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Uma análise de conteúdo na imprensa: Os valores-notícia e as redes sociais  Resumo  A imprensa ocupou durante anos o lugar de meio comunicação por excelência. No entanto, as tecnologias não param de evoluir e questionou-se mesmo a capacidade de subsistência do ‘jornalismo em 

papel’: primeiro com a rádio, depois a televisão e agora a Internet. A verdade é que estamos perante uma das mais substanciais revoluções de que há memória no mundo do jornalismo, a digital. Com a massificação da Web 2.0 e, sobretudo, das redes sociais, muito se tem falado sobre a grave crise que afeta a atividade. Alguns autores focam-se na perda da própria identidade profissional, com a diluição de certos pilares que sempre nortearam os desígnios do exercício da profissão. Apesar dos vários estudos, poucos são aqueles que se centram nas redes sociais em associação com a imprensa. Neste contexto, pretende-se neste Relatório apresentar e analisar uma experiência curricular de três meses no jornal A Bola e, a partir da mesma, aferir de que forma os meios impressos se estão a apropriar da utilização das redes sociais. Um ponto fundamental é relativo aos valores-notícia, no sentido em que se perspetiva perceber quais os mais recorrentes quando relacionados com as plataformas digitais.  
Desde cedo, a metáfora das “bad news is good news”, ou a prevalência do Inesperado/Surpresa, bem 

como as notícias sobre “Sua Majestade”, patentearam a própria interpretação do que é, ou não, notícia. Não obstante os níveis de subjetividade que se podem associar às investigações em Ciências Sociais, verifica-se a existência de diversos trabalhos, devidamente caraterizados, sobre a aplicação dos valores-notícia. Galtung e Ruge são um dos expoentes mais clássicos neste âmbito, mas já se procurava definir os acontecimentos 
suscetíveis de gerarem eco na imprensa antes deles. Mais recentemente, Harcup & O’Neill (2016) e Traquina (2005) contribuíram também com importantes desenvolvimentos nesta matéria. 

Por isso, e tendo como base a questão “Quais os valores-notícia mais recorrentes nas notícias impressas que apresentam as redes sociais como fontes de informação?”, procedeu-se a uma análise de conteúdo de 62 edições de jornais diários (um título especializado em desporto e um generalista), durante um período de um mês, com o objetivo de medir o impacto das plataformas digitais nas notícias publicadas. Será que se verifica, efetivamente, um recurso assíduo das redes sociais? Será que, quando utilizadas, representam fontes primárias ou secundárias? Quais os valores-notícia mais aplicados? Estas e outras perguntas lançam o mote para uma reflexão sobre a utilização das redes sociais em meios offline, perspetivando-se uma discussão coesa dos resultados obtidos, em articulação com a atual realidade do jornalismo. Independentemente das conclusões, é inegável que as redes sociais estão a impulsionar mudanças significativas nos hábitos diários dos jornalistas. Palavras-chave: imprensa; jornalismo desportivo; valores-notícia; Web 2.0; redes sociais; fontes de informação  
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A content analysis into the press: News values and social media  Abstract  For years, the press has been the main centre of media for excellence. However, the technology is always evolving, and this scenario has exploited the substantial raise of doubts about the survival of the press, as we know it: first with the radio, then the television and now the Internet. The truth is that we are living one of the 
most drastic revolutions into journalism’s world, because of the constant digital improvements. With the proliferation of Web 2.0 and, above all, social media, much has been said about the serious crisis that affects 
the journalists’ activities. Despite the amount of the studies, few are those that focus on social media in association with the traditional press. In this context, and taking as a starting point a three-month internship experience in the newspaper A Bola, it is intended to understand how the print media are appropriating the use of social media in their news. Galtung and Ruge are undoubtedly one of the classic exponents in this area, but one has already tried to define the newsworthiness of the events that could be find in the press before them. More recently, Harcup & O'Neill (2016) and Traquina (2005) have also contributed with important developments in this regard. 

Therefore, based on the question “What are the most frequent news values in printed news that have 

social media as sources of information?”, a content analysis took place centred on 62 printed editions (one from a Sports newspaper, also from a general one), on a daily basis, during one month, with the purpose of measure the real impact of digital platforms on the news stories. Is there an effective use of social media as news sources? What are the most common? These and other questions set the tone for a reflection on the use of social media networks into offline media, aiming a cohesive articulation between the results obtained with the current reality of journalism. Regardless of the conclusions, it is undeniable that social media are driving changes in journalist’s daily habits.         Keywords: press; Sports journalism; news values; Web 2.0; social media; sources  
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Introdução  Este Relatório assume como ponto de partida o retratar da experiência curricular, que decorreu entre setembro e dezembro de 2013, na delegação do Porto, no jornal A Bola. A data de conclusão deste trabalho apresenta um relativo desfasamento temporal, visto que coincidiu com o ingresso da autora no mercado de trabalho. No entanto, sempre permaneceu a vontade de encerrar com sucesso esta etapa académica. Neste contexto, poderá o leitor ter a certeza de encontrar um discurso, na primeira pessoa, o mais próximo possível da realidade vivida no decurso do estágio, até porque grande parte dos acontecimentos mais significativos foram alvo de um registo diário. Para além disso, a experiência de um ano e meio como jornalista profissional confere uma certa maturidade à reflexão e, de certa forma, a distância no tempo permite observar de outra maneira um fenómeno que hoje atingiu proporções desmedidas: as redes sociais no jornalismo.  Apesar de na altura as plataformas digitais não apresentarem a massificação que evidenciam atualmente, já se verificava uma tendência para a assiduidade na consulta das redes sociais por parte dos jornalistas. O objetivo incidia, sobretudo, na procura de eventuais ideias para matérias ou, então, como complemento de algum assunto/notícia. Desde então, o crescimento e a implementação destas ferramentas tem-se verificado a um ritmo galopante, sendo prática habitual do quotidiano de qualquer profissional. Com este trabalho, pretende-se, assim, analisar até que ponto os meios tradicionais, como a imprensa, se estão a apropriar das redes sociais.  Do ponto de vista da estrutura deste Relatório, no capítulo I, destaca-se A Bola como o mais antigo jornal desportivo português ainda em atividade, pelo que é apresentada uma breve retrospetiva sobre a sua história, incluindo algumas das suas principais caraterísticas. Em simultâneo, evidencia-se a evolução deste título, bem como a sua adequação aos tempos modernos, com a aposta bem-sucedida d’A Bola TV e a liderança absoluta no online. No capítulo II é notório o tom mais intimista do discurso, uma vez que se trata de uma observação participante, no qual são descritos os momentos mais marcantes da realização do estágio curricular, assim como algumas das aprendizagens consideradas relevantes. De seguida, propõe-se um olhar mais reflexivo sobre a questão a aprofundar (capítulo III), enquadrando-se a mesma na revolução apresentada pela Internet e, mais especificamente, na proliferação das redes sociais. No fundo, o mote prático para o desenvolvimento deste tema nasceu, ainda que indiretamente, de uma constatação das diversas formas de convergência adotadas por A Bola, em associação com a observação da utilização dos sites de redes sociais, numa fase ainda relativamente embrionária do processo.  No capítulo IV surge o enquadramento teórico que articula algumas das teorias consideradas mais importantes para o posterior estudo empírico, caraterizando-se pela definição de conceitos essenciais como, por exemplo: os valores-notícia; as fontes de informação e as redes sociais. Após o elencar de várias perspetivas, segue-se o capítulo V, onde é descrita a metodologia utilizada, caraterizada pela realização de uma análise de 
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estudo quantitativa. No total, procedeu-se a uma recolha e análise de 62 edições (d’A Bola e do JN), o que correspondeu a uma amostra global final de 320 notícias, reunida entre 17 de junho e 17 de julho de 2017. O critério foi sempre a referência específica às redes sociais como fontes. Por sua vez, no capítulo VI o leitor encontrará a análise e discussão pormenorizada dos dados recolhidos, seguida de uma breve reflexão qualitativa sobre os resultados obtidos. Por último, no capítulo VII, tem lugar a enunciação das principais considerações finais, bem como a explicitação dalgumas limitações registadas no presente estudo e ainda algumas ideias para eventuais e futuras pesquisas na área. Em suma, esta investigação pretende perceber quais os valores-notícia mais frequentes nos meios impressos analisados, qual a sua dimensão em termos práticos na hora da publicação, se constituem fontes primárias ou secundárias, e ainda quais as tendências de maior utilização ao nível das redes sociais.    
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Capítulo I – A Bola: O mais antigo jornal desportivo português  
“Quando um dia mais tarde, se fizer com a necessária calma a história do desporto em Portugal, ter-se-á de prestar justiça ao contributo da imprensa no desenvolvimento e expansão dos exercícios físicos. Neste sector, talvez mais do que em qualquer outro da vida nacional, os jornais aparecem intimamente ligados a tudo o que 

se fez para chegarmos às realidades de hoje.” (Os Sports, 1945:8 cit in Pinheiro, 2009: 356)   A imprensa desportiva em Portugal começou a dar os primeiros passos durante o século XIX, em plena monarquia. Apesar do clima de tensão política, publicaram-se jornais, cartazes e folhetos que aludiam à prática desportiva, embora por esta altura ainda não houvesse uma grande familiarização com o tema. Com o aproximar do final do século verificou-se um aumento do interesse por parte da sociedade portuguesa em relação à atividade física e aos jornais desportivos. No entanto, as publicações tinham, na sua maioria, curta duração de vida (Ferreira: 2013)1. Constrangimentos editoriais e administrativos, publicidade reduzida, falta de público-alvo e de pagamento de assinaturas foram alguns dos problemas que eclodiram logo nos primórdios do jornalismo desportivo (idem). Multiplicavam-se, apesar de tudo, os títulos jornalísticos, tendência que se manteve até à década de 20 do século XX. Todavia, eram parcas as capacidades de afirmação. Os Sports2 surgiram como um caso particular de sucesso, tendo sido publicado durante 40 anos. Curiosamente, o desaparecimento desta publicação coincidiu com a fundação do mais antigo jornal desportivo português ainda em atividade: A Bola.  Com este capítulo pretende-se, então, apresentar uma breve retrospetiva sobre a história d’A Bola, incluindo algumas das suas principais caraterísticas e sucinta contextualização da publicação a nível nacional. Para além disso, surge uma introdução ao próprio jornalismo desportivo, que pelas suas particularidades se distingue, sem dúvida, doutros géneros.   1.1 Introdução ao Jornalismo Desportivo  
Antes de se avançar com a apresentação d’A Bola, e sendo este um jornal especializado em desporto, revela-se pertinente aludir a determinadas especificidades sobre o jornalismo desportivo ou, pelo menos, algumas perspetivas existentes acerca do mesmo. Em Portugal, mas também num âmbito mais geral, durante 

                                                 1 Informações baseadas no Relatório de Estágio de João Ferreira, apresentado ao Instituto Politécnico de Tomar para cumprimentos dos requisitos necessários à 
obtenção do grau de Mestre em Design Editorial, sob o título “ A Bola – Do Papel para o Digital”, 2013. 2 Publicação criada em outubro de 1905 e cessada em 1945. 
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décadas, verificou-se um certo estigma em relação aos jornalistas desportivos, considerados por muitos dos seus pares como profissionais de uma espécie de ‘jornalismo menor’ (Lopes & Pereira, 2006).  Num artigo intitulado “Sports Journalists Who Blog Cling to Tradional Values”, Schultz e Sheffer aludem 

à ideia de que o “desporto é frequentemente encarado como algo que não acrescenta valor substancial ao 

panorama jornalístico global”3 (2007: 7). O estigma, de que vários jornalistas desportivos foram alvo ao longo 
dos tempos, vai ainda mais longe se atentarmos à expressão de “departamento dos brinquedos das notícias” (Boyle, Rowe & Whannel, 2010). De facto, num trabalho conjunto, os autores mencionam que, apesar da grande quantidade de impressão, transmissão e espaço online dedicado ao desporto, esta secção foi muitas vezes representada com alguma desconsideração. Através de Rowe (2007), os autores explicam ainda que a 
tipificação de “departamento dos brinquedos” teve por base a deturpação de um “comentário auto-depreciativo 
de uma famosa emissora de desportos estadunidense”, que se referia ao desporto como o “departamento de 

brinquedos da vida humana”. Com efeito, pode entender-se que o “baixo status profissional do jornalismo desportivo corresponde a um desdém da elite pelos desportos como cultura popular” por parte de intelectuais 

e “adeptos do bom gosto cultural” (idem: 246,247). 
Também Fernando Cascais refere: “Há alguns anos, não muitos, o jornalismo desportivo era aceite, no máximo, como de segunda divisão. Os seus profissionais sentiam o estigma, mesmo praticando o jornalismo 

de maior audiência em Portugal” (Cascais, 1999, cit in Tulha, 2012: 18)4. A esta perceção um quanto negativa, 
acresce também outra, nomeadamente a de um tipo de jornalismo ‘preguiçoso’. Boyle (2006) salienta que começa a tornar-se comum (…) que os jornalistas não estejam no local onde estão a decorrer os eventos desportivos, a ver o desenrolar dos acontecimentos ao vivo, mas sim a assistir àquilo que é possível ver na sua 
televisão (…) e, na maior parte das vezes a basear os seus artigos nisso” (idem: 26). A este nível, poderão ser apontadas várias justificações, desde os cortes de pessoal nas redações às próprias pressões de tempo, que é cada vez mais exíguo, com a afirmação e proliferação das chamadas breaking news (em português, ‘notícias 

de última hora’). 
No entanto, e por mais críticas que possam ter surgido, o jornalismo desportivo foi ganhando força. É preciso ter em conta um aspeto importante: conforme os desportos cresceram economicamente, sobretudo o futebol, e as equipas que se tornaram grandes marcas como, por exemplo, o Barcelona e o Real Madrid (em Espanha), ou o Manchester United e o Chelsea (em Inglaterra), a atividade jornalística associada a estes meios 

registou também, por consequência, um determinado desenvolvimento. “À medida que que o desporto cresceu 

em riqueza, poder e influência” (Thakur, 2010, cit in Tulha, 2012: 18), o estigma de “jornalismo menor”, acima 

                                                 3 Tradução livre da autora do original em inglês: “(…) sports is often perceived as not adding substantial value to the overall news media outlet”. 4 Ana Sofia Pereira Tulha no seu Relatório de Estágio de Mestrado em Jornalismo (da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2012), sob o título “O jornalismo sentado e a dependência das agências: o caso da secção de Desporto do jornal Público”, apresenta diversas constatações com utilidade e pertinência para o presente trabalho. 
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mencionado, começou a perder peso. Também Boyle, Rowe e Whannel mostram concordância com esta 
perspetiva ao afirmarem: “Uma vez que o desporto se torna um aspeto cada vez mais central da cultura contemporânea, o valor comercial do jornalismo desportivo e do jornalismo desportivo especializado continuará 
a aumentar”5 (2010: 252). 

Outra das apreciações críticas apontadas ao jornalismo desportivo é a linguagem utilizada, principalmente na construção de notícias, crónicas de jogos e/ou reportagens ligadas ao futebol, entendendo alguns autores, e inclusive jornalistas, que há um uso desmesurado das metáforas e trocadilhos. Por um lado, podem surgir títulos a remeter para um carisma mais religioso como ‘fervor’, numa tentativa de representar a 

forte ‘devoção’ dos adeptos ao seu clube favorito. Por outro, é frequente invocar-se a imagética de guerra, em 
casos como, por exemplo, a confrontação em campo dos três ‘grandes’ portugueses – FC Porto, Benfica e Sporting –, associada a um histórico de fortes rivalidades. O jornalista Carlos Daniel, citado por Lopes & Pereira, 
clarificou este tema: “[O] discurso noticioso sobre o futebol debate-se ainda com a exigência da valoração permanente. Não basta dizer que um remate aconteceu ao minuto 27 e foi da autoria de fulano. O público quer saber se foi bem ou mal executado, legal ou ilegal. Esta é claramente a área do jornalismo onde é mais difícil distinguir a informação da opinião, a análise do comentário, o explicativo do valorativo” (2006: 42). 

Para além das caraterísticas já referidas, convém salientar ainda a forte concorrência que se faz sentir no meio do jornalismo desportivo. Por exemplo, tal como será depois abordado, em Portugal existem três diários desportivos. Apesar de o mercado nacional apresentar compreensíveis limitações geográficas, devido às dimensões territoriais do País, estes jornais coexistem e lutam diariamente pela atenção das audiências, que estão cada vez mais fragmentadas, devido à existência de um ambiente multiplataforma, onde se pode aceder às notícias, sem ser necessário recorrer aos média tradicionais. Neste campo, vendas e sobrevivência parecem 
ser as palavras de ordem. “O universo do jornalismo é um campo, mas que está sob a coação de um meio 
económico por intermédio dos níveis de audiência” (Bourdieu, 1997, cit in Macedo, 2008: 56)6.  A par disso, assistimos à emergência e consolidação dos próprios meios de comunicação das organizações desportivas, para não falar da intensificação da presença de jogadores, agentes e clubes nas redes sociais, facto que veio inverter a tradicional dinâmica relacional entre os jornalistas desportivos e as fontes. Até aqui, sempre se verificou uma certa proximidade, a qual chegou mesmo a ser alvo de análises menos abonatórias, pois levantavam-se questões éticas como o risco de “cruzar os limites” entre a distância profissional e a amizade, ambas separadas por uma linha muito ténue, mas que qualquer jornalista ciente dos 
seus deveres saberá respeitar. “Os jornalistas desenvolvem uma intimidade com os corredores que é rara                                                  5 Tradução livre da autora do original em inglês: “As sports become an increasingly central aspect of contemporary culture, the commercial value of sports journalism and of selected sports journalists will continue to escalate.” 6 Informações baseadas no âmbito do trabalho da autoria de Anabela Semanas Macedo, 2008, com o título “O papel desportivo na hegemonia do futebol – Observações e reflexões de estágio no diário desportivo O Jogo”, desenvolvido no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências da Comunicação, Área de Especialidade de Informação e Jornalismo, do Instituto de Ciências Sociais, da Universidade do Minho. 
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noutros desportos. Apanham os mesmos voos (…); pernoitam nos mesmos hotéis; eles encontram-se nos elevadores e nos cafés da manhã, trocando saudações e uma palavra ou duas de incentivo. Partilham o sucesso 
e o fracasso”7 (Whittle, 2008, cit in Boyle, Rowe, Whannel, 2010: 249). 
 
