envolvidos no fato; a 
credibilidade das fontes e o trabalho do repórter, em pesquisar o assunto. 
Assim como o factual e imediatismo, exemplo: se eu não cubro corretamente 
outro veiculo ou jornalista me desmentirá. 

J10 Creio que uma notícia verdadeira seja a que realmente presta um serviço ao 
público, seja de esclarecimento, incremento cultural, pedagogia. Mais do que 
o puro entretenimento ou trazer assuntos que despertem a curiosidade. 

 
8 No seu entendimento, qual é o escopo do jornalismo?  
J1 Informar 

J2 Confesso que ainda estou em um processo individual de descobrimento do 
escopo do jornalismo. Não acredito no jornalismo como o aprendi na 
faculdade. Pode ser que ele tenha sido o que aprendi, mas, atualmente, está 
passando por uma transformação profunda. O que é jornalismo? Quem é 
jornalista? Um blogueiro com redação adequada e conhecimento aprofundado 
sobre um assunto é menos jornalista que o profissional formado em uma 
faculdade? Sim, um é blogueiro, mas o outro é jornalista. Mas em que seus 
textos se diferenciam? Se eu inverter as assinaturas ao final do texto, saberei 
dizer quem é o blogueiro e quem é o jornalista? Ainda, qual dos dois é mais 
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jornalista: um, que trabalha em um jornal de direita e defende esta posição em 
seus textos, ou outro, que trabalha em um jornal de esquerda, igualmente 
defendendo sua posição? Lembrando que ambos insistem em afirmar-se 
isentos e continuam a afirmar o jornalismo como espelho da realidade. Estou 
descobrindo o que é jornalismo. O certo é que não mais mitifico a atividade 
como acima do bem e do mal, mas reafirmo-a como um quarto poder, pois 
percebo que o caminho para a construção de um público crítico ainda é muito 
longo. Vive-se um novo jornalismo, mas sobre a sombra de uma definição 
passada. O que é este novo jornalismo eu ainda não defini.  

J3 Deveria ser multiplicar o conhecimento do homem, da cultura humanista. 
Hoje é um mercado lucrativo, sem escrúpulos. 

J4 Ser útil e funcional ao escopo do Ser Humano, comunicando aquilo que tenha 
reversibilidade com o real. 

J5 É atingir o seu publico alvo, informando, denunciando, ilustrando e 
transformando ideias.  

J6 Levar a público o que pode estar acontecendo de errado, mostrar a realidade 
dos fatos, informar as pessoas 

J7 Ser o grande educador de uma sociedade. Como as notícias geram efeito em 
larga escala, o conteúdo pode ser regulado para produzir ganhos, desgraças, 
inteligência, alienação. E nesse papel de educar, precisa ser fundamentado em 
valores humanistas, a fim que contribua no desenvolvimento da pessoa que 
consome aquela informação 

J8 Para mim, o escopo do jornalismo é mostrar e explicar o fato ao telespectador, 
ouvinte ou leitor, da maneira mais clara e objetiva possível. Mais do que isso: 
o escopo do jornalismo é fazer com as pessoas entendam a notícia, para que 
possam conhecer o mundo e desenvolver seu pensamento crítico. 

J9 Informar e permitiar ao leitor que forme opinião. 
J10 O escopo do jornalismo talvez seja de registrar o nosso tempo, de dar uma 

visão de que o mundo é mais amplo do que as fronteiras geográficas que estão 
ao alcance dos nossos olhos e também o de estimular a sociedade ao 
crescimento e ao desenvolvimento. 

 

9 Quando deve escolher e indicar imagens para ilustrar um texto ou notícia 
que você produz, o que influencia a sua escolha? 

J1 Imagens que condizem com o que está escrito na matéria. 
J2 Não gosto de inserir imagens chocantes, pois elas acabam por chamar mais a 

atenção do que o que eu quero comunicar, em si. Elas precisam complementar 
o que eu quero dizer, falar algo a mais, mas sem chocar.  

J3 A simbologia delas e o que elas provocarão de sensações no espectador. Não 
escolho imagens que provocam nojo, angústia, ou que colocam a imagem 
humana em dificuldade, na sujeira, na tristeza. 