1.2 História breve d’A Bola  
 Como se referiu, o jornal A Bola é o mais antigo de entre os periódicos desportivos existentes no País. Com mais de 70 anos, o seu nascimento deu-se numa altura conturbada, tanto a nível nacional como internacional: se por um lado, Portugal estava sob o domínio do Estado Novo; por outro, a Segunda Grande Guerra (1939-1945) ainda fazia vítimas. Pese embora o contexto complexo, Cândido de Oliveira e Ribeiro dos Reis8 – que se reuniam frequentemente no Café O Restauração (Lisboa), epicentro de profícuas tertúlias – decidiram mover esforços e criar um projeto que viria a mudar a face do jornalismo desportivo. Com o fulcral apoio de Vicente Melo, que avançou com um necessário investimento inicial de cinco mil escudos, concretizou-se o sonho. No dia 29 de janeiro de 1945, os primeiros exemplares d’A Bola9 eram disponibilizados para venda ao preço de um escudo:    

“–A Bola aparece como jornal livre, sério e honesto: nas intenções e nos processos, a dizer do bem e a dizer o mal, na crítica, na doutrina, na propaganda desportivas. Liberdade integral ao redactor, ao colaborador, ao leitor, que se acolher nas suas colunas, de acordo, é claro, com a índole desportiva deste jornal. A Bola é – e procurará ser sempre – tribuna livre para todos quantos se interessam, lutam e consagram ao desporto. Mas está bem de ver, a mais ampla liberdade de expressão tem de ser informada das suas próprias virtudes desportivas: correção e lealdade no jogo; na crítica, no aplauso, na censura, na intenção, no objetivo. No jornalismo como no desporto: o fair-play como regra permanente” (primeira edição d’A Bola, 29 de janeiro, 1945)10.  Por ocasião do lançamento do primeiro número do jornal A Bola, a concorrência era praticamente inexistente, excetuando a revista Stadium, que se distinguia pelo seu diferenciado e atrativo cariz gráfico. Os 
                                                 7 Tradução livre da autora do original em inglês: “Journalists develop an intimacy with the riders that is rare in other sports. They catch the same flights (…); they stay in the same hotels; they bump into them in lifts or at breakfast buffets, exchanging greetings and a word or two of encouragement. They share their success amd failures (...)”. 8 Cândido de Oliveira e Ribeiro dos Reis são dois nomes incontornáveis no figurino do jornalismo desportivo, tendo desempenhado diversas funções, inclusive, no próprio desporto nacional. O primeiro é, de ambos, o mais conhecido, visto que ainda hoje se disputa a Supertaça – com o seu nome – que opõe o vencedor do campeonato de futebol ao detentor da Taça de Portugal. Os dois estavam impossibilitados de assumir a direção d’A Bola, Cândido de Oliveira por ter estado preso no Tarrafal e Ribeiro dos Reis por ser oficial do Exército, pelo que essa responsabilidade foi atribuída a Álvaro de Andrade. Nota ainda para a participação de Artur Rebelo na parte empresarial do projeto, surgindo a Sociedade Riviarco, que passou a deter a propriedade do jornal. 9 O título d’A Bola foi cedido pelo Diário de Lisboa e o primeiro número esgotou todos os seus exemplares. 10 Ver réplica da capa da primeira edição d’A Bola em anexos. 
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Sports, como já foi mencionado, cessaram a sua atividade dando lugar a um novo título: o Mundo Desportivo. Pelo menos durante quatro anos, A Bola dominou o mercado, encontrando apenas rival aquando do lançamento do Record (em 1949). Não obstante as tradicionais adversidades e lutas com os demais títulos, o jornal teve que enfrentar um problema ainda maior, ou seja os serviços da Comissão de Censura Prévia. O periódico sediado na Travessa da Queimada, em pleno Bairro Alto da capital, foi alvo de diversas multas e cortes até à queda do Estado Novo, tendo o mais grave caso culminado numa suspensão de 30 dias (entre março e abril de 1946). O motivo para a aplicação desta sanção deveu-se à publicação de “matéria não abrangida pela 

circular 238”11 (Pinheiro, 2009: 360, 361). De acordo com o veredito, os textos da autoria de Carlos Correia e Cândido de Oliveira desmereciam a atuação da Federação Portuguesa de Futebol, numa referência ao jogo disputado entre a Seleção de Portugal e Inglaterra12. O jornal A Bola e restantes títulos conheceram, assim, no Estado Novo um dos períodos mais difíceis da História da imprensa nacional.  1.3 Evolução tecnológica e de formato   O percurso d’A Bola tem sido também marcado por uma sólida evolução tecnológica e de formato. De facto, a primeira alteração deu-se ainda cedo. Em 1950, o intenso interesse em torno da Taça Latina e a vitória do Benfica definiram, quase em absoluto, a necessidade de se aumentar a frequência das edições: a par das segundas e quintas-feiras, o jornal passou a ser editado aos sábados. A passagem a trissemanário revelou-se um êxito, prolongando-se por cerca de 40 anos. Nos anos 80, registaram-se algumas importantes mudanças melhorando, em primeira linha, os sistemas de impressão e, consequentemente, de produção do próprio jornal. Assim, abandonou-se a tradicional tipografia de chumbo e aderiu-se ao offset, tendo os textos passado a chegar às páginas através de um sistema de fotocomposição. No entanto, um dos marcos mais significativos desta década deu-se com o aumento da periodicidade das edições. Fruto das recentes conquistas do futebol 13 e do maior destaque mediático de modalidades como o atletismo14, A Bola aumentou, uma vez mais, a sua periodicidade, passando a apresentar-se como quadrissemanário. O crescimento da publicação não parou. Por isso, e depois de introduzida a cor no princípio dos anos 90, a vontade de querer chegar mais longe culminou num dos pontos mais preponderantes da história do jornal, facto que se estende à própria imprensa nacional:  
                                                 11 Em outubro de 1945, a Censura Prévia emitiu uma Circular onde se definia que “estavam dispensadas de censura as notícias e relatos desportivos” (idem). 12 Na verdade, o jogo em vez de ser disputado ante os adversários da seleção principal de Inglaterra, opôs Portugal a uma equipa de marinheiros britânicos, facto 
que despertou a ironia dos jornalistas d’A Bola. Tendo em conta o cenário noticiado, os censores justificaram também a sua decisão, considerando que os congéneres ingleses – tradicionais aliados dos portugueses – haviam sido desrespeitados. 13 O FC Porto sagrou-se campeão europeu de futebol em 1986/1987 e o Benfica chegou à final da mesma competição na época seguinte. 14 Na década de 80, Portugal conquistou quatro medalhas em atletismo nas Olimpíadas, incluindo duas de ouro: Carlos Lopes (maratona, Los Angeles, em 1984) e Rosa Mota (maratona, Seul, em 1988). 
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  “Hoje é um dia histórico para a imprensa portuguesa. A partir de hoje A Bola, o maior jornal português passa a diário. O leitor tem, pois, nas mãos, um jornal histórico. Mais moderno, mais prático, um jornal de outra dimensão, numa entrada imediata, a cinco anos de distância, nos anos 2000. Esta é a sua nova 
‘Bola’, mas, também a sua ‘Bola’ de sempre. A Bola de todos os desportos e de todos os tempos.” (Serpa, 1995, 10 de fevereiro: 1 cit in Pinheiro, 2009: 525). O diretor do jornal, Vítor Serpa, salientava, assim, o caráter histórico da publicação, referindo-se também à adesão ao formato tablóide.  1.4 Liderança absoluta no online   Com o advento da Internet, e à semelhança do que foi acontecendo com outros títulos de imprensa portugueses, A Bola estendeu a sua influência do tradicional meio em papel para o digital, como consequência inevitável da evolução tecnológica e do próprio jornalismo. Assim sendo, o lançamento do site oficial do jornal deu-se no dia 29 de janeiro de 2000, por ocasião do seu 55º aniversário, sob o domínio de www.abola.pt. Desde então, A Bola tem cimentado a sua posição em ambas as frentes.  

“Tanto o jornal que todos os dias está nas bancas, como www.abola.pt que se encontra à distância de um clique, são líderes de mercado, o primeiro no segmento dos desportivos (sendo o 
terceiro maior em audiência entre todos os meios) e o segundo em termos absolutos.” (Delgado, José Manuel: 29 de janeiro de 2010, Editorial p.2, Suplemento A Bola de Parabéns).  De facto, basta atender a dados recentes disponibilizados pela Netscope15 para facilmente percebermos a tendência de liderança que A Bola tem assumido no online nos últimos anos16. Entre janeiro e dezembro de 2017, o título desportivo surgiu sempre em primeiro lugar, à frente de toda a concorrência desportiva, generalista e especializada. Só no mês de outubro, o site contabilizou17 26 846 106 visitas totais (multiplataforma) e 197 036 106 page views totais (multiplataforma). Em novembro18, A Bola registou uma ligeira quebra nas visitas totais (multiplataforma) com 25 365 118, mas subiu nas page views totais multiplataforma com 203 867 089. Porém, voltou a fechar o ano com uma subida19 notória face ao mês precedente, ao somar 28 136 628 visitais totais (multiplataforma) e 214 871 298 page views totais (multiplataforma).  

                                                 15 Entidade responsável para o estudo de referência para o mercado digital em Portugal (http://net.marktest.pt/). 16 Segundo uma notícia (http://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/647040), [acedida a 21 de novembro de 2017], “A Bola Online é o site mais visto, em todos os meses, desde junho de 2012, e a partir de janeiro de 2013 entrou definitivamente na casa dos 200 milhões de visualizações, com alguns registos acima dos 300 
milhões”. 17 Dados acedidos a 21 de novembro de 2017 [http://net.marktest.pt/netscope/rankings-netscope/ranking-netscope-de-outubro-de-2017/] 18 Dados acedidos a 24 de janeiro de 2018 [http://www.marktest.com/wap/private/images/news2017/1073/Netscope.pdf] 19 Dados acedidos a 24 de janeiro de 2018 [http://www.marktest.com/wap/private/images/news2018/1077/Netscope.pdf] 

http://www.abola.pt/
http://www.abola.pt/
http://net.marktest.pt/
http://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/647040
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1.5 A Bola TV: Um caso único no Desporto em Portugal    A Bola nasceu como um título única e exclusivamente impresso, numa época em que era inimaginável antever todo o cenário de revolução digital que se viria a suceder. No entanto, a migração para o online, abordada no tópico acima, foi apenas a primeira de uma série de medidas levadas a cabo para se tentar manter 
a qualidade do jornalismo d’A Bola num ambiente em constante mutação. Como tal, depois da aposta clara e que continua a dar frutos no site, a administração decidiu levar o nome do jornal a um outro nível: a criação de um canal homónimo de televisão. Numa fase piloto, A Bola TV esteve em exibição apenas na Internet. Todavia, e após poucos meses, o projeto evoluiu e passou a chegar a casa das pessoas através do número 12 da MEO. No dia 12 de outubro de 2012, foi oficialmente lançado o canal A Bola TV. Esta data representa um marco da 
História recente d’A Bola, mas também do próprio desporto em Portugal. Isto porque nenhum outro meio desportivo tradicionalmente impresso, ou seja O Record e O Jogo, dispõe de um canal próprio de televisão. Com duas redações, uma na sede em Lisboa e outra na delegação do Porto, A Bola TV passou a informar as pessoas durante 24 horas em sete dias por semana, cobrindo todo o território nacional e mais três países africanos de língua oficial portuguesa, nomeadamente Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. Este meio 
surgiu, no fundo, como um complemento para o estabelecimento da marca mediática d’A Bola, visto que ambos são geridos autonomamente, não tendo sido necessário o alargamento de funções dos jornalistas de ‘papel’ para a televisão.  1.6 A Bola e a adoção de uma estratégia multiplataforma   Numa lógica de mutação e reinvenção, mas sem perder a identidade, A Bola procurou estender o valor da sua marca a outras plataformas. Desde a criação do site, numa primeira fase, ao surgimento do canal televisivo, bem como à produção de conteúdos para dispositivos móveis (Android, iPad, iPhone, ou Tablet), há muito que A Bola deixou de ser só um jornal. Em 2013, Stephen Jukes chegou mesmo a apelidar o atual 
panorama como “perfect storm”, tendo em conta que a combinação dos avanços tecnológicos, a par da recessão mundial e da incerteza nos modelos de negócio, contribuiu para intensificar uma crise sem precedentes. Com efeito, houve a necessidade dos média tradicionais procurarem estratégias para contrariar tendências adversas. Assim sendo, e a uma escala global, começou a falar-se cada vez mais dos conceitos de convergência e de multiplataforma (fenómeno que se pode evidenciar em A Bola).  

“Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos em várias plataformas de média, à cooperação entre as indústrias de múltiplos média e ao comportamento migratório das audiências, que irão praticamente a 
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qualquer lugar na procura pelo género de experiências que pretendem. Convergência é uma palavra que serve para descrever mudanças tecnológicas, industriais, culturais e sociais (…)” (Jenkins, 2006: 2,3)20.   A Bola deu um passo em frente, ao desbravar novos caminhos, sendo o único título impresso desportivo com um canal próprio de televisão. Por isso, regista-se aqui uma clara preocupação com a exploração e a adoção de conteúdos multiplataforma na estratégia de meios originalmente impressos. Em A Bola Online é possível encontrar conteúdos exclusivos, como A Bola Edição Digital ou A Bola de Diamante, que apenas estão disponíveis para subscritores. Para além disso, também se verifica uma complementaridade entre o jornal, o site e o canal televisivo, facto que sobressai na inclusão, por exemplo, da programação d’A Bola TV no título impresso e no online. Será ainda pertinente referir a aplicação A Bola – Jogos em Direto, à qual se pode aceder tanto por A Bola Online, como através de dispositivos móveis. Deste modo, e apesar de ter começado como um meio tradicional, A Bola está a espalhar-se em mais unidades. Não obstante o facto de incidirem na rádio, as palavras de Mariano Cébrian Herreros representam as ideias acima defendidas, servindo também para explicar o que se passa ao nível da imprensa: “O rádio não é uma ilha, integra um ecossistema comunicativo em constante mutação, complexo e com adaptações. Dentro desta complexidade os meios de comunicação e serviços se congregam em unidades organizativas superiores. 
(…) Plataformas com capacidade de congregar todos os meios de comunicação existentes, gerar outros e 

estabelecer novas relações entre elas” (2011: 69,70). José Luis Orihuela, professor na Universidade de Navarra (Espanha) e teórico da comunicação, avançou com o termo – eCommunication –, numa tentativa de encarar positivamente os novos desafios como 
potencialidades criativas. No seu artigo “eCommunication: The 10 Paradigms of Media in the Digital Age”, o autor espanhol aponta os casos da National Geographic e da CNN, pois não se referem a um meio de 
comunicação em particular, “mas marcas que representam autoridade sobre uma área de conteúdo”. 

Compreensivelmente, a “imagem da marca dos média é um dos ativos mais valiosos nas organizações mediáticas neste novo ambiente: uma fonte de credibilidade e prestígio para o conteúdo digital. Hoje, os média começaram a perceber que os seus negócios estão a vender o conteúdo, e não o título: serviços multiplataforma podem ser acedidos pelos utilizadores por uma variedade de meios de acordo com a situação e necessidades” (2003: 2)21. Assim sendo, não é de estranhar que os média outrora tradicionais, como A Bola, passem a ser associados a grandes nomes ou marcas de comunicação. 
                                                 20 Tradução livre da autora do original em inglês: “By convergence, I mean the flow of content across multiple media platforms, the cooperation between multiple media industries, and the migratory behavior of media audiences who will go almost anywhere in search of the kinds of entertainment experiences they want. 
Convergence is a word that manages to describe technological, industrial, cultural, and social changes (…).” 21 Tradução livre da autora do original em inglês: “The media convergence towards digital resets media identity, shifting from platforms to contents and outstanding brand image in relation to a type of content not to a media format. Media brand image is one of the most valuable actives of media companies in the new environment: a source of credibility and prestige for digital content. Today media starts to understand that their business is selling the content, not the holder: multiplatform services to be accessed by users from a range of terminals according to the users situation and needs.” 
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1.7 A secção Outros Mundos e a aposta no mercado lusófono   Embora seja claramente uma publicação especializada no âmbito desportivo, A Bola também aborda, ainda que com menor destaque, temas normalmente noticiados pelos títulos generalistas. A secção Outros Mundos, disponível tanto na versão impressa como online, é um exemplo concreto da vontade de focar assuntos variados. Em A Bola Online o espaço reservado para esta secção, é claramente maior que no jornal 22 , destinando-se à cobertura das seguintes áreas: “Nacional”, “Internacional” e “Mais”. A par dos Outros Mundos, outra caraterística que sobressai em A Bola é a aposta no mercado lusófono. A atenção dada à realidade informativa dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), nomeadamente Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, é facilmente verificável, através de uma breve análise do site, visto que existe uma secção própria para o efeito – “África”. Neste contexto são publicadas frequentemente notícias de correspondentes locais, ou tendo como fontes jornais, sites e agências noticiosas africanas. Apesar de se encontrarem atualmente suspensas, convém salientar ainda, a este nível, a integração de A Bola nos mercados angolano e moçambicano, com edições próprias para ambos os países. O jornal chegou primeiro a Angola, em 2009, contendo um caderno principal editado em Portugal e um outro dedicado à cobertura do Girabola (campeonato principal de futebol angolano) e doutras modalidades desportivas. Depois, em 2013, A Bola alcançou as bancas de Moçambique, com uma lógica semelhante à edição de Angola e com a mesma periodicidade, ou seja trissemanal.    1.8 Contextualização da concorrência   Em relação ao posicionamento no mercado português, o jornal A Bola apresenta algumas caraterísticas únicas que o distinguem, claramente, da sua concorrência mais direta: Record e O Jogo. De facto, uma das 
diferenças mais notórias reside no facto d’A Bola ser o único título desportivo que não está alicerçado num grande grupo mediático. Neste cenário, convém mencionar que, além do jornal, A Bola Online e A Bola TV, a Sociedade Vicra Desportiva – detentora da publicação com sede na Travessa da Queimada – possui apenas a revista Auto Foco, dedicada a desportos motorizados. Na verdade, esta caraterística é mesmo uma das mais relevantes, tendo em conta o atual contexto de concentração mediática. O Record, por exemplo, surge integrado na Cofina Media, que detém diversos jornais, revistas e um canal de televisão por cabo, destacando-se o Correio da Manhã, a CM TV, o Jornal de Negócios, a Sábado e a TV Guia. Por sua vez, O Jogo está inserido na Global 
                                                 22 A Secção Outros Mundos da edição impressa será abordada com maior desenvolvimento a posteriori, uma vez que foi parte fundamental da experiência do estágio curricular em A Bola. 
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Media, que assume preponderância, sobretudo, pela posse de importantes publicações generalistas, nomeadamente o Jornal de Notícias (JN) e o Diário de Notícias, e ainda pela inclusão da estação de rádio TSF. Uma das principais diferenças do jornal A Bola face à sua concorrência, incide na recusa da publicação em ser auditada pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT). Deste modo, não é possível quantificar exatamente as suas tiragens. Assim sendo, e tendo em conta apenas os dados disponíveis bimestralmente pela APCT23, o Record surge à frente d’O Jogo. Em sentido inverso, e tal como já vimos num tópico acima, A Bola assume liderança praticamente absoluta no online. No entanto, a este nível, será interessante salientar ainda a existência de dois órgãos exclusivamente digitais: o MaisFutebol (www.maisfutebol.iol.pt) e o zerozero (www.zerozero.pt). Embora não surjam como rivais diretos d’A Bola, estes dois sites oferecem ao leitor um maior número de opções informativas desportivas, principalmente, sobre futebol.   

                                                 23 Dados da APCT para a área de “Desporto e Veículos” disponíveis em http://www.apct.pt/Analise_simples.php [acedido em 5 de dezembro de 2017] 

http://www.maisfutebol.iol.pt/
http://www.zerozero.pt/
http://www.apct.pt/Analise_simples.php
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Capítulo II – Estágio curricular no jornal A Bola  
“Uma das condições primárias é a curiosidade. Os filósofos chamavam a essa capacidade de assombro, tal implica uma certa ingenuidade de espírito, um amor à novidade e ao estar disposto a deixar-se surpreender a cada manhã. É nessa capacidade de assombro que reside o fundamento do conhecimento e, por isso, a rotina é o pior inimigo da sabedoria. O bom dos jornalistas, dos jornalistas a sério, é que se interessam por tudo, apaixonam-se por tudo, arrebatam-se por tudo e para todos. O seu ofício é o de desconstruir os acontecimentos para sintetizá-los a seguir.” 24 (Juan Luis Cebrián)  

2.1 O porquê da escolha d’A Bola e os primeiro dias   O jornal A Bola sempre representou, para mim, um meio de comunicação de referência. Cresci a folhear diariamente as suas páginas. Consequentemente, nasceu uma grande paixão pelo jornalismo desportivo, pelo que a escolha do meu local de estágio só poderia passar por esta publicação. Por isso, decidi contactar diretamente o diretor Vítor Serpa, expondo-lhe a minha vontade de estagiar na redação do Porto. Normalmente, os estagiários são recebidos na sede, em Lisboa, mas fruto da existência de constrangimentos geográficos e económicos, só conseguiria usufruir desta experiência no norte. Passado pouco tempo, recebi a confirmação que desejava mais que tudo: o meu pedido tinha sido aceite. Em agosto de 2013, devido à falta de jornalistas por motivos de férias, fui contactada para iniciar o estágio o mais rapidamente possível. No entanto, como estava a trabalhar, tive que pedir, com algum receio à mistura, para começar apenas no mês seguinte. Os responsáveis entenderam a situação, mas mesmo assim foi agendada uma reunião com o, então, coordenador da delegação do Porto, Paulo Montes, para conhecer aquele que viria a ser o meu orientador de estágio e também a redação. Deste modo, o arranque da experiência curricular ficou agendado para a primeira semana de setembro. Os primeiros dias coincidiram com um período de familiarização com a redação e o serviço propriamente dito. Na altura, fiquei surpreendida pela forma como fui acolhida. Não obstante os típicos nervos de principiante, os jornalistas fizeram-me sentir rapidamente em ‘casa’. Prontamente, introduziram-me o Milenium Editor – software utilizado para a conceção de conteúdos do jornal –, e atribuíram-me os primeiros trabalhos: a colaboração na elaboração de breves notícias para a secção Outros Mundos. Apesar de não ter começado logo em desporto, senti uma responsabilidade muito grande por ter textos publicados no jornal A Bola. Todavia, aprofundarei estas duas últimas questões nos tópicos subsequentes. 
                                                 24 Tradução livre do original em castelhano “Cartas a un periorista: y un epílogo para adolescentes”, da autoria de Juan Luis Cebrián 
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 A par da pressão de estar num reconhecido órgão de comunicação social, outras caraterísticas a que tentei adaptar-me desde o princípio prenderam-se com as rotinas de trabalho. Decidida a encarar aqueles meses como uma jornalista profissional, entrava às 15:30 horas e saía perto do jantar, muitas vezes depois. Mas não me importava, nem um pouco. Quanto até mais tarde trabalhava, mais experiências absorvia. Desta forma, podia observar com maior clareza e rigor os costumes dos meus colegas, nomeadamente: a consulta dos jornais da concorrência 25– o Record e O Jogo. O jornalismo desportivo é extremamente competitivo, pelo que havia a necessidade de verificar se nenhum dos órgãos ‘rivais’ tinha publicado algum exclusivo, que se viesse a revelar demasiado importante e pudesse conduzir ao ‘julgamento’ do leitor pela falta dessa notícia no seu jornal de eleição; a habitual troca de informações e ideias para a realização de artigos diários; os contactos com os correspondentes para apurar as novidades; entre outros aspetos. Tendo em conta os fatores supracitados, não é de estranhar que, quando questionada sobre a minha pretensão para as folgas, a resposta tenha sido a de que queria seguir a lógica dos restantes jornalistas. Ora, tal significava que passaria a gozar de um período de descanso rotativo, trabalhando na maioria das vezes aos sábados e domingos. Como aspirante a jornalista desportiva, não poderia perder o frenesim dos fins de semana, alturas em que o volume informativo aumenta devido à ocorrência dos jogos de futebol.  2.2 A primeira saída em reportagem e a pressão do tempo-limite    Depois da primeira semana, em que a palavra de ordem tinha sido a de adaptação, comecei a interiorizar melhor alguns dos hábitos de trabalho. Na medida em que continuava a desenvolver algumas notícias e a consultar os diversos órgãos de comunicação social, em busca de ideias para conteúdos informativos, fui-me sentindo um pouco mais confiante. Por acréscimo, o tempo que empregava na realização das tarefas também foi diminuindo, pelo que entendia estar pronta para empreender outro tipo de atividades. Neste sentido, e em conversa com Carlos Vara, então subcoordenador da Delegação do Porto, partilhei o meu interesse pessoal pelo ciclismo. De facto, o meu projeto final de Licenciatura26 tinha sido, precisamente, sobre esta modalidade, facto que fiz questão de mencionar, à semelhança de outros trabalhos similares. Tal como referido, julguei que, ao expor de certa forma algo em que me sentia, particularmente, à vontade, poderia impulsionar o aparecimento de eventuais oportunidades de trabalhos jornalísticos que fossem mais ao encontro das minhas expetativas. Em pouco tempo, ligaram-me da redação para me darem conta da primeira saída em reportagem: no dia seguinte, teria que estar em Sangalhos, para acompanhar a Seleção Nacional de ciclismo. Ora, estando a estagiar num jornal desportivo onde predomina essencialmente o futebol, 
                                                 25 A este nível é oportuna a referência a Pierre Bourdieu, uma vez que o autor defende que os jornalistas não passam sem ler o que as publicações da mesma área escrevem sobre esse assunto, influenciando uma certa uniformidade e por consequência à possível perda de um dos valores-notícia mais antigos e intrínsecos à profissão: a novidade (Bourdieu, 1994, cit in Monteiro, 2014: 18). 26 Ver site “Ciclismo em Tempos de Crise” (www.ciclismocrise.weebly.com) 
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não obstante a secção dedicada a Modalidades, nem queria acreditar. Aliás, até pensei que o meu primeiro 
trabalho fora do jornal, ‘em campo’, por assim dizer, fosse ligado ao chamado ‘desporto-rei’. Afinal, e aproveitando a ocasião para um pertinente aparte, esta situação revelou-se rara, pois como afirma João Nuno 
Coelho: “Hoje em dia, não há muitas atividades que ocupem um lugar tão central no universo do desporto e 
do lazer como o futebol” (Coelho, 2001, cit in Macedo, 2008: 33). Recordo-me daquele dia como se fosse ontem. Saí do jornal acompanhada pelo fotógrafo Paulo Esteves, com o objetivo de falar com alguns responsáveis portugueses do ciclismo, mas também com representantes da seleção nacional dos Emirados Árabes Unidos. Na altura, a Seleção Nacional de ciclismo de sub-23 e juniores estava a estagiar, tendo em vista a preparação para o mundial da modalidade, que se iria realizar entre os dias 23 e 29 de setembro. Por sua vez, o coletivo visitante tinha escolhido Portugal com o objetivo de preparar os seus atletas para os campeonatos árabes, com data prevista para 30 de outubro de 2013. Durante a saída de campo, correu tudo normalmente e entrevistei diversos intervenientes de ambas as equipas. Regressei à redação já um pouco tarde e foi nesse momento que lidei, pela primeira vez, com alguns dos grandes constrangimentos e/ou pressões do exercício da atividade jornalística: o fator tempo; a capacidade de escrever rápida e eficazmente; e a seleção objetiva das informações reunidas.  Na verdade, e como é natural, sempre ouvi falar na preponderância e da pressão do tempo-limite, marcado pela cadência da atividade produtiva, de modo a que se cumpra o prazo estabelecido pelos editores. De acordo com Thakur (2010, citado por Tulha (2012), os jornalistas desportivos deparam-se, muitas vezes, com tempos-limite mais apertados que os jornalistas generalistas, principalmente se atendermos ao facto de a maioria dos eventos desportivos (como as partidas de futebol) decorrerem à noite e, portanto, mais em cima do horário de fecho dos jornais (idem: 20). Pese embora o facto de não ter ido cobrir propriamente um jogo, a verdade é que, por ter chegado já tarde à redação, fiquei com pouco tempo disponível. Portanto, sinto que falhei no meu primeiro teste sob pressão; muito por culpa dos nervos e da contagem decrescente do relógio. No dia seguinte, ainda enviei os artigos para a editora em Lisboa, tendo passado a noite inteira a trabalhar e aprimorar os mesmos, isto com esperança de ainda virem a ser publicados. De facto, a reportagem nunca chegou às páginas do jornal, nunca soube exatamente por quê27. Mas parte de mim ficou a sentir que se deveu à falta do 
envio no chamado ‘tempo útil’, embora até fosse uma história com margem para ser lançada no dia seguinte; às tantas, depois surgiram outros temas mais relevantes, mas isso agora não importa. Isto porque, de uma maneira ou de outra, retirei deste episódio uma lição para o resto do meu período de estágio e, consequentemente para toda a vida, visto que nunca mais falhei uma entrega.    
                                                 27 Reportagem por publicar disponível para consulta em anexos. 
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2.3 O trabalho em Outros Mundos e o ‘jornalismo sentado’   A secção Outros Mundos revelou-se de particular preponderância para a minha experiência curricular, uma vez que se tornou parte integrante da rotina diária de trabalho. Recuperando uma ideia anterior, esta secção surge em A Bola, tanto na edição impressa, como online (cuja redação está situada na sede do jornal, em Lisboa). 
Por norma, a Delegação do Porto ficava incumbida da página do “Nacional”28, na qual assumi funções. Convém salientar que, mesmo sendo autora de algumas peças de abertura, os meus artigos não eram assinados, devido ao facto de ser estagiária, excetuando raras ocasiões iniciais (ver em anexos) e, mais tarde, para uma das 
edições africanas d’A Bola. Apesar de ter trabalhado mais diretamente com a parte do “Nacional”, ocasiões houve em que tive oportunidade de escrever para o “Internacional”, tendo inclusive chegado a redigir integralmente as duas páginas da secção (ver em anexos)29.  No âmbito dos trabalhos desenvolvidos para Outros Mundos, tomei como exemplo alguns hábitos dos meus colegas, nomeadamente o recurso aos órgãos de comunicação social generalistas e agências de notícias como a Lusa. No meu caso, sempre dei prevalência a títulos de referência como, por exemplo, o Público ou o Diário de Notícias, incluindo também o JN, dada a sua forte cobertura jornalística na zona norte. No entanto, 
na subcategoria “Por Dentro”, dominavam alguns conteúdos mais sensacionalistas, como crimes ou acidentes. Deste modo, escrevi artigos sobre os quais não tinha uma observância direta, sendo as minhas fontes outros jornalistas e publicações. De acrescentar ainda outra caraterística, nomeadamente a necessidade de acompanhar determinados assuntos em direto, tal como declarações ou comunicados oficiais ao País de figuras de relevo da política nacional (membros do Governo, ou o Presidente da República). Neste contexto, recordei-me diversas vezes dalgumas mensagens transmitidas pelos meus professores da Universidade do Minho, em que predominava o teor de, que atualmente, o jornalismo é, cada vez mais, feito na redação. A este nível, podemos falar do já muito apregoado conceito de “jornalismo sentado”. Segundo Erik 

Neveu, este termo surgiu adaptado do francês “journalisme assis”, o qual está direcionado para o tratamento de informações que não são recolhidas diretamente pelo jornalista. Em sentido contrário, o “journaliste debout”, 

ou ‘jornalista de pé’, representa aquele que vai encontrar as informações devido ao contacto direto com as fontes. Neste âmbito, o autor refere-se mesmo a um “jornalismo de banca”, em que as tarefas passam pelo refazer de textos de outrem, processamento de informação a partir de notas de imprensa e, claro, dos despachos das agências noticiosas. Ainda que de forma imperfeita, este termo remete para a noção inglesa de processor (2005: 12). De certa forma, pode-se assumir que algum do trabalho desenvolvido no decorrer do 
estágio se enquadrou dentro daquilo que é considerado o “jornalismo sentado”, especialmente no que respeita 

                                                 28 Atualmente, o jornal A Bola apresenta apenas uma página dedicada à secção Outros Mundos, tendo-se suprimido a segunda que, na altura, se dedicava ao 
“Internacional”. 29 Exemplo integral em anexos, referente à secção de Outros Mundos, na edição de 11 de novembro de 2013. 
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aos Outros Mundos. Todavia, não se deve menosprezar os esforços incutidos nestas páginas, visto que a agenda do jornal, em determinadas ocasiões, atribuía a redação de artigos próprios sobre certos temas e/ou eventos. Infelizmente, não tive a oportunidade de desenvolver esse tipo de atividade no decorrer do estágio.  
2.3.1 O ‘jornalismo sentado’ no desporto   A tendência de “jornalismo sentado”, no desenvolvimento de Outros Mundos, registou-se também na cobertura mediática desportiva, ainda que a um nível muito menos evidente. Como é natural, no jornalismo desportivo predominam os acompanhamentos no terreno de jogos de futebol e doutras modalidades, incluindo idas aos treinos, ou acontecimentos muito específicos (de que é exemplo a inauguração da escola de formação do AS Mónaco, em parceria com o Salgueiros 08). Mas esta dinâmica tem vindo a alterar-se, não só por motivos de índole financeira, mas também pelo próprio advento da Internet e crescente importância das redes sociais, multiplicando-se a quantidade de informações e fontes disponíveis. No entanto, tal como defende Fábio Pereira, 
a “Internet não foi responsável por um jornalismo estritamente ‘sentado’. Basta lembrar que algumas funções dentro das redações convencionais já eram exercidas antes da produção noticiosa da Rede que apenas radicalizou esse tipo de produção ao centrar-se na publicação de informações provenientes, sobretudo, de fontes externas. Essa foi a maneira que as empresas jornalísticas encontraram para manter um sistema de alimentação online em fluxo contínuo com quadro profissional reduzido” (2004: 96)30. De facto, os jornalistas desportivos, à semelhança de todos os profissionais na área, têm procurado adaptar-se a estas novas tendências, que atingem cada vez maiores dimensões, com a capacidade de determinados conteúdos lançados diretamente pelas próprias fontes (seja jogadores, agentes, dirigentes ou clubes) tornarem-se virais, ao atraírem um certo nível de popularidade junto da audiência digital. Um dos exemplos que melhor retrata esta situação, e que assisti de perto, diz respeito ao Twitter. Na altura, os jornalistas tinham o hábito de consultar diariamente os perfis daqueles que consideravam imprescindíveis ‘seguir’. “Há sempre novos desenvolvimentos e estórias no futebol – transferências, suspensões, lesões, o onze inicial e mais 
– o Twitter é o formato ideal para se divulgar notícias rapidamente ao grande público para este tipo de informação”31 (Matthews & Anwar, 2013: 306). Apesar disso, é importante reter que, mesmo quando não saem 
das redações, os jornalistas mantêm contacto direto com as fontes ainda por outras vias. “Telefones costumam 

ser de grande valia para o ‘jornalismo sentado’. Eles são utilizados quando as informações disponibilizadas na 
                                                 30 Em “O ‘Jornalista Sentado’ e a produção da Notícina online no CorreioWeb”, Fábio Henrique Pereira apresenta um um estudo da produção da notícia na rede, bem como o seu impacto na construção da identidade profissional de jornalista. Para tal, assumiu como ponto de referência de análise o CorreioWeb (www. Correioweb.com.br), que foi um dos primeiros veículos online do Brasil. 31 Tradução livre da autora do original em inglês: “There are always new developments and stories in football – transfers, suspensions, injuries and team line-ups and more – Twitter is an ideal format to disseminate quickly to the large audience for this information.”  
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web ou enviadas por e-mail não estão completas, para aprofundar uma pauta ou para confrontar opiniões” (Pereira, 2004: 101). Mas esta propensão para a inserção das redes sociais no quotidiano jornalístico e as suas reflexões práticas na imprensa, será alvo de análise mais profunda nos capítulos subsequentes, uma vez que constitui um dos principais motes deste trabalho. Antes disso, e de terminar o presente subtópico, convém recordar um fator já mencionado que, além de ser uma consequência do atual ambiente digital, tem influências diretas no exercício do jornalismo desportivo em geral, nomeadamente a presença cada vez mais incisiva dos clubes, não só nas redes sociais, mas também com o desenvolvimento de televisões próprias (Benfica TV, Sporting TV, Barça TV, Chelsea TV). Este é o retrato de um panorama global, que tem crescido nos últimos anos, conduzindo ao dispersar de uma audiência já de si fragmentada e distribuída pelos múltiplos meios de comunicação. Brett Hutchins e Davie Rowe, tendo em conta o cenário mediático australiano e não só, referem-se precisamente a 
este fenómeno: “A cobertura e comentário desportivos estão disponíveis, por exemplo, através dos sites oficiais do National Rugby League (www.nrl.com), da Australian Football League (www.afl.com.au) e da Cricket Australia www.cricket.com.au). Na esfera internacional, a Liga Nacional de Futebol (www.nfl.com), a Major League Baseball (www.mlb.com) (…), e os clubes de futebol de elite como o FC Barcelona (www.fcbarcelona.com) e Manchester United (www.manutd.com), representam alguns dos exemplos mais avançados desta tendência, 
distribuindo profissionalmente notícias e produções audiovisuais (…)”32 (2010: 702,703).  2.4 Pro-atividade: Casos enriquecedores de aprendizagem   Não obstante o papel substancial da secção Outros Mundos, com o passar do tempo foram-me dadas mais oportunidades de trabalho, que iam de encontro às minhas expetativas iniciais. Como queria apreender ao máximo daquela experiência enquanto aficionada do jornalismo desportivo, decidi falar com o meu orientador de estágio curricular e pedi-lhe para que me fossem dadas mais tarefas no âmbito desportivo. Na altura, a conversa correu melhor do que esperava, tendo acedido positivamente à minha vontade. Numa primeira fase, comecei por desenvolver alguns textos que, mesmo sabendo a priori que não seriam publicados, me deram uma grande satisfação na sua produção. Neste campo, devo destacar a redação de crónicas de jogo, que eram, sem dúvida, uma das competências que mais queria trabalhar. Como tal, e respeitando a lógica do tempo-limite em vigor no jornal, acompanhei várias partidas de futebol como, por exemplo, o FC Porto-Atlético de Madrid a contar para a Liga dos Campeões (ver anexo).   
                                                 32 Tradução livre da autora do original em inglês: “Sports pecific coverage and commentary is, for instance, available through the official sites of the National Rugby League (www.nrl.com), Australian Football League (www.afl.com.au), and Cricket Australia www.cricket.com.au). In the international sphere, the National Football League (www.nfl.com), Major League Baseball (www.mlb.com), (...) and elite football clubs, such as FC Barcelona (www.fcbarcelona.com) and Manchester United (www.manutd.com), represent some of the most advanced examples of this trend, distributing specialist and professionally produced audio-visual (…).” 

http://www.mlb.com/
http://www.fcbarcelona.com/
http://www.manutd.com/
http://www.mlb.com/
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A par dos trabalhos tipo ‘treino’, também se verificaram saídas para o terreno em que, na companhia de colegas, registava os principais acontecimentos e declarações. A este nível destaco, por exemplo, a ida com o jornalista Pedro Cadima à inauguração da escola de formação do AS Mónaco, em parceria com o Salgueiros 08, em que marcou presença o internacional português João Moutinho33; ou mesmo, o acompanhamento de uma audiência em tribunal. Sobre a saída de campo em que vi de perto um dos mais conhecidos futebolistas portugueses, quero acrescentar os seguintes aspetos: 1) foi a primeira vez em que assisti in loco ao trabalho 
de jornalistas d’A Bola em papel e d’A Bola TV. Embora cada um estivesse com foco em meios diferentes, verificou-se uma certa complementaridade, ou seja, caso o profissional destacado pelo impresso necessitasse de alguns áudios, os mesmos seriam prontamente cedidos pelos colegas da televisão; 2) outra particularidade que me chamou a atenção incidiu no facto de, apesar de ser considerado um ambiente competitivo, registei um certo sentimento de camaradagem profissional, numa espécie de relação solidária e de entreajuda (dentro dos limites do possível); 3) por último, e não menos importante, constatei o culto das celebridades de que são alvo alguns futebolistas, parafraseando Afonso de Melo sobre o Mundial de 2002, e apenas como tónica de exemplo a que pode chegar o estrelato de um jogador, ora leia-se: “Hoje, o treino da Seleção teve visitantes especiais. Às cinco da tarde já o Estádio de Macau estava repleto de rapazinhos de várias escolas, que vinham 
cumprir o sonho de trocarem umas bolas com Figo (…) e todos os outros. E o Figo, rei da popularidade daquela multidão baixinha, foi obrigado a andar numa fona, metido numa rabia de meninos que nem queriam acreditar no que estava a suceder. Os mais velhos, já adolescentes, davam-se ao atrevimento de um joguinho de cinco 
contra cinco com outro grupo de jogadores. Os papás tiravam fotografias (…). E os petizes regressaram a casa 