J4 IDEM AO ITEM 3. EU: incluindo a soma de minhas experiências, minha 
impostação de vida, minha formação, meus estereótipos, meus complexos, 
minha inconsciência, a exatidão ou inexatidão de minha racionalidade, minha 
formação, minhas relações, meu imaginário e o estado em que me encontro no 
momento da escolha.  

J5 A relação da imagem com ao que ela se refere, e o impacto dela quando 
apreciada pelo público.  

J6 A imagem deve ilustrar a passagem ou a reportagem que esta sendo escrita. O 
mais factual possível 
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J7 Procuro imagens-sínteses, que concentrem as informações mais fortes e 
expressivas do assunto em questão. Uma imagem que carregue consigo um 
grande número de informações, que praticamente conte uma história (para 
quem souber lê-la). Tecnicamente falando, o público-alvo, o meio, os recursos 
e o escopo da notícia são os principais fatores que influenciam minha escolha 

J8 A minha escolha é influenciada pelas imagens que mais me emocionam, sejam 
elas encantadoras ou apavorantes. Acredito que todo jornalista deveria se 
colocar no lugar do público que vai receber a notícia, porque nós também 
fazemos parte desse público. Procuro não optar por imagens óbvias ou 
comuns, que sempre aparecem em algum lugar. Para mim, chocar ou 
emocionar as pessoas com imagens faz parte do entendimento correto da 
notícia 

J9 A relação com o texto e que a imagem seja um complemento para ele. 
J10 Beleza, coincidência com o assunto do texto, aspectos técnicos, evitar o uso de 

imagens excessivamente pesadas. 
 

10 Com o seu modo de escrever a notícia, quanto acredita que possa 
modificar o fato que está sendo noticiado? Por favor justifique. 

J1 Sempre. Somos pessoas e, por mais isentos que sejamos para escrever/noticiar 
é percebível quando damos predileção, ou colocamos nossa indignação ou 
quando o problema nos afeta de alguma forma. É impossível sermos isentos 

J2 Eu, Fernanda, não modifico e nem crio fatos. Mas, obviamente, eu faço 
escolhas. No vídeo sobre o crack, eu fiz escolhas sobre quais informações 
mostrar e quais não mostrar. Isso não modifica o fato, mas traz a minha visão, 
a minha delimitação sobre o que é mais importante. Mas nunca 
intencionalmente utilizo um pedaço de informação para sutilmente construir 
uma notícia. Mas sei que isso é possível. Com palavras e com imagens é 
possível modificar tudo. Há algo de incompleto nas palavras e nas imagens. 
Ambos instigam e abrem uma série de possibilidades.  

J3 Totalmente posso modificar. Uma vez que sempre há um aspecto que eu possa 
destacar ou não, e esta escolha depende de como desejo que aquela notícia 
leve um conteúdo diferenciado e humano. A escolha do modo de escrever é 
totalmente do jornalista, e é ele quem decidirá se vai se submeter ao que o 
mercado quer ou ao que ele deseja comunicar. 

J4 Isso é relativizado segundo a exatidão de consciência e capacidade de intuição 
de quem consome a notícia e de quem produz a notícia. Sou capaz de 
influenciar apenas na medida em que o consumidor de notícias pode ser 
influenciado. Certamente, eu influencio a notícia em alto grau, mas alguns 
leitores poderão intuir o que é fato e o que é mediação, opinião, o que sou EU 
JORNALISTA no fato. Como média, portanto, diria 50%. Para outros, minha 
interferência será de 100%. Para poucos, nenhuma. 

J5 Branco 
J6 Acredito que possa acrescentar na mudança que já esta para acontecer. Pode 

adiantar o que já ocorreria. Muitas vezes algo, um fato vai ocorrer de uma 
maneira natural, mas com as reportagens estes acontecimentos podem ser 
adiantados 

J7 Toda a história. Posso contar com angulações diferentes, cada uma com um 
escopo diferente sobre o mesmo fato ocorrido. Incentivar o receptor a pensar 
de uma determinada maneira sobre aquela informação, seja através do título, 
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da imagem que acompanha o texto, a legenda da foto, os depoimentos das 
fontes 

J8 Acredito que o modo como eu escrevo modifica a notícia assim como o modo 
como qualquer um escreve. Isso que dizer que, a mesma notícia, escrita por 
diferentes pessoas, não vai ser igual, não terá o mesmo foco. Como disse 
anteriormente, mesmo que a opinião do jornalista não esteja escrita na notícia, 
cada um que escreve o faz a partir de um ponto de vista, conforme o modo 
como vê o fato. Até mesmo as entrevistas são feitas conforme as curiosidades 
do próprio jornalista. Portanto, tento ser o mais imparcial possível, mas é claro 
que, quanto mais chocante a notícia for para mim, melhor vou conseguir 
escrevê-la, pois quero que o público também se sinta impressionado, ou que 
consiga ver a notícia por ângulos que, normalmente, não são vistos. 

J9 Não acredito que possa modificar o fato, pois se ouvi todas as fontes tenho de 
escrever somente o que foi dito e visto, mas posso usas um toque de opinião 
pessoal implícita na noticia, que norteie a opinião dos leitores. Mudar o fato 
não existe não minha visão jornalística, no meu plano de carreira. Jornalista 
tem o dever e obrigação de ouvir todos os lados e sempre checar a noticia mil 
vezes se necessário. 

J10 Acredito que seja muito difícil escrever sem colocar um pouco de si na 
matéria. Quero dizer que ao escrever o jornalista sempre cria uma sua versão 
do fato. Por outro lado, o critério de procurar seguir aqueles princípios que 
tornam a notícia mais “imparcial” (o que, quem, quando, onde, como e por 
que) auxiliam a que tenhamos uma linguagem em comum entre os jornalistas. 
De toda forma, não me parece possível a neutralidade total na hora de relatar o 
fato. 

 

11 Na sua visão, o que determina o resultado final das notícias que são 
produzidas nos dias de hoje para a grande mídia?  

J1 O fator econômico 
J2 Exatamente o mesmo que eu escrevi como resposta na questão 3.  
J3 Interesses comerciais, lobby, desinteresse pelo ser humano. Falta de 

responsabilidade por parte dos jornalistas, que se submetem ao que o mercado 
compra e quer, ao que gostaria realmente de escrever. 

J4 O monitor de deflexão, os complexos, os estereótipos, os memes. Por vezes a 
mando de si próprios, da máquina por si; por vezes instrumentalizados por 
quem faz mercado. 

J5 A cultura popular.   
J6 O fator publicitário. Infelizmente até mesmo na grande mídia a notícia a 

informação pode ser manipulada devido as contas publicitárias, sendo da 
máquina pública, ou até mesmo privada 

J7 O dinheiro. Na minha visão, a mídia é sempre uma empresa, seja estatal ou 
privada. E como tal, possui interesses, precisa sobreviver e sempre estará de 
um lado ou de outro. A sociedade se organiza de uma forma que sempre 
haverá competição, concorrência, e todos os aspectos reforçam isso: a marca 
do carro, o bairro onde mora, o estilo de vida que leva. No caso da mídia, 
esses aspectos caem num megafone, e por isso, na maioria das vezes, ela é 
vista como “manipuladora, sensacionalista, autoritária”. A mídia somente 
serve à sociedade: se as pessoas deixarem de consumir notícias de tragédias, 
fofocas e bestialidades, as editorias de polícia, os paparazzi e os big brothers 
deixarão de existir. Disso, não tenho dúvida 
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J8 Na minha visão, o resultado final das notícias é determinado principalmente 
por questões políticas, econômicas e conforme o interesse da empresa de 
comunicação na qual o jornalista trabalha. Por exemplo, muitas vezes nos 
deparamos com “notícias” que falam sobre a própria empresa de comunicação, 
ou sobre empresas parceiras, ou um certo jornal evidencia muito mais um 
partido político que outro. Hoje em dia, mostrar a credibilidade da empresa, ou 
construir notícias para que a empresa seja bem vista pelo público é muito mais 
importante que construir notícias para o ser humano, que podem realmente 
mudar a vida das pessoas. 

J9 A opinião das massas e a visão/posição da empresa jornalística. 
J10 Creio que a busca pela audiência hoje pode levar a uma exagerada valorização 

dos aspectos da notícia que atraem e despertam emoção e curiosidade.  
Quando por outro lado são por vezes o aspecto da racionalidade e de uma 
maior preocupação em descrever o fato com parcimônia e bom senso que 
realmente permitiriam ao jornalismo prestar um serviço. 