de camisolas autografadas e com aquele brilho nos olhos (...)” (Melo, 2002, cit in Macedo, 2008: 42).  2.5 O Campeonato Nacional de Seniores e o sistema de correspondentes   Os conteúdos do jornal são, grosso modo, sobre o campeonato principal de futebol nacional, apresentando-se os demais assuntos categorizados mediante a divisão a que se referem. Neste sentido, adquire particular relevância a existência de um amplo e integrado sistema de correspondentes. À semelhança dos restantes diários desportivos, torna-se crucial assegurar a cobertura futebolística em todo o território português. Tal realidade implica que, sendo necessário, os serviços de agenda contactem os colaboradores locais, evitando também eventuais deslocações em vão dos quadros efetivos. Desta forma, o contacto direto entre a redação e os correspondentes integrava também a rotina de trabalho quotidiano, via e-mail ou telefónica, na busca ou divulgação de novas informações. 
                                                 33 A inauguração oficial da escola de formação do AS Mónaco, conjuntamente com o clube portuense Salgueiros 08, deu-se em outubro de 2013. 
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Com base no cenário descrito, constatei de perto que a rede de correspondentes era, de facto, eficiente, sobretudo para o acompanhamento de jogos da segunda divisão e do Campeonato Nacional de Seniores (CNS)34. Aos domingos, como consequência da elevada intensidade de acontecimentos, passei a trabalhar ativamente na receção das fichas de jogo do CNS (ver em anexos). Tratava-se de uma tarefa que exigia particular coordenação. Como tal, os correspondentes tinham acesso a uma plataforma online própria, onde dispunham as informações e crónicas. No entanto, era preciso verificar se estava tudo devidamente preenchido, antes dos dados serem convertidos em conteúdo para o jornal. Caso contrário, ainda se registavam algumas destas situações por telefone. Neste contexto, uma das formas mais diretas de contacto que tive com o sistema de correspondentes 
d’A Bola surgiu concretamente com o CNS: na receção, confirmação e gestão de fichas de jogo. Além disso, também tive oportunidade de auxiliar na revisão e publicação de artigos da autoria dos correspondentes, funções que exigiam uma maior responsabilidade, de modo a evitar erros. Posto isto, aprendi a dar a devida importância a esta ampla rede de contactos, sem a qual a cobertura do futebol nacional, na sua plenitude, estaria mais dificultada.  2.6 Publicação de artigo no jornal A Bola Angola   Com o passar do tempo, o interesse que nutria pelo jornalismo desportivo intensificou-se. De facto, as saídas para o terreno com outros jornalistas, ou os domingos de CNS, vieram reforçar o meu entusiasmo. No entanto, houve um momento em particular que marcou positivamente os meses de estágio curricular: a publicação dos meus primeiros artigos além-fronteiras (ver em anexos)35. Voltando um pouco atrás, o jornal A Bola dispunha, por esta altura, de duas edições impressas em Moçambique e Angola. Como tal, e sempre que se justificava, era necessário os jornalistas acompanharem equipas desses países em Portugal, de modo a 
enriquecer as páginas das versões africanas d’A Bola. Na verdade, e apesar do cenário acima descrito, nunca pensei que viesse a escrever para uma das edições estrangeiras do jornal. Porém, e excedendo em larga medida as minhas expetativas, foi-me dada a oportunidade de acompanhar os treinos da formação de basquetebol feminino do Interclube de Luanda. Fiquei em êxtase quando soube da nova tarefa. De tal ordem que, na noite de véspera, tentei ler ao máximo sobre a equipa, o seu historial e conquistas. Como é compreensível, o basquetebol angolano não era propriamente uma realidade que me fosse familiar. Por isso, procurei contextualizar-me da melhor maneira, concebendo um pré-guião com alguns tópicos que não poderia deixar escapar, pelo que me sentia mais confiante e estava determinada a dar o meu melhor.                                                  34 A denominação do Campeonato Nacional de Seniores foi recentemente alterada pela Federação Portuguesa de Futebol para Campeonato de Portugal. 35 Reportagem de uma página publicada na edição A Bola Angola, no dia 16 de novembro de 2013 (pdf orgininal disponível para consulta em anexo). 
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No dia da reportagem, saí do jornal acompanhada apenas por um fotógrafo, com a responsabilidade e 
a missão de trazer uma ‘estória’ para a redação. Devo confessar que estava um pouco ansiosa. Contudo, os nervos eram, em larga medida, inferiores à minha vontade de produzir um trabalho com qualidade, digno do jornal que me acolheu para estagiar. A viagem desde a redação até Perafita, em Leça da Palmeira, onde decorreu o jogo-treino da equipa angolana era relativamente curta. Como tal, esse facto tranquilizou-me logo, pois imaginava que, mesmo que a se reportagem se prolongasse um pouco mais, rapidamente regressaria ao jornal, a tempo de escrever. O Interclube de Luanda estava em Portugal com o intuito de preparar a sua presença no campeonato africano de clubes de basquetebol, que iria decorrer em Marrocos, entre 22 de novembro e 1 de dezembro. Neste sentido, agendaram um conjunto de jogos com várias equipas nacionais, abrangendo formações femininas, mas também masculinas. Assim sendo, procurei perceber, entre outros tópicos, o porquê da escolha do norte do País para o estágio, quais as ambições e objetivos, bem como conhecer melhor o cenário desta modalidade em Angola. Deste modo, decidi entrevistar o treinador Apolinário Paquete e as principais referências do coletivo como, por exemplo, a capitã Catarina Camufal, que era também jogadora da seleção nacional angolana. As entrevistas decorreram com normalidade e, enquanto as fontes falavam, eu anotava alguma das suas principais declarações e ideias, perspetivando uma melhor organização dos conteúdos informativos. Tal como tinha previsto, assim que chegasse ao jornal, tinha pouco tempo para escrever os artigos. Isto 
até porque, a hora de fecho da edição d’A Bola Angola era relativamente mais cedo do que a versão portuguesa. Para minha felicidade, tinha ao meu dispor uma página inteira. Não houve qualquer problema, pois tinha recolhido material suficiente para o espaço previsto e disponível. Devo salientar, uma vez mais, o apoio dos meus colegas da redação do Porto que nunca, em ocasião alguma, se esquivaram às minhas dúvidas e questões. Entre outros aspetos, aprendi que devido ao prazo limitado, deveria confiar mais nas anotações e declarações escritas, do que me dedicar propriamente à transcrição integral das gravações em áudio, visto que é uma tarefa morosa; estas poderiam e deveriam em todo o caso ser uma salvaguarda, um eventual aprofundamento, mas não o cerne do trabalho. Fui escrevendo ao meu ritmo, mas ainda senti uma ligeira pressão quando o editor-responsável de Lisboa ligou a perguntar pelo trabalho final. Com muita calma, e pouco depois, enviei os artigos, divididos numa peça principal, um rodapé e uma breve. Fiquei satisfeita com o resultado final, a adrenalina da atividade jornalística mas, sobretudo, pelo sentimento de realização pessoal. Por tudo isto, este foi o meu artigo favorito e, por acréscimo, a experiência mais significativa de todo o estágio. Dada a responsabilidade da tarefa, pedi a alguns dos meus colegas para reverem o trabalho antes do envio, pelo que as observações foram positivas e meritórias.    
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2.7 O entusiasmo das noites da Liga dos Campeões    Os domingos eram dias de particular entusiasmo, atendendo à intensidade de trabalho, fruto do decorrer da maioria dos jogos de futebol dos vários campeonatos nacionais. No entanto, viviam-se situações idênticas, ou ainda suscetíveis de maior stress, nas noites da Liga dos Campeões – a maior competição de clubes de toda a Europa. Nestas ocasiões, os jornalistas desdobravam-se em mais que uma função: no acompanhamento dos Jogos em Direto36; no registo das principais incidências; anotações para avaliação dos jogadores; entre outras. Poder-se-á dizer que o ritmo frenético da redação era proporcional à emoção dos jogos 
da chamada ‘Liga Milionária’.  Tratando-se de uma competição tão importante e mediática, sempre que uma equipa portuguesa se deslocava ao estrangeiro, era normal que A Bola se fizesse representar por, pelo menos, um jornalista e fotógrafo. 
Em alguns casos, dependendo da ‘grandeza’ do jogo, era destacado mais que um repórter. Quando os meus colegas se ausentavam do jornal por estes motivos, devo confessar, ficava com uma inveja saudável deles, imaginando o dia em que chegaria a minha vez. No entanto, vivi à minha maneira a excitação da Liga dos Campeões. Como vem sendo prática habitual e generalizada, na impossibilidade de os jornalistas estarem em mais que um local ao mesmo tempo, revela-se preponderante o trabalho feito nas redações. Convém sublinhar, sobretudo, a este nível o acompanhamento dalgumas declarações por parte dos principais intervenientes, no final dos jogos. Neste cenário, tive oportunidade de auxiliar os meus colegas, registando alguns depoimentos de jogadores em direto através dos acompanhamentos televisivos – nas chamadas flash interviews –, para a elaboração e revisão desses conteúdos para o jornal. Foi uma experiência muito frutífera para mim. Afinal, permitiu-me conhecer melhor a dinâmica das noites da Liga dos Campeões numa redação desportiva, numa lógica de proximidade e de distância (ver em anexos).  2.8 Balanço e síntese conclusiva  No capítulo I apresentou-se uma breve retrospetiva sobre o jornal, incluindo alguns dos principais momentos que marcaram a sua história, mas também caraterísticas que tornam esta publicação num caso especial na imprensa nacional. Além disso, foram referidas algumas das particularidades e até estigmas que, por vezes, surgem associados à prática do jornalismo desportivo. Em tempos considerado uma espécie de 
“jornalismo menor”, ou o “departamento de brinquedos das notícias”, a verdade é que a sua atividade se revela 

                                                 36 Os jornalistas d’A Bola têm acesso a um programa próprio para o acompanhamento ao minuto dos mais variados jogos de futebol, tanto nacionais como 
internacionais. Sob o nome “Jogos em Direto” os interessados podem seguir online (através do site), ou mesmo numa aplicação móvel, as principais incidências das partidas, bem como os respetivos comentários e crónicas. De salientar também que apesar de o online d’A Bola ser produzido integralmente em Lisboa, a situação difere nos Jogos em Direto, sendo tarefa comum em ambas as redações. [https://m.abola.p/diretos.aspx] 

https://m.abola.p/diretos.aspx
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cada vez mais importante, sobretudo tendo em conta a massificação e, dir-se-ia até, ‘divinização’ do futebol 

enquanto ‘desporto-rei. Com uma indelével capacidade de mover multidões, o mundo do futebol tornou-se sinónimo de crescimento económico das próprias organizações desportivas, facto que acaba por beneficiar, de alguma maneira, a atividade jornalística dedicada à área. Portanto, um jornalista desportivo não deve ser tido menos em conta que os seus pares, afinal estão sujeitos aos mesmos pressupostos éticos, constrangimentos, desafios e pressões. Até neste meio, onde deveria ser mais frequente as saídas de campo, começa a notar-se 
os efeitos do chamado ‘jornalismo sentado’. A este nível, a criação e aposta dos clubes nos seus próprios canais de comunicação, a revolução digital e a proliferação desmedida das redes sociais suscitam novas questões, às quais é preciso dar resposta. Isto até porque a tradicional relação de proximidade entre jornalistas desportivos e fontes, que por vezes motivou críticas, alterou-se um pouco, no sentido em que agora os protagonistas desportivos têm outros meios, de fácil e rápida utilização, para disseminar as suas mensagens. Apesar disso, o jornalismo desportivo será ainda, certamente, um dos meios privilegiados no exercício da atividade jornalística, no que respeita ao contacto com as fontes, seja devido ao acompanhamento dos treinos, jogos e/ou conferências de imprensa. No entanto, e de modo geral, é evidente a queda da reportagem, sendo que a Internet mas mais, especificamente, as redes sociais vieram acelerar o processo de procura e produção de notícias, que por inerência já se ‘exigia’ que fosse breve. O relógio não para e os jornalistas estão 

numa luta desigual contra o tempo. Das várias experiências da ‘vida profissional’ que me cativaram mais, destaco, em primeiro lugar, o ambiente multiplataforma que encontrei. Na verdade, até pensei escolher esse tema para desenvolvimento de questão a aprofundar, mas outros surgiram que captaram, igualmente, a minha atenção, nomeadamente a inclusão do online nas rotinas ‘perentórias’ do quotidiano laboral. É certo que por ocasião do estágio, as redes sociais não tinham a implementação que hoje têm mas, mesmo assim, já se verificava um certo hábito de procura de temas de agenda e/ou testemunhos. Porém, é precisamente sobre isso que tratam os capítulos subsequentes. Antes disso, há que reforçar a ideia de que este primeiro contacto com um órgão de comunicação social representou, sem dúvida, uma experiência muito enriquecedora tanto a nível académico, profissional e como pessoa. Por isso, e embora com alguns momentos menos positivos – como, por exemplo, as poucas saídas de campo, a falta de acompanhamento in loco num estádio de um jogo de futebol, ou de uma conferência de imprensa –, o balanço final é satisfatoriamente positivo.   
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Capítulo III – Reflexão sobre a questão a aprofundar  
“A evolução do jornalismo está inseparavelmente ligada ao surgimento das novas tecnologias (…). Na última década, as mudanças mais importantes no campo jornalístico estão relacionadas com uma tecnologia que se converteu num novo meio – a Internet – com enfoque particular na World Wide Web. As aplicações que ajudaram ao sucesso da Web são também as mais utilizadas pelos jornalistas no seu trabalho diário. As redes sociais e os blogues alteraram profundamente as rotinas de produção de notícias”.37 (João Canavilhas)   Desde a era de Gutenberg que o jornalismo enfrenta desafios. Sempre que emerge uma nova tecnologia, consequentemente surgem também potencialidades e adversidades. Diversos autores preconizaram o fim da imprensa aquando do aparecimento da rádio e, mais tarde, da televisão. Não obstante os vários problemas que possam estar ainda associados à sua produção, os jornais continuam a subsistir. Mas a Internet representa, sem dúvida, uma das maiores revoluções da história do jornalismo. Com o advento da Web verificou-se uma multiplicação de novos hábitos que se introduziram nas rotinas de trabalho das redações: a possibilidade de contacto instantâneo com as fontes; a quantidade imensurável de informações ao dispor; o menor tempo de execução para a produção de peças jornalísticas, entre outros aspetos. No entanto, e apesar da Internet estar munida de alguns traços claros de facilitação e auxílio à realização da atividade jornalística, acarreta também um conjunto imenso de desafios que estão a mudar drasticamente a face da profissão.  Wolfgang Donsbach vai ainda mais longe e considera que não só “o jornalismo está a enfrentar vários 

desafios”, como estabelece uma comparação com o “impacto que o autoritarismo teve na imprensa livre.” No 

seu entender, “o problema é, porém, que tudo isto está a acontecer em sociedades livres, onde não há um 
único poder que possa ser culpado por um desenvolvimento que pode ser determinante para a sociedade” (2010: 42)38. Para o autor os principais transtornos que afetam a prática profissional do jornalismo são os seguintes: 1) o declínio da audiência de notícias; 2) o aumento das pressões de mercado, que se refletem nas decisões sobre o que é notícia – “a qualidade do jornalismo está a perder terreno no impulso 
do lucro, com a objetividade a diminuir e a propagação do vírus do entretenimento”39 (Carnegie Corporation 2007, idem); 3) o declínio da reputação da profissão; 4) a perda de identidade. De forma sucinta, 
                                                 37 Tradução livre da autora do original em castelhano: “La evolución del periodismo está inextricablemente ligada a la aparición de nuevas tecnologías (…). En la última década, los cambios más importantes en el campo del periodismo están relacionados com una tecnología que se ha convertido en un nuevo medio – Internet 
– con un enfoque particular en la World Wide web. (…) Las aplicaciones que ayudaron al éxito de la web son también los más utilizadas por los periodistas en su labor diário. Las redes sociales y los blogs, han alterado profundamente las rutinas de producción de notícias”, Canavilhas, 2011: 123. 38 Tradução livre da autora do original em inglês: “Journalism is facing several challenges the salience of which can only be compared to the impact that authoritarianism had on a free press. The problem is, however, that all of this happens in free societies and that there is no single power to be blamed for development that can be detrimental for society.” 39  Tradução livre da autoria do original em inglês: “The quality of journalism is losin ground in the drive of profit, diminished objectivity and the spread of the entertainment virus”. 
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Donsbach elenca, assim, alguns dos principais problemas associados ao jornalismo. No presente Relatório de Estágio o foco não reside neste sentido tão lato, centrando-se nas redes sociais como fonte no resultado final da produção jornalística – a notícia. Porém, é importante reter estas partes de um todo cada vez mais complexo, ou seja, a introdução das novas tecnologias e as suas respetivas consequências em práticas intrínsecas à atividade. 
Hoje em dia, e de uma forma ou de outra, “o jornalismo é conduzido num contexto institucional específico, seguindo definições concretas de organização e sob condições tecnológicas particulares. O advento do ciberespaço afetará inevitavelmente os fatores que definem como o jornalismo é feito – e poderá mudar a nossa perceção do que é o jornalismo”40 (Dahlgren, 1996, cit in Bardoel & Deuze, 2001). Todavia, também não precisamos de encarar este processo de mudança como algo completamente disruptivo. Com uma ideia um pouco diferente de Donsbach, a autora Barbie Zelizer, disse numa entrevista: “A Internet e todos os seus desenvolvimentos subsequentes são os próximos passos de um processo evolutivo que se verifica desde o início das notícias. Então, embora seja fácil assumir que o jornalismo, tal como o conhecíamos acabou; eu diria que está simplesmente a mudar de forma. [O jornalismo] está a reinventar-se a par dos seus novos ‘vizinhos’, e imagino que este processo continue por muito tempo, mesmo quando estas novas tecnologias se tornarem 

antigas”41 (Becker, 2016: 2). De facto, com a Internet abriu-se um admirável mundo novo a explorar por parte da literatura académica, que começa a debruçar-se mais recentemente, e em particular, no tema das redes sociais. Há um interesse crescente para perceber como é que as novas plataformas, além de se introduzirem nas práticas quotidianas, poderão influir também na operacionalização dos próprios valores-notícia. Estas perspetivas pertencem a 
Sherwood e Nicholson, que na sua publicação “Web 2.0 plataforms and the work of newspaper sport journalists”, 

constatam que “é uma evidência sugerir que os jornalistas adotaram as plataformas da Web 2.0 no seu trabalho 
quotidiano, as quais têm um impacto nas rotinas estabelecidas”42 (2013: 945).  Com estas breves alusões às alterações da prática do jornalismo, pretende-se que o presente capítulo represente uma reflexão coerente sobre este contexto. O objetivo, como já foi dado a entender, é priorizar a massificação das redes sociais, tomando como ponto reflexivo de partida a importância do surgimento revolucionário da Internet, cruzando a posteriori as ideias de alguns autores com a experiência curricular, bem como uma envolvente mais abrangente.                                                    40 Tradução livre da autora do original em inglês: “Journalism is carried out in specific institutional circumstances, within concrete organisational settings and under particular technological conditions. The advent of cyberspace will inevitably impact on the factors which shape how journalism gets done - and may well even colour how we define what journalism is.” 41 Tradução livre da autora do original em inglês, disponível num artigo intitulado “Doing and thinking journalism in the twenty-first century, a dialogue with Barbie Zelizer”, de Beatriz Becker: “The Internet and all of its related developments are next steps in an evolutionary process that has been going on since the beginning of 
news. So, while it’s easy to assume that journalism as we knew it is over, I’d say it’s simply changing form. It’s reinventing itself alongside its newest neighbours, and I imagine that process will continue long after new media technology itself turns old.” 42 Tradução livre da autora do original em inglês: “There is evidence to suggest that journalists have adopted Web 2.0 platforms to do their work and that they have had an impact on these established routines.” 
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3.1 A Internet como via privilegiada de revolução   Com a tão apregoada e disseminada revolução digital, como vimos, os média sofreram alterações. Manuel Castells, um dos autores mais conhecidos sobre o fenómeno da chamada Sociedade em Rede43, observa 
– no seu livro “Communication Power” – a passagem do paradigma unidirecional da comunicação de massas dos média tradicionais (imprensa, rádio e televisão) para um cenário de comunicação global. No seu entender, a Galáxia Internet (conceito que mencionava já em trabalhos anteriores) transformou em larga medida o processo de trabalho dos antes chamados média de massas, os quais agora estão organizados interna e 
externamente através da rede (2009). Como refere Pacheco (2014: 2), “a imprensa em geral sofreu um abalo sísmico na sua génese, atingindo toda a linha da cadeia da produção noticiosa, forçando, inclusivamente, as 
redações a reequacionar a própria natureza do jornalismo, bem como o perfil do jornalista”.  Castells faz uma interessante analogia, precisamente, sobre a preponderância da rede global digital, ao considerar que esta pode atingir várias esferas da vida social, estendendo-se esta importância a todos os setores 
de atividade, incluindo os meios de poder económico. “Com a convergência entre a Internet e a comunicação sem fios, mais a gradual difusão e maior capacidade de banda larga, o poder de comunicação e processamento de informação da Internet está a ser distribuído por todos os âmbitos da vida social, assim como a rede elétrica 
e o motor elétrico distribuem energia na sociedade industrial”44 (Hughes, 1983; Benkler, 2006; Castells & Tubella, 2007, cit in Castells 2009: 65). Portanto, conclui-se que estamos perante um meio de comunicação de muitos para muitos. Com o passar do tempo, e ao abandonar as suas caraterísticas unidirecionais, a Internet evoluiu para a Web 2.0 45, um espaço por excelência de partilha e onde sobressaem, claro, as redes sociais. Na mesma linha, McLuhan, citado por Canavilhas (2010), refere que a Internet é uma sinergia dos conteúdos de 
todos os meios precedentes, facto que justifica o seu enorme sucesso pois se o “cruzamento ou hibridação dos 

meios liberta grande força ou energia como por fusão”, (McLuhan, 1969, idem), quanto maior for o número de meios, maior é a energia libertada e, por consequência, maior será a atração exercida sobre os seres humanos.  Ora, tendo em conta tudo isto, poucos serão aqueles que se atreverão a insurgir contra a ideia de que a Internet não só alterou o paradigma comunicacional, como está a interferir em vários níveis da nossa vida quotidiana. A forma como os média produzem e têm acesso à informação mudou; mas modificaram-se também os hábitos de consumo da audiência.  
                                                 43 Uma Sociedade em Rede é, segundo Manuel Castells, uma “sociedade cuja estrutura é feita em torno de redes ativadas por tecnologias de informação e 
comunicação processadas digitalmente por meios eletrónicos”, acrescentando que “as estruturas sociais em termos de relações humanas advêm da produção, 
consumo, reprodução, experiência e poder expressados numa comunicação significativa e codificada pela cultura”. Tradução livre da autora do original em inglês: “A network society is a society whose social structure is made around networks activated by microelectronics-based, digitally processed information and communication technologies. I understand social structures to be the organizational arrangements of humans in relationships of production, consumption, reproduction, experience, 
and power expressed in meaningful communication coded by culture” (2009: 24) 44 Tradução livre da autora do original em inglês: “With the convergence between Internet and wireless communication and the gradual diffusion of greater broadband capacity, the communicating and information-processing power of the Internet is being distributed to all realms of social life, just as the electric grid and the electric engine distributed energy in industrial society (Hughes, 1983; Benkler, 2006; Castells & Tubella, 2007).” 45 Tim O’Reilly é referenciado como o ‘pai’ do conceito Web 2.0 ao denominar deste modo, em 2004, uma nova série de serviços e comunidades baseadas na Internet. 
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Deste modo, a generalização do uso da Internet interferiu também no conceito tradicional de 
periodicidade, ou seja, falamos de um “jornalismo para agora, não um jornalismo para amanhã” (Usher, 2014: 90). Neste contexto, “o imediatismo é um valor jornalístico que ordena rotinas de notícias e perceções de papéis profissionais com pistas de pressões internas e externas sobre a produção de notícias”46 (idem). Esta é uma das observações de Nikki Usher que levou a cabo um vasto estudo sobre o maior título estadunidense – o The New York Times –, oferecendo uma retrospetiva até 2010, altura em que a publicação se debatia com profundas questões sobre o legado do seu passado de excelência no meio impresso e a previsão do futuro com o desenvolvimento de novos conteúdos e/ou plataformas digitais. No entanto, a pressão do tempo e a necessidade da adoção de conteúdos com caraterísticas próprias para os meios digitais é algo que se intensificou um pouco mais tarde. Numa primeira fase, ainda embrionária, os média tradicionais encararam a Web apenas como mais uma ferramenta para a distribuição dos seus 
conteúdos. “Na melhor das hipóteses, via-se a presença da Internet como uma extensão ou um complemento do produto tradicional. Assim, esta primeira década do jornalismo digital foi caraterizada por este pecado original: a simples transferência do conteúdo de um meio tradicional para outro novo, com pouca ou nenhuma adaptação” 