 

12 No seu entendimento, que tipos de mudanças uma notícia pode causar em 
quem a consome? 

J1 Indignação, tristeza, curiosidade, aflição, medo, sentimento de vingança. Nada 
muito positivo. 

J2 Notícias levam a comportamentos. As pessoas leem as notícias, selecionam o 
que vão ler, devido à relevância em suas vidas e utilizam o que leem para 
construir seu comportamento. Quem lê uma notícia entitulada “10 maneiras de 
conseguir uma promoção”certamente irá parar para pensar e, dependendo da 
avaliação, irá tentar alguma das 10 maneiras em seu próprio ambiente de 
trabalho. De uma forma ou de outra, de forma perceptível ou muito sutil, as 
notícias modificam comportamentos.  

J3 Pode instigar, inspirar o outro. Pode abrir novos conhecimentos de 
crescimento individual ao indivíduo. Pode fazer com que o outro se desperte, 
tenha incentivo a estudar mais sobre determinado assunto, a trabalhar melhor 
em sua área de atuação, a se responsabilizar, a produzir mais, a crescer.  

J4 Informação é imagem e imagem é o alfabeto da energia. Uma notícia 
influencia a atividade psíquica e a atividade psíquica antecede qualquer ação. 
Pode determinar um estilo de vida, um sentimento, uma atitude; enfim, 
influenciar um fenômeno. Se útil e funcional ao ser humano, é bom. Do 
contrário, é meme. Pode ser saúde e pode ser doença.     

J5 Mudanças de pensamentos, mudanças de visão sobre determinado assunto, ou 
até mesmo  mudanças comportamentais apresentando vários sentimentos, 
como de raiva, indignação ou apreço.  

J6 Dependendo da maneira com que essa informação chegará ao usuário pode 
fazer com que ele decida largar o vício de uma vez por toda. Ver que aquilo 
que está fazendo não é apenas um problema social, porque é contra as leis e 
poderá ser preso, mas pode gerar problemas de saúde (e isto não está 
contradizendo parte da resposta acima. Depende da droga e de como é usada). 
Pode fazer com que reflita sobre seus atos e sobre as consequências dos 
mesmos. 

J7 Acredito que mudança e efeito sempre ocorram. Pode acontecer de o sujeito 
ficar com medo e desesperançado, como o que ocorre comigo na maioria das 
vezes em que leio um jornal, mas também instigado a fazer mais e se superar 
em sua vida e seu trabalho, no caso de histórias de vida de pessoas que 
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venceram obstáculos, souberam construir etc. Penso que uma só notícia possa 
mudar o humor da pessoa, mas uma avalanche delas pode mudar até a sua 
cultura. Tudo depende do conteúdo 

J8 Ao meu ver, uma notícia pode mudar a opinião de uma pessoa a respeito de 
uma determinada situação. Na verdade, acredito que é isso que me motiva a 
escrever: a possibilidade de tornar o mundo melhor. Então, quando escrevo as 
notícias, procuro não fazê-las de um modo comum, como a maioria faz, mas 
sim, tentar emocionar as pessoas, alertá-las para a vida, e despertar um certo ar 
de solidariedade nas mesmas, pois nunca conhecemos um fato por completo, 
sempre vemos o lado que está mais perto de nós. Então, tento mostrar para as 
pessoas por que aquele fato é importante na vida delas, e como cada simples 
atitude pode ajudar e muito a melhorar a vida de todos nós. 

J9 Eu acho, que a noticia instiga o consumidor dela a procurar saber mais sobre o 
assunto, também é grande formadora de opinião e as vezes reforça uma 
opinião já formada. Pode mover montanhas, mexer com as massas, provocar 
impeachments, destruir escolas (caso escola base) assim como para o bem. 

J10 As notícias podem compor o imaginário do público sobre a sociedade em que 
vivem. Se lhes parece possível apenas um cenário econômico e social de 
problemas e denúncia de escândalos, dificilmente, se sentirão com espírito de 
construção desta nação que nada lhes dá em troca. Ao mesmo tempo, é capaz 
de moldar opiniões e de validar ou não o ponto de vista de entidades, 
personalidades e projetos que se lançam a espaço público social. 

 
 
 
ANEXO 8: Orientações para a análise das notícias pelos especialistas 
 

Prezado(a) senhor(a), 
 
Gostaria de contar com a sua colaboração na minha pesquisa para a Especialização em 
Ontopsicologia, da Faculdade de Psicologia, da Universidade Estatal de São Petersburgo.  
 