(Alves, 2006: 94). O autor acrescenta ainda que houve “preguiça das empresas ao apostar na Internet como 
um novo meio capaz de garantir a sua sobrevivência” (idem). Como é natural, este cenário evoluiu ao ponto dos órgãos de comunicação apostarem, cada vez mais, na adoção de uma estratégia de multiplataforma, procurando produzir conteúdos específicos e adequados aos vários formatos. Retomando o tema das alterações produzidas pelo ciberespaço no jornalismo, bem como da perda ou diluição de algumas caraterísticas que podem mesmo pôr em causa a própria identidade profissional, Hélder Bastos defende que os jornalistas foram afetados, sobretudo, nos seguintes pontos: volume de produção de jornalística própria (com reduções nas quantidades); assunção de funções de caráter mais técnico do que propriamente jornalístico; diminuição do rigor na verificação dos factos, ou ainda na alteração do tradicional papel de gatekeeper (o qual será explicado no capítulo seguinte). Sobre a emergência do imediatismo do online, 
de que falava também Usher, o autor português entende que “proceder à verificação dos factos num ambiente de deadline contínuo, como é aquele que marca o ritmo informativo da Web, torna-se uma sobremaneira difícil 
de levar à prática e de rotinizar”. Pois, a seu ver, “verificar exige proceder a contactos com colegas e fontes, pesquisas documentais, cruzamentos. São tarefas que consomem muito tempo” (2012: 3). Na verdade, ao centrar o seu trabalho no ciberjornalismo, Bastos destaca que “a possibilidade de acompanhamento em tempo real do comportamento nas audiências online leva, em certos casos, a alterações dos valores-notícia, uma vez que se tende a dar mais destaque às notícias que obtêm melhor feedback, traduzido em rankings das mais 
lidas, por parte dos ciberleitores” (idem: 4).                                                  46 Tradução livre da autora do original em inglês: “Immediacy is a journalism value that orders news routines and professional role perceptions and that takes it cues from internal and external pressures on news production”. 
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3.2 As redes sociais como fonte para o jornalismo   A aprendizagem adquirida pelo estágio permitiu constatar as diversas formas de convergência adotadas por A Bola, mas também a observação indireta da utilização das redes sociais. Como referido, o objetivo dos colegas de redação era que estas pudessem constituir uma fonte de informação, complementar um artigo em construção, ou ainda inspirar futuros trabalhos. No decurso do estágio, esta caraterística despertou a atenção, ao servir como um exemplo de como as novas tecnologias podem facilitar e/ou intervir no mundo ‘real’ do jornalismo. Na delegação d’A Bola no Porto não existia uma redação dedicada ao online, embora os jornalistas também produzissem para esse formato, mas à distância de uma chamada ou e-mail. No entanto, observou-se o hábito de consulta das redes sociais pelos jornalistas. Sendo certo, porém, que durante o período que correspondeu ao estágio, as redes sociais não verificavam a preponderância massiva de hoje. Mesmo assim, já se fazia sentir essa tendência de enraizamento na prática profissional. De acordo com Canavilhas, é preciso ter em conta que as aplicações que tornaram possível o sucesso da Web são também as mais utilizadas pelos jornalistas no seu dia-a-dia, desde redes sociais a blogues, ao estarem perfeitamente integradas nas duas etapas cruciais do processo de produção jornalística: a recolha e a distribuição de notícias (2011: 123)47. De facto, o interesse da autora pelo uso das redes sociais no jornalismo acentuou-se ainda mais aquando do começo do exercício de funções como jornalista profissional. Neste caso, inserido no jornalismo desportivo, a consulta das páginas oficiais de personalidades públicas, nomeadamente atletas, treinadores e dirigentes, correspondia a uma tarefa assídua, especialmente quando destacada para a secção d’A Bola Online. Fotografias partilhadas por jogadores conhecidos do público podiam motivar uma notícia no online, ou caso se justificasse no meio impresso. Dependendo do conteúdo, por vezes, recolhiam-se alguns testemunhos como forma de complementar algumas matérias.  No decurso da revisão literária, o Twitter surgiu como uma das plataformas digitais mais proeminentes entre os jornalistas. De acordo com Alfred Hermida48, “a emergência dos social media e, em particular do Twitter, como fonte para notícias de última hora, e a velocidade com que a informação é disseminada na rede, está a 
ter impacto na disciplina da verificação” (2013: 303). Para o autor, o Twitter tem-se destacado na cobertura de 
notícias de última hora como desastres, revoltas, mortes de personalidades e até em ocasiões mais “frívolas” 
                                                 47 João Canavilhas recorre a exemplos concretos pare melhor ilustrar a sua ideia, apresentando por isso alguns casos que granjearam grande atenção por parte dos média nacionais e internacionais: 1) a deteção do, então, diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Khan, que foi anunciada inicialmente no Twitter por um jovem francês, mesmo antes de chegar aos meios tradicionais; 2) o caso de Clinton/Lewinsky também foi noticiado por Matt Drudge no seu site, antecipando-se novamente aos órgãos de comunicação; 3) no campo desportivo, o anúncio de que Cristiano Ronaldo tinha sido pai, pela primeira vez, foi feito pelo Twitter e Facebook, facto que motivou, naturalmente, milhares de notícias por todo o mundo (2011: 123,124). 48 A título de curiosidade, entende-se oportuno referir que van Dick (2012), citada por Alfred Hermida (2013: 298), estudou com particular afinco o Twitter e a sua evolução, destacando que a plataforma – lançada oficialmente em 2006 – foi introduzindo mudanças para estimular mensagens com cariz informativo. Deste modo, o Twitter abandonou a pergunta inicial “What are you doing” (“O que está a fazer?”) para “What’s happening?” (“O que está a acontecer?”). Em 2012, o site da 
empresa descrevia a plataforma como “uma rede de informação em tempo real que o liga a estórias, ideias, opiniões e notícias sobre o que acha interessante”. 
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(dedicadas a situações comuns do dia a dia das celebridades). “A natureza em rede da ‘sala de redação’ do Twitter afeta não só quem faz a notícia, mas também o que se tornou noticiável”49 (2013: 305). Ao assumir-se que as novas tecnologias influenciam os processos jornalísticos, então, revela-se necessário refletir sobre a aplicação dos valores-notícia e respetivas tendências. Isto porque, com a massificação destas plataformas, emerge também uma maior necessidade de análise sobre os seus efeitos no jornalismo; especialmente porque vivemos numa era em que os órgãos de comunicação têm acesso a algoritmos para medir o impacto das notícias. Embora, este seja ainda um campo com muito potencial de evolução, já em 2005, Outing50, citado por CW Anderson (2011: 554), constatava: “Os sites dos jornais… têm números detalhados (…). Hoje em dia, os editores sabem, de facto, se os artigos desportivos suscitam mais atenções no leitor, ou se os artigos sobre crimes locais descartam constantemente as notícias sobre política. Eles podem saber quais as estórias que foram bem-sucedidas e acompanhar a popularidade dos tópicos de notícias.”51 Também Aldé52 alude à importância de reflexão sobre as tendências de interpretação do que é noticiável. 
No seu entender, “o jornalismo praticado na Internet tem diferenças importantes” em relação aos meios 

impressos, pelo que implica “novas práticas e critérios de noticiabilidades específicos” dos média eletrónicos (2004: 5). Recentemente, têm-se verificado algumas pesquisas académicas que se focam nos conteúdos de sites de notícias através, por exemplo, da análise aos comentários dos leitores. Todavia, este interesse não se revela tão acentuado quando o assunto se refere aos conteúdos publicados pelos média nas redes sociais (Al-Rawi, 2016). Neste sentido, o autor53 iraquiano entende que a crescente significância destes meios, justifica a realização de mais estudos nesta área. Por isso, procedeu a uma análise superior a 15.500 publicações por parte de diferentes organizações no Facebook, de modo a aferir a frequência dos valores-notícia, tendo concluído que a relevância, a proximidade e agenda dos média foram os mais destacados. Tendo em conta tudo isto, e sendo que a tendência é olhar as redes sociais sob o ponto de vista do ciberjornalismo, julga-se que surge a este nível uma oportunidade de investigação ao direcionar as atenções para a imprensa.  Quer pelo que se passou no estágio, quer pelo que nos mostra a literatura sobre as mudanças no campo jornalístico, o objetivo deste trabalho foi-se definindo e consiste em analisar se as informações veiculadas pelas redes sociais têm repercussões efetivas nos jornais, mais especificamente, quando se assumem como fonte de informação. Pode-se ir mais longe e questionar se a quantidade de notícias que têm as redes sociais                                                  49 Tradução livre da autora do original em inglês: “The networked nature of the Twitter “newsroom” affects not only who makes the news but also what becomes newsworthy.” 50  Referência bibliográfica: Outing S (2005) Sophisticated Web Stats Give Editors Better Idea of Reader Interests. AllBusiness.  http://www.allbusiness.com/services/business-services-miscellaneous-business/ 4680055–1.html 51 Tradução livre da autora do original em inglês: “newspaper Web sites … have detBailed traffic numbers at their disposal. Today’s news editors know for a fact if sports articles are the biggest reader draw, or if articles about local crimes consistently outdraw political news. They can know how particular stories fared, and track the popularity of news topics.” 52 Alessandra Aldé é Professora da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil 53 Ahmed Al-Rawi é Professor Assistente de Estudos de Comunicação na Universidade Concordia, em Montreal, Canadá, e tem dedicado grande parte dos seus estudos, especialmente os mais recentes, à análise das notícias e/ou conteúdos publicados pelos média nas redes sociais, com o objetivo de preencher uma lacuna académica a este nível (http://www.aalrawi.com/). 
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como fonte é assim tão significativa, ou não. Se sim, quando verificada a sua utilização, quais os valores-notícia mais recorrentes? Estas ideias, incluindo a revisão de literatura, conduziram à formulação da seguinte pergunta de partida: Quais os valores-notícia aplicados nos meios impressos que apresentam as redes sociais como fontes? Surgem, inevitavelmente, outros tópicos associados: Quando verificada a utilização das redes sociais, será que estas constituem fontes primárias ou secundárias? A sua aplicação culmina em breves, ou prevalece em destaques?  Para dar resposta à pergunta de partida, assume-se preponderante o desenvolvimento dos seguintes aspetos: a definição do conceito de valores-notícia, enquadrando-os com as perspetivas de autores como 
Harcup e O’Neill e Traquina, tal como as teorias do gatekeeping e gatewatching; a definição do conceito de fontes de informação – com ênfase nas fontes primárias e secundárias; e ainda a definição do conceito de redes sociais, em que assumem destaque os contributos de Raquel Recuero, e onde se suscitam algumas questões e reflexões, nomeadamente no que concerne aos novos desafios que surgem a montante da Internet e da revolução digital.    
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Capítulo IV – Enquadramento teórico  
“Os jornais, os noticiários emitidos por diversas emissoras de rádios e os vários canais de televisão transmitem uma quantidade de notícias e, por cada notícia que transmitem, são deixadas de fora cinco, dez, ou quinze que, se publicadas, teriam sido consideradas igualmente notícias. E como essa seleção não se faz ao acaso, mas sim em virtude de uma decisão que alguém toma, pode deduzir-se que umas notícias são 
mais notícias que outras, segundo a lógica dos meios e o critério de quem seleciona as notícias.”54 (Lorenzo Gomis)  Há uma superabundância de factos potencialmente noticiáveis. De acordo com Stuart Hall, citado por 

Harcup & O’Neill (2001: 261): “Nos milhões de eventos que decorrem diariamente pelo mundo, apenas uma pequena proporção se tornará visível como notícia; e dessa proporção, apenas uma pequena fração é realmente 
produzida como a notícia do dia nos meios de comunicação.”55 Não é humanamente possível retratar tudo o que acontece, pelo que é precisamente a este nível que o jornalismo adquire um papel fundamental. Compete aos jornalistas procurar, analisar e decidir sobre o que será noticiável. Deste modo, a forma como organizam e apresentam as informações tem efeitos importantes, pois produzem significados e explicações para o que se passa no mundo. Ao escreverem sobre assuntos específicos, 
em detrimento doutros, os jornalistas ajudam a enfatizar certas visões. “Os jornalistas são vistos como responsáveis pela transparência da administração pública e pela denúncia e vigilância do poder político, através da incumbência, que lhes atribuem os espetadores, de fornecer-lhes a ‘essência dos fatos’ políticos” (Aldé, 2004, cit in Aldé et al., 2005: 187). Não obstante a importância da atividade jornalística na construção de significância do mundo real, a tese classicamente defendida de que o jornalismo é o Quarto Poder56 tem vindo a perder força, sobretudo com o surgimento de novos meios, como as redes sociais.  Mas como escolhem os jornalistas os acontecimentos que devem ser retratados como notícias? Porque é que optam por certos aspetos em exclusão doutros? Afinal, o que é uma notícia? Estas e outras questões serão respondidas, direta ou indiretamente, com o desenvolvimento dos próximos tópicos.    
                                                 
54 Tradução livre da autoria do original em castelhano, retirado da obra “Teoria del Periodismo”, da autoria de Lorenzo Gomis (1991: 50): “Los diarios, los noticiarios radiados por diversas emisoras y los televisados por diversos canales transmiten cantidad de noticias y por cada noticia que transmiten echan al cesto cinco, diez, o quince que, de haberse publicado, hubieran sido consideradas igualmente noticias. Y como esta seleción no se hace al azar, sino en virtude de una decisión que alguién toma, se puede deducir de ahí que unas noticias son más noticia que outras, según la lógica de los medios y el criterio de quienes seleccionan las noticias.” 
55 Tradução livre da autora do original em inglês: “Yet of the millions of events which occur daily in the world, only a tiny proportion ever become visible as ‘potential 
news stories’: and of this proportion, only a small fraction are actually produced as the day’s news in the news media.” 
56 O Quarto Poder, que é historicamente atribuído aos média sucede em teoria ao poder executivo, legislativo e policial. Este conceito foi aplicado pela primeira vez, em 1828, no Parlamento britânico, quando McCaulay apontou para a galeria onde se sentavam os jornalistas e os apelidou de Quarto Poder. Na altura, a imprensa começava então a ser encarada como um meio de possível expressão de queixas e injustiças individuais, configurando-se como uma forma de assegurar a proteção dos cidadãos (Traquina, 2005a: 46). 
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4.1 O que é notícia?   Como mencionado, os jornalistas têm que escolher entre um infindável número de acontecimentos aqueles que devem ser noticiados, contudo existem critérios e rotinas profissionais que auxiliam e influem nas tarefas de seleção. Mas, primeiro, convém perceber o seguinte: o que é notícia?  Brighton e Foy (2007) afirmam que os jornalistas quando confrontados sobre a forma como definem as notícias, por vezes, respondem: “Eu sei quando as vejo.”57 Por outro lado, e se pressionados, quanto aos 
motivos que levaram algo a ser considerado digno de informação, outra resposta típica será: “Porque é!”58 (idem: 147) Estas definições, baseadas numa espécie de ‘puro instinto’, impulsionaram a realização de diversos estudos, levando os académicos a oferecer as suas próprias explicações, incluindo elaborações de taxonomias diversas para aquilo que entendem como sendo suscetível de conter noticiabilidade.  Para Lorenzo Gomis, a notícia serve para comunicar com exatidão e eficácia um acontecimento, contudo nem todos os acontecimentos são suscetíveis de serem noticiados, prevalecendo aqueles que são capazes de gerar comentários. Embora, possam existir diferentes pontos de vista sobre as caraterísticas que 
um acontecimento deva reunir para ser considerado notícia, não há dúvidas quanto ao facto de a “matéria-
prima da notícia ser um acontecimento” (1991: 50). Segundo o autor, por “fait” (em francês) e “event” (em 

inglês), “entendemos qualquer coisa que se passou: algo que alguém faz, algo que aconteceu a alguém, algo que aconteceu em alguma parte. Pode ser uma frase, um gesto, um ato físico, ou um conjunto de palavras, gestos, ou atos que o observador entende como uma unidade com sentido”59 (idem, 51). Desta forma, a atividade jornalística dedica-se a produzir uma versão concentrada da realidade social, selecionado os assuntos tidos como mais interessantes e ajustando-os às necessidades do tempo e do espaço. Na opinião de Gomis, o 
acontecimento noticioso integra um processo que não termina com a sua publicação, pelo que se pode “concluir 

que notícia é a versão jornalística de um acontecimento capaz de ter repercussões”60 (ibidem, 49). 
Fontcbuerta tece no seu livro “La noticia: Pistas para percibir el mundo” algumas considerações que vêm ao encontro da perspetiva defendida por Lorenzo Gomis, no que respeita à preponderância de notícias com capacidade de gerar comentários e, por conseguinte, repercussões junto da audiência. “Um facto será mais noticiável quando produz uma maior quantidade de consequências que, por sua vez, também serão novidades. As consequências supõem a expansão de um acontecimento a cenários diversos e desencadeiam um processo em que estão envolvidos mais factos, mais opiniões e mais protagonistas, (…) que implicam novas situações suscetíveis de serem objeto de informação. Quantas mais consequências tenha um acontecimento, maior será 

                                                 
57 Original em inglês: “I know it when I see it.” 
58 Original em inglês: “Because it just it is!” 
59 Tradução livre da autora do original em castelhano: “(…) cualquier cosa que ocurre: algo que hace alguién, algo que le pasa a alguién, algo que sucede en alguna parte. Puede ser una frase, un gesto, un acto físico, o un conjunto de palabras, gestos, o actos que el observador interpreta como una unidad com sentido.” 
60 Tradução livre da autora do origina em castelhano: “(…) podemos concluir que notícia es la versión periodística de un hecho capaz de tener repercusiones.” 
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a sua permanência nos meios de comunicação e, portanto, terá mais possibilidades de tornar-se num tema 
conhecido e tratado pelo público”61 (1993: 46). E se, em vez do centrar das atenções na pergunta ‘o que é notícia’, nos direcionarmos na resposta à questão: quais os factos quotidianos que são importantes? Citado por Wolf (1985), Altheide (1976: 113), 
assevera: “As notícias são aquilo que os jornalistas definem como tal. Este assunto raramente é explicitado, visto que parte do modus operandi dos jornalistas é que as coisas acontecem ‘lá fora’ e eles limitam-se simplesmente a relatá-las. Afirmar que fazem ou selecionam arbitrariamente as notícias seria contrário à sua posição epistemológica, uma teoria do conhecimento implícita, construída a partir de procedimentos práticos 
para resolver exigências organizativas.”   Um ponto comum em todas as ideias apresentadas parece ser a notícia como resultado da construção do social. Mas compreender as notícias, os valores que estas comportam e as práticas que lhes estão associadas, implica atentar neste cenário de forma mais complexa. De seguida, irão ser apresentadas, entre as várias teorias que explicam porquê as notícias são como são, aquelas que se entendem mais pertinentes.  4.1.1 A Teoria do Gatekeeping   O conceito de gatekeeper (em português, ‘porteiro’) foi originalmente introduzido pelo psicólogo social Kurt Lewin num artigo, publicado em 1947, sobre as dinâmicas que agem no interior dos grupos sociais, em especial no que concerne aos problemas ligados à modificação dos hábitos alimentares. No seu trabalho, Lewin 
identificou os “canais” por onde flui a sequência de comportamentos relativos a um determinado tema, 

salientando que existem zonas que podem funcionar como “portões” (ou gates), os quais podem determinar a passagem, ou o bloqueio, da unidade através de todo o canal, facto que depende, em grande parte, do que acontece na zona filtro. (Wolf, 1985: 180).  No entanto, o conceito de gatekeeper aplicado ao jornalismo verificar-se-ia um pouco mais tarde, nos anos 50, por David Manning White. Com o objetivo de explicar o tradicional funcionamento das redações, com especial incidência para a perceção do fluxo noticioso e o seu processo de escolha, White tornou-se mesmo num pioneiro das teorias sobre a seleção de notícias. No seu célebre estudo, o autor baseou-se no acompanhamento de um jornalista estadunidense de meia-idade, com cerca de 25 anos de experiência no exercício da atividade jornalística – Mr. Gates –, observando e tomando notas sobre como este selecionava os despachos de agência que seriam publicados. 
                                                 
61 Tradução livre da autora do original em castelhano: “Un hecho será más noticiable cuando produzca mayor cantidad de consecuencias que, a su vez, también serán noticia. Las consecuencias suponen la expansión de un acontecimiento a escenarios diversos y desencadean un proceso en el cuál se ven implicados más hechos, más opiniones y más protagonistas, que a su vez se implican en nuevas situaciones susceptibles de ser objeto de información. Cuántas más consecuencias tenga un hecho, mayor será su permanencia en los medios de comunicación, y, por lo tanto, tendrá más posibilidades de convertirse en un tema conocido y tratado por el público.” 
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 Segundo White, Mr. Gates usou a anotação “falta de espaço” para justificar o porquê de ter deixado 

alguns acontecimentos de parte. “Em suma, a estória (aos seus olhos) tem mérito e interesse, ele não tem objeções pessoais, mas o espaço é um prémio” (1950: 387), que é preciso conquistar; e nesta ‘luta’ pelo espaço são considerados diversos fatores, quanto mais um acontecimento apresentar um avolumar desses mesmos fatores, mais hipóteses tem de ser noticiado. Portanto, nesta teoria um acontecimento tem que 
atravessar diversos “portões”, onde são aplicadas uma série de escolhas, que não são mais do que áreas de decisão em relação às quais o jornalista, isto é, o gatekeeper, tem de decidir se vai escolher essa notícia ou não.   4.1.2 O conceito de Gatewatching  A teoria do gatekeeping incide no processo de seleção de notícias sob a perspetiva da ação pessoal. Porém, as intensas mudanças tecnológicas que se têm verificado nas últimas décadas interferiram também no papel de gatekeeper. Com a disponibilidade, cada vez mais, próxima de informação nas mais variadas plataformas online e em tempo real, o ciclo de notícias tem-se vindo a intensificar muito para além da já típica pressão dos canais de 24 horas. “O resultado final é a quebra dos modelos tradicionais jornalísticos de gatekeeping e uma correspondente mudança para gatewatching”62 (Bruns, 2011: 118). 

Na sua obra “Gatewatching: Collaborative online news production” (2005), citada por Recuero (2009a), Bruns clarifica que por gatewatching deve entender-se a observação dos conteúdos publicados pelos veículos noticiosos, com o objetivo de identificar, de forma praticamente imediata, informações relevantes que circulem na rede. Na prática, o conceito adequa-se mais ao trabalho de filtragem realizado pelas redes sociais, o qual pretende ser muitas vezes especializado e vocacionado para informações que estão normalmente fora do âmbito informativo (idem). Por seu turno, Cátia Mateus63 (2015) salienta que o modo de observação sugerido pelo gatewatching transfere para as redes sociais online um certo protagonismo, considerando que estas plataformas têm vindo a cimentar um importante papel na mobilização social dos públicos, ou na exploração de pontos de vista distintos e debates sobre um mesmo assunto. Sem o mesmo comprometimento que o jornalismo assume perante a credibilidade, as redes sociais auxiliam na medida em que podem contribuir para uma maior relevância das matérias jornalísticas através das chamadas reverberações (ou ecos múltiplos traduzidos em partilhas).  
                                                 
62 Tradução livre da autora do original em inglês: “The result is the final breakdown of traditional journalistic gatekeeping models, and a corresponding shift towards gatewatching.” 
63 Cátia Mateus é jornalista e coordenadora editorial no Expresso, tendo publicado o livro intitulado “A utilização das redes sociais pelos jornalistas portugueses – Novos 
desafios éticos e deontológicos para a profissão”, [disponível em http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20150522-201511_catiamateus_redessociaisjornalistas.pdf]. 
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Tal como explica Recuero (2009a), ao republicarem informações que foram transmitidas por outros veículos, os atores conferem credibilidade a esses meios e tomam parte ativa no processo de disseminação informativo. Desta maneira, e ao atuarem próximas dos jornalistas pelo exercício do conceito de gatewatching, as redes sociais fornecem importantes tópicos sobre os assuntos virais do momento. Mas, retomando a autora brasileira, é preciso ter em conta que nem todas as informações que circulam na rede estão enquadradas nos valores-notícia. Exemplo disso são piadas, jogos, comentários e outros conteúdos. Tal como constata, é também nesta perspetiva que as redes sociais se diferenciam do jornalismo. Neste caso, o que importa mesmo é a 
perceção da função complementar das redes. Afinal, “uma informação que circula numa rede social, por 
exemplo, pode ter um forte caráter social” (Recuero, 2007, cit in Recuero 2009a: 12).  4.1.3 Um apontamento histórico sobre os valores de seleção de notícias  Há que mencionar neste trabalho o inegável legado de Tobias Peucer para o campo jornalístico. Este autor é considerado por muitos como o progenitor e precursor das Teorias do Jornalismo, ou não tivesse sido ele o primeiro a defender uma tese de Doutoramento em jornalismo, numa altura em que ainda nem se ouvia falar na palavra como hoje a conhecemos, em 1690, na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Na sua tese, Peucer debruçou-se sobre as relações e relatos de novidades, que é como quem diz os atuais jornais e notícias, refletindo sobre ética, história, critérios de noticiabilidade, o papel do mercado e até sobre agendamento (Sousa, 2004). Peucer enumerou também as caraterísticas dos acontecimentos merecedores de serem reconhecidos pelo público. Já naquela altura, tudo o que fosse comum e normal não constituía valor informativo:    “Os prodígios, as monstruosidades, as obras ou os feitos maravilhosos e insólitos da natureza, da arte, as inundações ou as tempestades horrendas, os terremotos, os fenómenos descobertos ou detetados ultimamente, fatos que têm sido mais abundantes do que nunca neste século. Depois as diferentes formas de impérios, as mudanças, os movimentos, os afazeres da guerra e da paz, as estratégias, as novas leis, os julgamentos, os cargos políticos, os dignitários, os nascimentos e mortes dos príncipes, as sucessões de um reino, as inaugurações e cerimónias públicas (...), as obras novas dos homens eruditos, as instituições, as desgraças, as mortes e centenas de coisas mais que façam referência à história natural, à história da sociedade, da Igreja, da literatura: tudo isto costuma ser narrado de forma embaralhada nos periódicos...” (Peucer, 21, cit in Silva, 2005: 101).   Como é visível, em pleno século XVII, as publicações informativas suscitavam já o interesse dos académicos. Deste modo, a célebre curiosidade em torno das questões “Porque é que as notícias são como 

são?”, ou “O que é notícia?”, é algo que não é exclusivo da era contemporânea, nem do século XX, altura em 
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que começaram a florir alguns dos mais conceituados estudos sobre as Teorias de Jornalismo. Um exemplo prático da categorização da lista de eventos noticiosos que interessam é o da Reuters (uma das agências noticiosas mais reconhecidas em todo o mundo). Em 1890, a agência apresentou uma lista de assuntos que 
integrariam o seu “Serviço Especial”: 1) o naufrágio de um navio; 2) um acidente ferroviário grave; 3) um incêndio ou explosão com elevado número de vítimas mortais; 4) um sismo, ciclone ou inundação; 5) delitos e/ou crimes especialmente surpreendentes; 6) distúrbios populares; 7) atentado contra a vida de um monarca ou estadista, bem como a descoberta de algum plano de grande alcance (Storey, Reuters’ Century, 1951: 110, cit in Brighton & Foy, 2007: 14).   4.2 Os critérios de noticiabilidade e os valores-notícia   Compreender ‘porque as notícias são como são’ implica, inevitavelmente, uma análise sobre os critérios de noticiabilidade, os quais assumem interesse não apenas para os académicos e profissionais da área da comunicação e jornalismo, mas também para todas as áreas do conhecimento e os mais diversos segmentos sociais.  É importante ter-se em conta que o “enorme volume de notícias obriga o jornalismo a três opções permanentes: incluir, excluir e hierarquizar a informação. Através delas prepara os seus conteúdos que 
respondem, tanto aos interesses do público como aos de cada meio”64 (Fontcbuerta, 1993: 39). Como é óbvio, 
as “três opções permanentes” de que fala Fontcbuerta não são feitas ao acaso. Até aqui, tem-se vindo a empregar o conceito de valores-notícia e de critérios de noticiabilidade, sem explicações aprofundadas sobre os mesmos, contudo os próximos parágrafos incidem na sua clarificação. Em primeiro lugar, revela-se preponderante apresentar uma definição clara do que se deve entender por noticiabilidade (newsworthiness). Segundo Mauro Wolf, este conceito é constituído pelo “conjunto de requisitos que se exigem dos acontecimentos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de informação e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas – para adquirirem a existência pública de notícias. Tudo o que não responde a esses requisitos é excluído, por não ser adequado às rotinas produtivas e 
aos cânones da cultura profissional” (1985: 190). Quer isto dizer que, de acordo com o autor, a noticiabilidade é constituída pelos critérios, operações e instrumentos através dos quais os média procedem à tarefa de seleção 
de notícias, “de entre um número imprevisível e indefinido de factos, uma quantidade finita e tendencialmente 

estável de notícias” (idem). Neste contexto, incluem-se, assim, fatores de rotina para as práticas produtivas, seja a disponibilidade do espaço ou a política editorial, entre outros. 
                                                 

64 Tradução livre da autora do original em castelhano: “El enorme volumen de noticias obliga al periodismo a trés opciones permanentes: incluir, excluir y jerarquizar la información. A través de ellas confecciona sus contenidos que responden, tanto a los intereses del público, como a los de cada medio (…).” 
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Definida, assim, a noticiabilidade e os seus critérios, retome-se Mauro Wolf, uma vez que considera que podemos interpretar os valores-notícia (news values) como uma componente da noticiabilidade. O autor acrescenta que estes valores são critérios de relevância, os quais estão espalhados no decurso de todo o processo de produção, ou seja, não integram apenas a seleção das notícias, mas também participam nas operações posteriores embora, claro, com um relevo diferente (1985).  
Fabiane Moreira65 entende que, “os valores de seleção podem ser analisados em um corpus de notícias publicadas, pois referem-se mais às caraterísticas que tem ou deve ter uma notícia, entendida como um relato publicado (2006: 38). Portanto, os valores-notícia estão diretamente relacionados com o conteúdo da 

mensagem. Por sua vez, “os critérios de noticiabilidade tendem a ser usados quando querem fazer referência não só aos factos como também às circunstâncias em que eles são percebidos e selecionados, envolvendo 
qualquer elemento que possa influenciar a veiculação de uma notícia” (idem). Em suma, os valores-notícia são referentes ao julgamento do facto, enquanto os critérios de noticiabilidade atendem às necessidades dos meios de comunicação para a produção de notícias.  4.2.1 A revisão de valores-notícia de Harcup & O’Neill   A lista de valores-notícia de Johan Galtung e Mari Ruge66, publicada nos anos 60, ainda hoje se constitui como uma referência para académicos e jornalistas. Porém, a realidade dos média na era digital configura-se de maneira distinta, pelo que alguns autores se têm dedicado a revisitar o estudo clássico dos noruegueses. 
Harcup & O’Neill, em particular, têm-se destacado a este nível. Em 2001, com o trabalho “What is news? Galtung and Ruge revisited” avançaram com uma primeira listagem. Mas, volvidos pouco mais de 15 anos, sentiram a necessidade de averiguar até que ponto o seu estudo ainda se mantinha relevante (Harcup & O’Neill, 2016). Neste sentido, levaram a cabo uma nova análise de conteúdo, que resultou numa amostra de 711 casos provenientes de dez títulos britânicos67. Para além disso, analisaram as notícias que foram partilhadas com maior frequência no Facebook e Twitter, no Reino Unido, em 2014. 

Apesar de entenderem que há alguns aspetos que permanecem iguais, Harcup & O’Neill reconhecem, em paralelo, que muita coisa mudou. Os resultados finais induziram na apresentação de uma nova taxonomia de valores-notícia, que entendem adequada aos tempos contemporâneos, eis as suas conclusões: 1)                                                  65 Fabiane Moreira (2006) é a autora do trabalho académico sob o título “Os valores-notícia no jornalismo impresso: Análise das ‘caraterísticas substantivas’ das notícias nos jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo”; dissertação apresentada ao curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação e Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. 66 Em resposta à pergunta “Como é que os acontecimentos se tornam notícia”, procederam a uma análise de notícias internacionais nos jornais noruegueses, cenário que culminou na elaboração de uma listagem de 12 valores-notícia: 1) Frequência; 2) Amplitude; 3) Clareza; 4) Significância; 5) Consonância; 6) Imprevisibilidade; 7) Continuidade; 8) Composição; 9) Referência a Nações de Elite; 10) Referência a Pessoas de Elite; 11) Referência a Pessoas; 12) Referência a algo negativo (Harcup & 
O’Neill, 2001; Traquina, N., 2005b). 67 Com mais detalhe, interessa mencionar que as amostras tiveram por base o período de uma semana de novembro de 2014 para cada um jornais 
considerados: The Sun; Daily Mail; Daily Telegraph; Daily Mirror; Daily Express, The Times; The Guardian; The Independent; Metro e London’s 
Evening Standard. 
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Exclusividade (notícias produzidas, em primeiro lugar, por um determinado órgão de comunicação social devido, por exemplo, à realização de entrevistas, investigações, pesquisas, etc.); 2) Notícias negativas, ou 
‘más’ (com ênfase em evidências, particularmente, negativas como mortes, lesões, derrotas e perdas – do posto de trabalho, por exemplo); 3) Conflito (casos relativos a conflitos, controvérsias, divisões, greves, lutas, insurreições e guerras); 4) Surpresa (com elemento de surpresa, contraste e/ou algo incomum); 5) Audiovisual (notícias acompanhadas por fotografias, vídeos, áudios e/ou que podem ser ilustradas com infografias); 6) Partilha (com potencial de gerar partilhas e comentários no Facebook, Twitter, ou noutras redes sociais); 7) Entretenimento (notícias suaves sobre sexo, showbusiness, desporto, interesse humano mais leve, animais, ou que oferecem oportunidades para tratamento humorístico, etc.); 8) Drama (casos relacionados com um drama que se desenrola, como fugas, acidentes, investigações, cercos, resgastes, batalhas ou casos judiciais); 9) Follow-Up (histórias sobre assuntos que já tinham sido noticiados); 10) Elite do poder (quando o destaque recai em figuras/personalidades, organizações, instituições ou corporações proeminentes); 11) Relevância (sobre grupos ou nações percebidas como influentes, ou cultural e historicamente familiares para o público); 12) Magnitude (casos considerados com suficiente significância em termos de números de pessoas envolvidas, ou no seu potencial impacto; e ainda que se relacionem com 
comportamentos ou ocorrências extremas, exemplo: “um homem morreu vítima de temperaturas elevadas num 
forno, ou um crime particularmente desagradável”68); 13) Celebridades (notícias sobre indivíduos que já são famosos); 14) Notícias positivas, ou ‘boas’ (acontecimentos particularmente positivos, como recuperações, avanços, curas, conquistas/vitórias e celebrações); 15) Agenda dos média (histórias que se enquadram com a política editorial dos órgãos de comunicação, ou se encaixam na sua própria agenda, seja de nível ideológico, comercial ou como parte de uma campanha específica) (idem: 1482).  4.2.2 Os valores-notícia segundo Nelson Traquina  Nelson Traquina avançou também a sua própria lista de critérios, os quais servem para facilitar a perceção da noticiabilidade. No seu trabalho, duas grandes categorias: os valores-notícia de seleção e os valores-notícia de construção. Comece-se pelos valores de seleção, que estão subdivididos em critérios substantivos (relacionados com a avaliação direta dos acontecimentos em termos de importância ou interesse como notícia); e em critérios contextuais (que dizem respeito ao contexto de produção da notícia). Ora, em relação aos critérios substantivos, os valores-notícia de Traquina são: 1) a Morte (é um valor fundamental para os jornalistas e uma das razões que explica o negativismo que, por várias vezes, se associa 
                                                 
68Tradução livre da autora do original em inglês: “a man dying in extreme temperatures in an oven, for example, or a particularly unpleasant crime” 
(Harcup & O’Neill, 2016: 1479). 
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ao mundo jornalístico) - “Onde há morte, há jornalistas” (Traquina, 2005b: 79); 2) a Notoriedade (de um ator principal do acontecimento; 3) a Proximidade (outro valor fundamental, não só em termos geográficos, mas também culturais); 4) a Relevância (procura responder à preocupação de informar o público sobre os acontecimentos que são importantes porque têm um impacto na vida das pessoas); 5) a Novidade (quer isto dizer, o que há de novo); 6) o Tempo (é um valor-notícia na forma de atualidade, mas é também utilizado como 
‘gancho’ para justificar falar de novo sobre esse assunto, como as efemérides); 7) a Notabilidade (ou seja, a qualidade de ser visível e tangível; este valor alerta-nos ainda para o facto de os jornalistas estarem mais direcionados para a cobertura de acontecimentos e não de problemáticas; a inversão – o contrário de ‘normal’ 

– também se relaciona com a ideia de notabilidade; 8) o Inesperado (aquilo que surpreende a expetativa dos jornalistas); 9) o Conflito ou a Controvérsia (a violência física ou simbólica); 10) a Infração (a violação, a transgressão às regras) (idem). Por sua vez, os valores-notícia de seleção – os critérios contextuais são os seguintes: 1) a Disponibilidade (a facilidade com que é possível fazer a cobertura de um acontecimento); 2) o Equilíbrio (o valor de noticiabilidade de um acontecimento pode relacionar-se com a quantidade de notícias que há sobre determinado assunto); 3) a Visualidade (possibilidade de se tratar um acontecimento por elementos visuais, como fotografias ou filmes); 4) a Concorrência (as organizações lutam constantemente por um ‘furo’, mas ao mesmo tempo seguem de perto os órgãos concorrentes para se certificarem que não falharam a publicação de nenhuma matéria importante); 5) o Dia noticioso (há dias jornalísticos repletos de acontecimentos com valor-notícia; e outros dias pobres em que a quantidade de acontecimentos relevantes é menor) (Traquina, 2005b). Para rematar, Traquina aborda ainda os valores-notícia de construção, ou seja, “os critérios de seleção 

dos elementos dentro dos acontecimentos dignos de serem incluídos na elaboração da notícia” (idem: 91). Neste âmbito, os valores apontados pelo autor são: 1) a Simplificação (um acontecimento desprovido e/ou com pouca ambiguidade e complexidade é mais facilmente noticiável); 2) a Amplificação (quanto mais amplificado é um acontecimento, mais hipóteses tem de ser notado); 3) a Relevância (refere-se a acontecimentos suscetíveis de se tornarem relevantes para as pessoas); 4) a Personalização (valorização das pessoas envolvidas no acontecimento, há que enfatizar o lado humano); 5) a Dramatização (o acentuar dos aspetos críticos, como o lado emocional ou a natureza emocional); 6) a Consonância (inserção do 
acontecimento numa ‘narrativa já estabelecida e conhecida). As listas de Traquina e de Harcup & O’Neill revelar-se-ão importantes para a formulação da grelha de análise, que está por base na apresentação e discussão dos dados obtidos através de uma análise de conteúdo.   
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4.3 As fontes de informação  O jornalismo de qualidade depende de vários aspetos, incluindo as competências profissionais e a sensibilidade de cada jornalista, bem como as próprias determinações organizacionais de cada órgão de comunicação. No entanto, poucos fatores se revestirão da mesma preponderância que advém das fontes de informação. Tal como evidencia Fontcbuerta (1993), de modo geral, os jornalistas não foram testemunhas diretas e/ou presenciais dos acontecimentos sobre os quais escrevem. Exemplos de situações que surgem como exceção a esta ‘espécie de regra’: “sessões parlamentares; corridas de ciclismo; ou bodas de famosos”. 