O objetivo da pesquisa é analisar a influência de características psicológicas de jornalistas ao 
redigir e editar uma notícia em vídeo para a web (produção da notícia), e verificar os efeitos 
que estas notícias determinam em jovens universitários (efeitos da notícia). 
 
Para tanto, a pesquisa foi dividida em 4 etapas: 
 
- 1a e 2a etapas: produção de uma notícia em formato web (texto narrado + imagens de 
cobertura) por jornalistas e aplicação de um questionário sobre o processo de produção 
noticioso; 
 
- 3a etapa: avaliação dessas notícias produzidas, por um grupo de especialistas (profissionais 
das áreas da comunicação, educação e psicologia, com reconhecida atuação profissional e 
maturidade pessoal); 
 
- 3a etapa: apresentação das notícias que receberam a maior e a menor avaliação pelos 
especialistas a jovens universitários, avaliando os efeitos provocados. 
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Este convite é para que a senhor(a) integre o grupo dos especialistas, participando da 
avaliação das notícias produzidas pelos jornalistas. 
 
A saber: todos são jovens (estudantes ou recém formados, mas que já realizam trabalhos 
jornalísticos). Para esta pesquisa, todos eles partiram das mesmas informações textuais para a 
redação do seu texto (posteriormente gravado pelo mesmo locutor) e puderam escolher 
livremente na internet as imagens de cobertura para ilustrar a notícia. As orientações que os 
jornalistas receberam encontram-se no arquivo anexado em Word (anexo 1). 
 
No que consiste a sua participação? 
 
1. Ler o texto de base repassado aos jornalistas 
2. Assistir cada uma das notícias produzidas e publicadas no Youtube (cada notícia tem em 
média 1min30) 
3. Dar uma nota de 0 a 10 para cada notícia utilizando 7 parâmetros de avaliação:  
 
A - correspondência do texto narrado com a fonte de informação 
B - objetividade da notícia 
C - avaliação geral das informações presentes no texto narrado (positiva ou negativa) 
D - avaliação geral das imagens de cobertura selecionadas para ilustrar o texto (positiva ou 
negativa) 
E - avaliação da principal conclusão que se extrai após assistir a notícia (positiva ou negativa) 
F - quanto a notícia agradou 
G - quão forte é o empenho do jornalista em passar a mensagem através da notícia 
 
4. Preencher a tabela abaixo com a nota data para cada parâmetro: 
 

  
    Parâmetros de avaliação 

Notícia Link para assistir a notícia A B C D E F G 
1 http://www.youtube.com/watch?v=7h36P9XJXOg10               
2 http://www.youtube.com/watch?v=BnYC-KmIsCs 

              
3 http://www.youtube.com/watch?v=ht9yxZnnn_k 

              
4 http://www.youtube.com/watch?v=2_6iYwJPGjQ               
5 http://www.youtube.com/watch?v=11u2SMZnTV0 

              
6 http://www.youtube.com/watch?v=NHcw-MvTS6U               
7 http://www.youtube.com/watch?v=EKoRI4ChPWs 

              
8 http://www.youtube.com/watch?v=vDoJ_5yvcic 

              
9 http://www.youtube.com/watch?v=9dI-DBx9PGo               
10 http://www.youtube.com/watch?v=LjbHUoHLNl8 

              
 
 
No aguardo das suas respostas, agradeço antecipadamente. 
 
Ricardo Schaefer 
55 9988-0720 

 
 
ANEXO 9: Texto produzido para a notícia que recebeu a menor pontuação pelos 

especialistas (notícia “negativa”)  
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Obtido a partir da mistura da pasta-base de coca ou cocaína refinada com bicarbonato 

de sódio e água, o CRACK, mata 30% dos usuários em um prazo de 5 anos. O composto 
químico atinge o estado sólido após ser submetido a um aquecimento de 100°, que separa o 
liquido do sólido, após resfriado, a droga toma a forma de ‘pedra’. 

A droga surgiu nos Estados Unidos nos anos 80, e chegou ao Brasil no início dos anos 
90. De fácil fabricação, muitas vezes até caseira, o CRACK se tornou uma droga barata e 
rapidamente foi se disseminando. 