Por isso, os “jornalistas devem informar-se previamente antes de redigir a maioria das notícias que fornecem. Para tal, têm que recorrer às denominadas fontes de informação” 69 (idem: 58). Com efeito, a primeira fase da atividade jornalística corresponde, assim, à procura de informações. Evidentemente este processo não é feito ao acaso, na rua. Os jornalistas não se devem limitar a tratar e verificar as informações recebidas nas redações, mas sim apostar na complementaridade, confirmação e verificação das mesmas. Posto isto, é notório que, tal como afirma Jorge Pedro Sousa, as fontes são um “capital 

imprescindível” do jornalismo. De facto, “não existiria investigação jornalística sem fontes de informação. Mais: 
grande parte da informação jornalística não existiria sem fontes de informação” (2001: 63).  Acrescente-se o facto de as fontes não serem, como é óbvio, apenas humanas. As informações podem surgir em documentos, bancos de dados, na Internet, entre outros. Como tal, por fonte de informação entende-
se qualquer “entidade (instituição, organização, grupo ou indivíduo, seu porta-voz ou representante) que presta informações ou fornece dados ao jornalista, planeia ações ou descreve factos, ao avisar o jornalista da 
ocorrência de realizações ou relatar pormenores de um acontecimento” (Santos, 2006: 75).  4.3.1 As fontes primárias e secundárias   Às fontes de informação podem ser atribuídas várias taxonomias. Mas, o que interessa primordialmente para este Relatório, é a clara distinção entre fontes primárias e secundárias. Isto porque, pretende-se apurar no decurso da análise de conteúdo se as redes sociais, nos casos considerados, assumem a função de gênese da 
notícia ou, em vez disso, de complementaridade e contextualização. De acordo com Jorge Pedro Sousa, “a testemunha de um acidente, um documento original, o primeiro-ministro a falar numa conferência de imprensa a que o jornalista assiste são fontes primárias. O livro que cita o livro, o político que revela ao jornalista aquilo que outro político lhe disse, são fontes secundárias. O jornalista deve procurar, sempre que possível, privilegiar 
as fontes primárias, pois normalmente são mais fidedignas” (2001: 71).                                                  
69 Tradução livre da autora do original em castelhano: “Los periodistas, pues, deben informarse previamente antes de redactar la mayoría de las noticias que suministran. Y para ello tienen que acudir a los denominados fuentes de información.” 
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No entanto, considera-se que as ideias apresentadas por Sousa, apesar de interessantes, não são suficientes para uma melhor perceção dos objetivos propostos por este estudo. Por isso, apresentam-se outras definições, que entendemos serem mais claras na prossecução daquilo que se pretende. Por exemplo, Aldo Schimtz (2011) recorre a Lage (2001) para explicar que fonte primária é aquela que fornece diretamente o 
“essencial de uma matéria… fatos, versões e números”, por estar próxima ou na origem da informação. 

Geralmente, revela dados “em primeira mão”, que podem ser confrontados com depoimentos de fontes secundárias (idem: 8). Por seu turno, Pinto (2000) entende que as fontes primárias estão diretamente envolvidas nos factos, por norma como testemunhas oculares, considerando como fontes indiretas o equivalente às secundárias. Quanto às fontes secundárias, Schmitz clarifica que é aquela que “contextualiza, interpreta, analisa, comenta ou complementa a matéria jornalística, produzida a partir de uma fonte primária. Igualmente, é com 
que o repórter ‘repercute’ os desdobramentos de uma notícia” (2011: 8). A fonte secundária também é, habitualmente, consultada no âmbito da preparação e/ou construção das ideias genéricas ou contextuais de uma notícia. Compreensivelmente, o “envolvimento da fonte secundária com os factos e eventos é indireto” (idem).  4.4 A definição do conceito de redes sociais  Tem-se vindo a falar indiscriminadamente de redes sociais, sem se debruçar no seu significado epistemológico, pelo que se revela pertinente explicar o mesmo, tendo em conta a perspetiva de alguns autores. Segundo Raquel Recuero, as redes sociais são definidas pela constituição de representações dos atores 
sociais e das suas conexões. No seu entender, “essas representações são, geralmente, individualizadas e 

personalizadas. Podem ser constituídas, por exemplo, de um perfil (…). As conexões, por outro lado, são os elementos que vão criar a estrutura na qual as representações formam as redes sociais. Essas conexões, na mediação da Internet, podem ser de tipos variados, construídas pelos atores através da interação, mas mantidas pelos sistemas online” (2009a: 3). Ora, a este nível, deve-se também explicar quem são estes atores e conexões. Para a autora brasileira, por atores entendem-se todos os indivíduos que integram a rede social estudada. “São, 

normalmente representados pelos grafos, pelos nós (ou nodos)” (2009b: 2). Por sua vez, as conexões apresentam-se como os “elementos que unem os atores em grupos sociais (…) e abarcam, principalmente, os 

laços e relações sociais” (idem: 3). Embora as ideias de Recuero se revejam nas de Boyd e Elisson (2007), a diferença é que estes não concentram o essencial da sua definição por meio dos elementos que compõem as redes sociais. Em vez disso, consideram que os sites de redes sociais (em inglês, “social network sites” – SNS) são aplicações baseadas na Internet que possibilitam as seguintes funções 1) criação de um perfil público ou semipúblico; 2) apresentação 
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de uma lista de outros utilizadores aos quais um indivíduo está ligado; 3) ver e acompanhar estas listas, bem como as de outros. Para os autores, “o que torna os SNS tão únicos não é o facto de fazerem com que conheçamos estranhos, mas antes permitir aos utilizadores articularem e tornarem visíveis as suas redes sociais. 
Isto pode resultar em conexões entre pessoas, que de outra forma, não poderiam ser feitas”70. Neste âmbito, convém salientar que as redes sociais devem ser distinguidas dos sites que as suportam, uma vez que estes são apropriados de diferentes formas pelos grupos sociais e cujos efeitos são construídos pelo complexo universo de formas de interação (Recuero, 2012). “Enquanto a rede social é uma metáfora utilizada para o estudo do grupo que se apropria de um determinado sistema, o sistema em si, não é uma rede social, embora possa compreender várias delas. Os sites que suportam redes sociais são conhecidos como ‘sites de redes 
sociais’” (idem; 2009a: 3). Porém, e recuperando o campo jornalístico, que é o realmente interessa aqui, a verdade é que a forte adesão do público influencia o exercício da atividade profissional de jornalista. “Mais ou menos especializadas, 
com maior ou menor número de utilizadores e distintos graus de notoriedade (…), atualmente há mais de 300 redes sociais ativas na Internet e as transformações que estas plataformas estão a gerar no universo de comunicação são inquestionáveis, seja nos diversos desafios que atualmente colocam ao jornalismo, seja na 
mudança de ‘formatação’ que exigem ao próprio jornalista” (Mateus, 2015: 20).  4.4.1 Efeitos das redes sociais no jornalismo   No capítulo anterior aludiu-se à ideia de Recuero (2009a) de que nem todas as informações que circulam na rede apresentam necessariamente valores-notícia, tendo-se salientado o caráter complementar das mesmas para o jornalismo. Assim sendo, e indo um pouco mais longe, na opinião da autora as redes sociais podem assumir as seguintes funções: 1) fontes produtoras de informação; 2) filtros de informação; 3) espaço de reverberação dessas informações (ibidem). É dentro deste completo e, por vezes, complicado mundo digital, que os atores sociais encontram meios 
alternativos de fazer ecoar a sua ‘voz’, cujas informações nem sempre são consideradas dignas de assumir a forma pública de notícia por parte dos jornalistas.  Neste ambiente de possibilidades imensas para disseminar informações (com ou sem valor jornalístico), sobressaem algumas particularidades, disponibilizadas pelas próprias plataformas digitais, que poderão auxiliar a tarefa dos jornalistas ao filtrar os acontecimentos com maior interesse e/ou importância. Por exemplo, a 
                                                 
70 Tradução livre da autora do original em inglês: “What makes social network sites unique is not that they allow individuals to meetstrangers, but rather that they enable users to articulate and make visible their socialnetworks. This can result in connections between individuals that would not other-wise be made’.” 
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criação das hashtags71, ou dos trending topics no Twitter72, permite aos profissionais perceber quais os assuntos mais populares do momento, ou seja, há um acompanhamento em tempo real do que se está a passar. A 
verdade é que a existência desta espécie de ‘redação virtual’, afeta não só quem faz a notícia, mas também o que é noticiável.  De facto, num ápice um acontecimento, que nos meios tradicionais poderia não ser prontamente identificado e/ou considerado como valor-notícia, pode tornar-se ‘viral’ entre os utilizadores das redes sociais, medindo-se o seu alcance pelo número de partilhas e comentários. A este nível, merece menção um estudo recente de Al-Rawi (2017). O autor recolheu e estudou uma amostra, com o objetivo de perceber os elementos que constituem acontecimentos virais no Youtube e Twitter, de órgãos de comunicação social de renome como o The Guardian, The New York Times, The Washington Post e Wall Street Journal. Em primeiro lugar, define 
como virais “as notícias em rede que se espalham online, principalmente, através das redes sociais, de uma 
maneira muito mais rápida e ampla do que outras notícias”73 (idem: 1). Com recurso a alguns estudos de valores-notícia, levou a cabo uma abordagem inspirada tanto em pressupostos tradicionais, como outros mais adequados à contemporaneidade. Tendo em conta 17 valores diferentes74, Al-Rawi concluiu que os ciberleitores preferem ler e partilhar, sobretudo, notícias positivas e inspiradoras, em detrimento de notícias negativas e com capacidade de gerar 
sentimentos de irritação/raiva ou induzir ansiedade. Tal constatação, contraria a ideia de que “good news is bad news”, que prevalece ano após ano no seio da comunidade jornalística profissional. Pelo contrário, segundo os seus dados, a significância social, bem como o inesperado/bizarro/surpresa são outros dos fatores mais atrativos na divulgação de notícias virais, cenário que não se opõe às teorias e interpretações precedentes (ibidem). Apesar disso, é de destacar, que o viral surge, por várias vezes, ligado a aspetos emocionais, facto que pode indicar e/ou refletir-se num afastamento gradual dos ditames tradicionais da objetividade.    4.4.2 Nota sobre os desafios que se impõem à profissão   O trabalho jornalístico realiza-se num cenário marcado por inúmeras incertezas. De acordo com Hélder 
Bastos, são exemplo, situações como a “pressão das horas de fecho, as hierarquias da própria empresa, os 

imperativos do jornalismo como negócio, a ‘brutal competitividade, ou a ação dos diversos agentes sociais junto 
dos jornalistas” (2015: 94). Outros aspetos que devem ser mencionados respeitam, como é óbvio, à própria 
                                                 
71 Com recurso ao sinal “#”, as hashtags servem como uma espécie de marcadores para membros de uma comunidade, conectando uma comunidade virtual de utilizadores (Yang et al., 2012, cit in Reichart et all, 2012). 
72 Constituem-se numa lista de 10 termos e palavras que estão a ser alvo de mais comentários no Twitter durante um determinado período de tempo (Recuero, 2014). 
73 Tradução livre da autora do original em inglês: “Viral news is defined as networked news stories that spread online mostly through social media in a much faster and wider manner than other news stories, and this study investigates the elements that make news viral on two social media platforms.” 
74 Notícias positivas; noticias negativas; inesperado/bizarro/surpresa; pessoas de elite (celebridades); entretenimento; significância social/magnitude; interesse humano; conflito/violência; humor; sexualidade; animais; crianças; valor prático e/ou utilidade; tristeza; raiva; ansiedade; admiração. 
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emergência das plataformas digitais, que pode refletir-se em consequências ao nível do tempo disponível para se produzir, da credibilidade e identidade da classe profissional de jornalistas, bem como na quantidade e qualidade final das peças jornalísticas. A imposição da cultura 24/7 no mundo das notícias, por exemplo, é um dos fatores apontados como tendo influenciado a natureza dos valores-notícia (Brighton e Foy, 2007). Uma das perguntas que se impõem é mesmo: Será que quantidade é sinónimo de qualidade? Segundo os autores, atualmente não apenas as notícias são repetidas com maior frequência, mas também são submetidas a mais variações de tratamento, tendo em conta os vários formatos existentes, às vezes, num mesmo órgão de comunicação social. Verifica-se um “clima de valores-notícia cada vez mais especulativos (…). Muitas vezes, diz-se que [o tempo jornalístico de 24/7] está 
a fomentar um tipo de jornalismo mais orientado para a opinião do que no passado”75 (idem: 41). Num contexto de procura incessante por notícias, e com a vontade inerente de divulgação em primeiro lugar, surgiu uma metáfora que compara as redações obcecadas com o imediatismo aos hamsters. Citado por Usher (2014), Dean Starkman (The Columbia Journalism Review) afirmou: “A roda do hamster não é velocidade; é uma moção de movimento. A roda do hamster é volume sem pensamento. É um pânico de notícias, falta de disciplina, 
incapacidade de dizer não (…). A roda do hamster é uma metáfora para a produção de notícias na era digital, 
onde a velocidade é mais importante que a verificação, e a quantidade mais importante do que a qualidade”76 (idem: 12). Com os fatores mencionados, a par da produção própria das audiências – que motivou, inclusive, o surgimento do denominado ‘jornalismo de cidadãos’ –, muitos aspetos basilares do que entendemos por jornalismo diluíram-se, incluindo o tradicional papel de intermediário. As fronteiras estão mais do que nunca 
mescladas. “O chão que os jornalistas pisam está a abanar, e a experiência, quer para aqueles que trabalham no jornalismo, quer para os estudam de fora, é estonteante. Pois, afinal o que é hoje um jornalista? O que é uma notícia? Podem um tweet, um texto de um blogue, um artigo de revista ou um livro baseado numa 
reportagem serem considerados informação?” (Schudson, 2011, cit in Bastos, 2015: 100).  

Não obstante, todo este reboliço digital apregoou a ‘morte’ da imprensa. No entanto, este meio permanece digno de qualquer estudo académico. É, por isso, que este trabalho se foca nos jornais, em vez do online, embora se proponha analisar o uso das redes sociais como fonte de informação. Segundo Pedro Brinca77, 
“o jornalismo é serviço público e deve noticiar o que é relevante para a vida das pessoas. Tem um papel vital na mediação entre os diferentes interesses na sociedade. Mas hoje, em nome das audiências, e das                                                  
75 Tradução livre da autora do original em inglês: “(…) that 24-hour news is bringing about a climate of increasingly speculative news values and news judgements. It is often further claimed that this is weakening news values, and leading to a more opinion-led type of journalism than in the past.” 
76 Tradução livre da autora do original em inglês: “The Hamster Wheel isn’t speed; it’s motion for motion’s sake. The Hamster Wheel is volume without thought. It is news panic, a lack of discipline, an inability to say no. (…) The hamster wheel is a metaphor for news production in the digital age, where speed is more important than fact checking, and quantity is more important than quality.” 
77 Pedro Brinca é o autor do artigo “Jornalismo de proximidade e participação. Por uma dieta equilibrada contra a fast-information”, que é parte integrante do livro 
“Ágora Jornalismo de Proximidade: Limites, Desafios e Oportunidades” [disponível em: http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20121224-agora_ebook.pdf]  

http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20121224-agora_ebook.pdf
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preferências destas, aposta-se no que é ‘giro’ e vende” (2012: 33). Será que os valores-notícia mais verificados na análise de conteúdo estão mais relacionados com o entretenimento, ou figuras de notoriedade? Ou, será que as alterações evidenciadas por alguns dos estudos mencionados terão repercussões nos média portugueses?   
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Capítulo V – Metodologia  
“A investigação em Ciências Sociais segue um procedimento análogo ao do pesquisador do petróleo. Não é perfurando ao acaso que este encontrará o que procura, pelo contrário o sucesso depende do procedimento.” (Quivy & Campenhout)  Uma das principais dificuldades em qualquer trabalho, por vezes passa por encontrar um tema, ou então a melhor forma de abordá-lo. Este cenário aplica-se também nas Ciências Sociais, pelo que o primeiro passo e, talvez um dos mais importantes, reside no esforço de enunciação do projeto sob a forma de uma pergunta de partida. Como referido, propõe-se com este Relatório de Estágio analisar: “Quais os valores-notícia aplicados nos meios impressos analisados que apresentam as redes sociais como fonte de informação?”. Tal como salientam Raymond Quivy e Luc Van Campenhout, com esta questão, pretende-se “exprimir o mais exatamente possível aquilo que se procura saber, elucidar, compreender. A pergunta de partida servirá de 
primeiro fio condutor da investigação” (2005: 44). Deste modo, considera-se relevante perceber quais os valores-notícia mais verificados nos meios impressos em que, pelo menos, uma das fontes de informação seja as redes sociais. Com efeito, foi levada a cabo uma análise de conteúdo (este conceito será explicado a posteriori) a dois títulos da imprensa portuguesa: um desportivo – A Bola – que foi escolhido, devido ao facto de ter sido o órgão de comunicação social onde se realizou a experiência curricular; e um generalista – o JN – selecionado para análise, uma vez que permitirá estabelecer uma comparação com um jornal especializado (e por apresentar também uma secção forte dedicada ao desporto). Este estudo empírico não se restringiu ao mundo desportivo com o objetivo de obter ilações mais representativas, ainda que sujeitas a uma amostra limitada, sobre as apropriações dos meios impressos portugueses no que às redes sociais como fonte de informação diz respeito. Para além disso, perspetiva-se verificar se existem, ou não, discrepâncias ao nível da utilização nos média analisados. Tendo em conta a realização de algumas leituras exploratórias numa fase a priori, parte-se do pressuposto de que os meios desportivos recorrem, por norma, com frequência às redes sociais para gerar notícias. Será que é assim mesmo? Será que nos meios de comunicação considerados, o título desportivo apresentará o maior número de casos? Apesar de pertinentes, só encontraremos resposta para estas e outras perguntas, anteriormente mencionadas, no capítulo subsequente dedicado à análise e discussão de dados. Antes de se aprofundarem os contornos sob os quais foi utilizada a metodologia, interessa primeiro definir o que é a análise de conteúdo, contextualizando também o leitor no âmbito da importância deste método para as investigações em Ciências Sociais.   
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5.1 A análise de conteúdo   Convém sublinhar, primeiramente, que uma “investigação em Ciências Sociais nunca é totalmente objetiva, visto que os investigadores são seres humanos subjetivos. A ciência, como um todo, alcança o 
equivalente da objetividade através da intersubjetividade” (Babbie, 1992: 476). Portanto, independentemente do método adotado ser o mais indicado, importa reter que quaisquer verificações e/ou conclusões da questão empírica apresentada nunca poderão ser tomadas como verdades absolutas, não só por se tratar de uma amostra, mas também porque se tratarão de ilações de casos específicos. Pelo contrário, certamente os dados analisados mais à frente permitirão espoletar uma reflexão justificada e orientada sobre o assunto e, quiçá, orientações para trabalhos futuros. Neste contexto, e tendo-se estabelecido já a linha norteadora da investigação, é importante delinear as etapas do procedimento, o qual deve ser entendido como uma forma de progressão 
em direção a um objetivo. “É este o objeto desta fase da construção do modelo de análise. Constitui a charneira entre a problemática fixada pelo investigador, por um lado, e o seu trabalho de elucidação sobre um campo de 
análise forçosamente restrito e preciso, pelo outro” (Quivy & Campenhout, 2005: 109). Neste trabalho a análise de conteúdo foi, sem dúvida, considerada como a metodologia mais adequada, tendo em conta o teor da linha de investigação, bem como os dados recolhidos. Para Laurence Bardin, este 
método corresponde a “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes). (…) Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. Absolve e equaciona o investigador por esta atração pelo escondido, o latente, o não-aparente, o potencial de inédito (do não dito) retido por qualquer mensagem” (1977: 9). Por isso, é importante que, apesar de termos um fio condutor, estejamos dispostos a interpretar a realidade obtida, mesmo que esta transponha e/ou se estenda além dos pressupostos expectáveis. Qualquer investigador, seja principiante ou não, deve ter a mente com uma ênfase mas, ao mesmo tempo, aberta a novas e possíveis interpretações que possam surgir. Retomando Bardin, a autora define a análise de conteúdo da seguinte maneira:    “Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos à produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens” (Bardin, 1977: 42).   Por sua vez, Quivy e Campenhout apresentam a análise de conteúdo como sendo um método que 
“incide sobre mensagens tão variadas como obras literárias, artigos de jornais, documentos oficiais, programas audiovisuais, declarações políticas, atas de reuniões ou relatórios de entrevistas pouco diretivas”. Os autores 
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acrescentam que “os métodos de análise de conteúdo implicam a aplicação de processos técnicos relativamente precisos (como, por exemplo, o cálculo das frequências relativas ou das coocorrências dos termos 
utilizados” (2005: 226). Sobre este assunto, note-se ainda que o processo de análise de conteúdo, tal como é compreensível, não se faz ao acaso, logo existem, de acordo com Bardin (1977), algumas etapas cruciais no desenvolvimento do mesmo: 1) Pré-análise: é a fase de organização propriamente dita, em que é feita a escolha dos documentos que vão ser analisados, bem como a formulação dos indicadores que fundamentem a interpretação final; 2) Exploração do material: trata-se de uma fase exaustiva, a qual consiste, essencialmente, na codificação dos dados brutos; 3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: são tratados de maneira a serem significativos e válidos, para isso são submetidos a operações estatísticas para que o investigador possa avançar com as suas próprias conclusões.  5.2 A análise de conteúdo quantitativa   A análise de conteúdo tem um campo de aplicação muito vasto e pode assumir uma vertente quantitativa, ou qualitativa. Neste caso, em particular, optou-se pela utilização do método quantitativo. Como tal, apresenta-se uma breve distinção entre as duas metodologias, de maneira a que melhor se perceba a escolha da análise de conteúdo quantitativa na verificação empírica deste estudo. De acordo com Quivy e Campenhout, os métodos quantitativos “seriam extensivos (análise de um grande número de informações sumárias e teriam como informação de base a frequência de aparecimento de certas caraterísticas de conteúdo 
ou de correlação entre elas”. Por outro lado, os qualitativos “seriam intensivos (análise de um pequeno número de informações complexas e pormenorizadas e teriam como informação de base a presença, ou a ausência de uma caraterística ou o modo segundo o qual os elementos do discurso estão articulados uns com os outros” (2005: 227). Para além disso, destaque-se que a análise apresentada no âmbito deste trabalho é temática, a qual embora seja uma das mais comuns tem como limitação o facto se basear em pressupostos simplistas. No entanto, é de corrente utilização por permitir calcular e comparar as frequências de certas caraterísticas, 
relacionados com os temas evocados, previamente agrupados em categorias significativas. “Baseia-se na hipótese segundo a qual uma caraterística é tanto mais frequentemente citada quanto mais importante é para o locutor” (idem: 228). Há ainda uma outra definição, que pelo seu caráter integral, interessa mencionar:    “A análise de conteúdo quantitativa é a verificação sistemática e replicável de símbolos de comunicação, aos quais foram atribuídos valores numéricos de acordo com regras de medição válidas, e a análise das relações que envolvem esses valores através dos métodos estatísticos, com o objetivo de se descrever a comunicação, elaborar inferências sobre o seu significado, ou inferir da comunicação para o seu 
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contexto, quer de produção, quer de consumo” (Daniel Riffe, Stephen Lecy e Frederick Fico, 1998, cit in Lopes, 2014: 37)78. Este método apresenta-se, assim, como o mais adequado devido ao elevado número de notícias para análise, mas também por ser através da quantificação das caraterísticas, bem como da observação das frequências estatísticas e das relações entre os vários indicadores que se poderá, efetivamente, chegar a conclusões para uma reflexão coesa sobre o assunto. É certo “que o género de resultados obtidos pelas técnicas 