Para popularizar o CRACK e aquecer as vendas, os traficantes esgotavam as reservas 
de outras drogas nos pontos de distribuição, com maconha e cocaína, disponibilizando apenas 
as pedras. Logo, diante da falta de alternativas, os usuários foram obrigados a optar e aderir 
ao uso. 

O número de usuários de CRACK hoje no Brasil está em torno de 1,2 milhão e a idade 
média para início do uso da droga é 13 anos. A droga é fumada em cachimbos, muitas vezes 
feitos de garrafas pet, canetas esferográficas e latas.  É denominado CRACK pelo barulho que 
faz quando esta queimando. 

O CRACK vicia na primeira vez que usado, causa a sensação de alucinação e alegria 
intensa por no máximo 15 segundos. Após esse tempo o usuário entra na fase chamada 
“fissura”, onde enlouquece por querer as sensações por mais tempo, e procura mais, e mais, e 
mais, podendo ficar até 2 dias seguidos usando a droga. 

O crack eleva a temperatura do corpo, podendo causar no dependente um acidente 
vascular cerebral. A droga também causa destruição de neurônios e provoca a degeneração 
dos músculos do corpo, o que dá aquela aparência característica (esquelética) ao indivíduo: 
ossos da face salientes, braços e pernas finos e costelas aparentes. O crack inibe a fome, de 
maneira que os usuários só se alimentam quando não estão sob seu efeito narcótico. Outro 
efeito da droga é o excesso de horas sem dormir, e tudo isso pode deixar o dependente 
facilmente doente. 

O usuário é facilmente identificado, devido à perda de peso rápida, o desleixo com a 
higiene corporal, pontas dos dedos queimadas, agressividade, vida social deixada de lado, 
psicoses. O que faz com que a pessoa pareça velha e doente. 

O modo de vida do usuário, enfim, o expõe à vitimização, muitas vezes e infelizmente 
levando-o a um fim trágico. E você, quer ter este mesmo fim? DIGA NÃO AO CRACK! 
 

 
 
ANEXO 10: Imagens selecionadas para a notícia que recebeu a menor pontuação 

pelos especialistas (notícia “negativa”)  

 

I1.  I2.  I3.   
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I4.  I5.  

I6.  I7.  I8.  

I9.  I10.   

I11.  I12.  I13.  

I14.  I15.  
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ANEXO 11: Texto produzido para a notícia que recebeu a maior pontuação pelos 

especialistas (notícia “positiva”)  

 

Todos nascemos com um potencial que a vida nos dá, independente de classe social, 
cultura ou educação.	  Preservar a própria vida e desenvolver a si mesmo é uma escolha de cada 
indivíduo no decorrer de cada dia vivido.	  

Um jovem que pela primeira vez escolhe usar crack, em seu íntimo, sabe a escolha que 
está fazendo. O nome ‘crack’ vem do barulho que as pedras fazem ao serem queimadas 
durante o uso. É um ‘crack’ de neurônios, de si mesmo, de vida, de personalidade. 

Um jovem que busca pelo prazer, euforia e agitação dada pela droga, busca também 
pela fuga da realidade. É viciado, pois desde pequeno sempre teve todo afeto, atenção, 
cuidados, e quando deve enfrentar a vida, a sociedade, as dificuldades diárias, foge para a 
droga. 

Há um grande mercado lucrativo: traficantes esgotam reservas de algumas drogas para 
estimular o consumo de uma nova. Mas a escolha do uso da droga é sempre individual. 

O que leva os indivíduos a fazerem escolhas mais imediatistas, sem avaliar as 
consequências para o futuro? 

Vivemos uma sociedade privilegia e dá assistência aos drogados, ao invés de 
responsabilizá-los. A força de vontade não basta, é preciso uma decisão interior de querer 
construir a si mesmo, ser responsável, enfrentar a vida. 

Este é um novo ponto de vista sobre o uso de drogas e a fuga da realidade. O que isso 
lhe faz refletir?	  

 

ANEXO 12: Imagens selecionadas para a notícia que recebeu a maior pontuação 

pelos especialistas (notícia “positiva”)  

 

I16.  I17.   

I18.  I19.  
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I20.  I21.  

I22.  I23.  

I24.  I25.  

I26.  

 

 

 
 