de análise de conteúdo, não pode ser tomada como prova inelutável.” Mas constitui, sem dúvida, “uma 

ilustração que permite corroborar, pelo menos parcialmente, os pressupostos em causa” (Bardin, 1977: 81). Ora, o universo em estudo compreende um período temporal entre os dias 17 de junho e 17 de julho. O total de jornais lidos corresponde a 62, referentes a dois diários – A Bola e o JN. Para efeitos de pré-análise estas publicações foram tomadas em consideração na íntegra, ou seja, não se optou pelo restringir da coleta de dados a determinadas secções, uma vez que não se queria limitar a amostra final, facto que culminou na recolha total de 320 peças noticiosas para análise.  5.3 Indicadores de análise  Uma vez definida e explicada a metodologia a utilizar, chega o momento de especificar os indicadores observados e registados em grelha de análise. Foram consideradas para o efeito, e individualmente, todas as notícias que referenciassem diretamente as redes sociais como fonte de informação, mesmo que não mencionassem qual. Neste sentido, registaram-se separadamente, numa primeira fase, as notícias pelo tipo de jornal (desportivo e generalista), bem como pelo tipo de secção. Para além dos aspetos mencionados, as variáveis apreciadas foram as seguintes: 1) dimensão da notícia; 2) valores-notícia verificados; 3) qual a rede social indicada; 4) o tipo de fontes. Agora que estão definidos os indicadores, torna-se crucial explicitar de modo claro como é que estes foram registados na grelha de análise. Em primeiro lugar, salvaguarde-se que a categoria referente à dimensão da notícia é suscetível de alguma subjetividade, pelo que se procurou definir o mais criteriosamente possível cada uma das significações atribuídas, de forma a facilitar um melhor entendimento das interpretações efetuadas. Nesta variável, cada conteúdo a analisar foi, assim, descrito como: a) Destaque – notícia com destaque na página, seja pela extensão textual do mesmo, pela presença de elementos visuais como fotografias, ou ainda a inclusão de um determinado grafismo (que faça sobressair a peça); a este nível também foram considerados os casos em que o trabalho jornalístico apresentasse mais do que uma página; b) Intermédia 
                                                 78 Informações baseadas no âmbito do trabalho da autoria de José Miguel Dias Lopes, 2014, com o título “O fenómeno jornalístico de Agosto: Uma análise aos noticiários da manhã da Renascença”, desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ciências da Comunicação, Área de Especialização em Informação e Jornalismo, do Instituto de Ciências Sociais, da Universidade do Minho. 
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– peças que não representam destaques nem breves; podem evidenciar-se, por exemplo, no caso específico 
d’A Bola pela apresentação de um título, pós-título e fotografia, porém outros aspetos foram tidos em conta, nomeadamente a extensão da peça (assim um artigo com cerca de 30 linhas e pós-titulo, mas sem imagem, é tido como intermédia); no caso do JN, não sendo habitual o recurso a pós-títulos, incluíram-se no âmbito desta designação, por norma, artigos com mais do que uma coluna, em situações em que as caraterísticas de uma peça se revelavam similares às de uma breve e sendo que se verificasse um destaque visual fotográfico, por exemplo, relativamente superior, foram aqui enquadradas; c) Breve – notícias que variam entre peças com quatro/cinco linhas até 19/20 (no caso do JN muitas vezes acompanhada de uma fotografia; por sua vez, em A Bola foram analisadas notícias com pós-titulo sem imagem e outras de menor tamanho textual); d) Fotolegenda – imagem/fotografia acompanhada por uma descrição da mesma, cuja extensão pode variar. Note-se que estas categorizações atenderam às especificidades de cada meio e, apesar de se constituírem como as mais indicadas pelo autor do presente Relatório de Estágio, não quer isto dizer que devam ser tomadas como designações absolutas, representando uma leitura pessoal (e factual) da amostra alvo de estudo.  Para a categoria de valores-notícia, a grelha teve por base os autores Harcup & O’Neill (2016), que foram devidamente introduzidos no âmbito do enquadramento teórico, e também Nelson Traquina. No cômputo da análise ignoraram-se também os valores-notícia sobre o contexto da seleção (tais como os fatores disponibilidade, equilíbrio, visualidade, concorrência e/ou dia noticioso). A par disso, convém salientar que nem todos os valores-notícia considerados, à partida, relevantes se adequaram à realidade da amostra. Assim sendo, 
valores que inicialmente integrariam a grelha de análise, como “Notícias positivas” (avanços, curas, 

descobertas, recuperações, ganhos e celebrações) e “Notícias negativas” (mortes, lesões, perdas – por exemplo de trabalho, de casa, etc.;), foram também eliminados. Uma outra nota importante é que, para efeitos de facilitação de análise e interpretação dos dados, procurou agregar-se o valor de “Celebridades” (casos sobre indivíduos que já são famosos) num outro maior, ou seja, “Notoriedade”. Isto porque, o objetivo seria evitar uma disparidade acentuada entre os dois títulos estudados.  Por isso, a escolha final recaiu sobre os seguintes valores-notícia: 1) Notoriedade (casos de figuras que se destacam em alguma área e/ou região devido à sua projeção, ou fama, no plano nacional e internacional); 2) Relevância (notícias sobre assuntos percebidos como cultural e/ou historicamente familiares para o público; assuntos relevantes para a audiência e/ou com capacidade de gerar impacto: no âmbito desportivo, por exemplo, a ausência de Ronaldo dos jogos da Seleção, a recuperação de jogadores, manifestações de solidariedade, etc.); 3) Entretenimento (acontecimentos sobre artes, espetáculo, programas televisivos, interesse humano leve; notícias com evidente tratamento humorístico – mesmo tratando-se de personalidades notórias prevalecerá este valor se o humor/ironia se destacar; quando é evidente a 
apresentação de aspetos mais “sexuais” e/ou da exploração da sensualidade dos seus protagonistas, ainda 
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que estes já sejam conhecidos do público, sobretudo se à notícia estiver associada uma fotografia elucidativa deste ângulo e suscetível de atrair o leitor); 4) Inesperado/Surpresa (acontecimentos que surpreendem as expetativas dos jornalistas – o incomum; contêm elementos de surpresa e/ou contraste; aquilo que é bizarro); 5) Conflito/Controvérsia (divisões, greves e lutas; violência física ou simbólica; não apenas em situações de guerras ou de conflitos armados, mas também em momentos de tensão, discórdia; estórias com suscetibilidade de causarem polémica); 6) Infração (notícias sobre criminalidade e/ou atos ilegais que estejam a ser debatidos – ou em vias disso – na Justiça); 7) Tempo (quando aplicado a notícias com cariz de invocação de efemérides e/ou datas importantes para os atores dos acontecimentos); 8) Follow-Up (acompanhamento de assuntos que já foram noticiados anteriormente; no desporto foi também considerado este valor não apenas para o suceder de acontecimentos que tenham sido já tornados públicos no espaço temporal da amostra, mas também para as mudanças que ocorrem numa equipa, incluindo contratações, vendas, rescisões, etc.); 9) Magnitude (com potencial de grande impacto e suscetíveis de envolverem números significativos; comportamentos e/ou ocorrências extremas); 10) Drama (notícias que exploram o lado emocional de uma determinada situação, o qual se evidencie no título, no contexto da matéria; podem ser considerados, por exemplo, o drama de uma lesão, no campo desportivo, ou ainda o caso de um jogador que não consegue pagar a trasladação do corpo do pai; em suma, casos em que se acentuam aspetos críticos e/ou emocionais). Acrescente-se também que, para efeitos de facilitação de análise quantitativa, todos os valores-notícia que apresentassem uma frequência absoluta inferior a dez foram incluídos em Outros. A categoria relativa às redes sociais é de simples segmentação, uma vez que o seu objetivo incide apenas na quantificação da rede mais frequente nos conteúdos em análise, de modo a aferir se é o Twitter (isto já que é uma das plataformas tradicionalmente apontadas como de eleição, sobretudo, junto dos jornalistas desportivos). Quanto ao tipo de fontes utilizadas teve-se apenas em conta as primárias (são aquelas que estão próximas e/ou fornecem as partes essenciais de uma notícia) e secundárias (com função de complementar o grosso da estória). Por fim, e com o propósito de responder às questões anteriormente mencionadas, proceder-se-á a uma análise global da amostra (incluindo todos os indicadores supracitados), bem como a uma comparação entre os dois títulos de imprensa estudados, perspetivando-se a avaliação da realidade de cada um. De forma sucinta, quer isto dizer, será que se registam divergências ao nível da utilização das redes sociais? Será que há algum valor-notícia que seja tão recorrente que sobressaia destacadamente face aos restantes? E em relação ao tipo de fontes, predominarão as primárias ou secundárias? Quanto às dimensões, será que se evidencia uma maior preponderância do recurso às redes sociais como fonte em peças de destaque, intermédias, breves ou fotolegenda? No próximo capítulo, serão analisadas detalhadamente cada uma destas questões, em articulação com uma posterior reflexão sobre os dados apresentados com a realidade atual do jornalismo.  
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Capítulo VI – Análise e discussão dos dados  
“Talvez, as histórias sejam apenas dados com uma alma.”79 (Brené Brown)  Tendo em conta a grelha de análise apresentada e proposta no capítulo V, é necessário proceder-se a uma apreciação, interpretação e discussão dos dados obtidos com este estudo. Neste sentido, pretende-se apresentar uma análise global da amostra, correspondente ao total de artigos considerados. Para isso, e recu-perando algumas ideias anteriores, será ponderada cada uma das variáveis propostas, de modo a conseguir dar resposta a questões como: Será que se verifica uma apropriação dos meios impressos analisados no que diz respeito às redes sociais enquanto fontes de informação? Se sim, em que medida é que essa utilização é  concretizada na prática (através de peças de destaque ou breves)? Serão sobretudo fontes primárias ou secundárias? Quais os valores-notícia mais recorrentes? Será que se pode verificar alguma associação entre os valores-notícia mais frequentes e as redes sociais utilizadas? Depois disso, revela-se também interessante, mas já numa perspetiva de pormenor, perceber quais as secções dos jornais analisados que, por norma, recorrem mais às redes sociais como fonte para a redação das notícias. Será feita uma comparação entre A Bola e o JN, de forma a perceber se o recurso às redes sociais é feito com a mesma assiduidade, ou se há registos de discrepâncias ao nível dos indicadores de análise: a) di-mensão da notícia; b) valores-notícia; c) rede social mencionada e d) tipo de fontes. No final, pers-petiva-se o tecer de considerações de foro qualitativo sobre a realidade estudada. Por isso, pretende-se avaliar também, ainda que em segundo plano, se no cômputo geral se registaram casos suscetíveis de serem desig-

nados ‘virais’, ou se nas notícias analisadas algumas resultaram em chamadas de primeira página (leia-se, claro, capa).  6.1 Análise global da amostra   Tomando como ponto de partida as questões supracitadas, é importante compreender quais as dimensões das notícias que resultaram da utilização das redes sociais como fontes de informação, objetivando-se apurar a sua representação em termos globais. Antes disso, acresce recordar que os dados analisados foram reunidos num período entre os dias 17 de junho e 17 de julho de 2017, com frequência diária. Os resultados desta recolha serão escrutinados nos subtópicos abaixo.  
                                                 79 Tradução livre da autora do original em inglês: “Maybe stories are just a data with a soul.” 
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6.1.1 Frequência relativa e absoluta das dimensões  

 Figura 1: Peso relativo da dimensão das peças analisadas.   De acordo com a análise de conteúdo empreendida em relação aos jornais A Bola e JN, é visível que se verifica uma certa apropriação destes meios impressos no que às redes sociais como fonte de informação diz respeito. Ora, num total de 320 notícias analisadas em média, por dia, foram publicadas dez peças jornalísticas com referência às redes sociais (ver anexos)80. Portanto, diariamente procedeu-se à recolha de mais que um caso para análise, facto que pela média registada aponta para uma utilização frequente das plataformas digitais por parte dos jornalistas de ambas as publicações. As representações efetivas das redes sociais nos meios offline refletem-se nas percentagens traduzidas graficamente na Figura 1. Tendo em conta os dados, há uma maior tendência para o uso das redes sociais como fontes de informação culminar na redação de breves (39 por cento, que corresponde a uma frequência absoluta de 124)81. Porém, não se pode com isto concluir que a relevância final seja parca e/ou resumida a peças de menor extensão, uma vez que, logo a seguir, surgem os destaques com 35 por cento (em quantidades 112). Assim sendo, evidenciam-se dois polos de tendência distintos: por um lado, as redes sociais originam peças com destaque (independentemente de serem fontes primárias ou secundárias); pelo outro, motivam a conceção de breves. A diferença face a estas duas dimensões em comparação às chamadas intermédias e fotolegendas é significativa, visto que as primeiras registaram 16 por cento (em termos absolutos: 51) e as últimas dez por cento (em quantidades: 33).    
                                                 80 Ver anexo com a média das notícias no total da amostra. 81 Ver em anexo as frequências absolutas e relativas das dimensões no total da amostra considerada. 
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6.1.2 Valores-notícia mais recorrentes  

 Figura 2: Peso relativo dos valores-notícia no total da amostra.  Uma das principais questões para as quais a análise de conteúdo procurava dar resposta prendia-se, precisamente, com a aferição dos valores-notícia mais recorrentes em peças jornalísticas que apresentassem como fonte (primária ou secundária) as redes sociais. Pese embora a diversidade da classificação de valores inicialmente elencados, optou-se por apresentar aqueles que se registaram com uma maior frequência. Neste contexto, salienta-se de sobremaneira, no total de 320 notícias, o valor-notícia de Notoriedade (relativo a figuras que se destacam em alguma área de atividade e/ou região devido à sua projeção, ou fama, no plano nacional e internacional). No cômputo geral, 41 por cento dos dados analisados correspondem a figuras notórias na sociedade portuguesa e/ou além-fronteiras (numa frequência absoluta de 130)82. Em segundo lugar, emerge o valor-notícia de Follow-Up (acompanhamento de assuntos que tinham sido noticiados dentro do período temporal de análise; no desporto aplicou-se não apenas para o suceder dos acontecimentos que tivessem sido já tornados públicos, mas também para contextualizar as mudanças que se verificam, sobretudo, nas equipas de futebol) com 19 por cento dos casos registados a corresponderem a este critério (em quantidades: 61). Com uma diferença superior a 20 por cento, não restam dúvidas quanto à presença esmagadora do valor Notoriedade, cenário que se poderá justificar pela tradicional tendência dos jornalistas publicarem factos sobre personalidades com destaque e/ou conhecidas do grande público. De seguida, surge o valor de Conflito/Controvérsia (notícias sobre violência física ou simbólica, não apenas em situações de guerra e de conflitos armados, mas também em momentos de tensão e discórdia; são acontecimentos com potencial de suscitar polémica) com 16 por cento (em quantidades absolutas: 51). Embora com menor impacto, por se encontrar abaixo dos dez por cento, consta o valor de Entretenimento (artes, espetáculos, 
                                                 82 Ver anexo com frequências absoluta e relativas dos valores-notícia no total da amostra. 
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programas televisivos, interesse humano leve; notícias com evidente tratamento humorístico; sexo e/ou 
exploração de ângulos mais ‘sensuais’ com suscetibilidade de atrair o leitor) com oito por cento (em termos absolutos 26). Em quinto lugar na lista dos mais frequentes verifica-se o valor de Relevância (assuntos percebidos como culturalmente e/ou historicamente familiares para o público; considerados relevantes e/ou com capacidade de criar impacto junto da audiência; no âmbito desportivo: a recuperação de jogadores, etc.) com a percentagem de sete por cento (em quantidades: 21). O valor Outros (que surge com seis por cento, em 21 casos), tal como indicado anteriormente, refere-se a todos os casos equivalentes a uma frequência absoluta inferior a dez. Por último, e com representatividade relativa mínima surge o valor-notícia de Drama (casos em que se acentuam aspetos críticos e/ou emocionais) com três por cento (em termos absolutos corresponde a dez).  

À pergunta de partida “Quais os valores-notícia aplicados nos meios impressos analisados que 
apresentam as redes sociais como fontes de informação?”, a resposta é evidente: Notoriedade. Não se quer com isto generalizar, uma vez que a amostra é relativa a apenas dois títulos da imprensa portuguesa. Contudo, a percentagem obtida abrange um meio especializado e outro generalista, pelo que representa, ainda que humildemente, o complexo cenário dos jornais diários nacionais.  6.1.3 Redes sociais mencionadas 

Não faria sentido realizar uma análise de conteúdo baseada em notícias que apresentassem como fontes de informação redes sociais, sem tentar perceber quais as mais mencionadas. O objetivo é verificar se a tendência de utilização, por exemplo, do Twitter apontada anteriormente, por alguns autores como Hermida (2013), como uma das mais indicadas para a disseminação de informação com potencial de interesse jorna-lístico é realmente aquela que se evidencia com maior frequência. Sobre a predominância das redes sociais na audiência portuguesa, esse é um facto praticamente inabalável. Segundo dados recentes da Reuters Institute Digital News Report 2017 Portugal83, as redes sociais têm um peso expressivo nos hábitos noticiosos dos por-tugueses, sendo que 13,3 por cento dos inquiridos (numa amostra de 2007) dizem ser esta a sua principal 
fonte de notícias. “Entre as redes sociais mais utilizadas para acesso a notícias em Portugal destaca-se o Facebook, utilizado por 54,3 por cento dos inquiridos” (idem: 10).  

Em sentido inverso, será também interessante ter uma melhor perceção dos hábitos dos jornalistas ou, pelo menos, algumas pistas sobre as redes sociais que são efetivamente mais referenciadas nos meios tradici-
                                                 83 O Reuters Digital News Report 2017 (ReutersDNR 2017) corresponde ao sexto relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) e o terceiro a contar com informação sobre Portugal. Documento disponível em [https://obercom.pt/wp-content/uploads/2017/12/2017-Reuters-Institute-DNR-PT.pdf] 
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onais. Por isso, entende-se que a variável rede social mencionada poderá ser útil ainda para, posterior-mente, se refletir a questão da prevalência do valor-notícia de Notoriedade, o qual é seguido pelo Follow-Up e Conflito/Controvérsia.  

 Figura 3: Peso relativo das redes sociais verificadas no total da amostra. 
Observando as percentagens referentes ao total da amostra (320), é necessário salientar que os dados obtidos superaram quaisquer expetativas inicialmente previstas. Em primeiro lugar, o Twitter não só não surge como plataforma de eleição, mas também apresenta uma frequência relativamente pouco significativa (com 17 por cento, que corresponde a um total de 55 casos)84. Outro aspeto curioso que se constata através da Figura 3 é que não há uma rede social mais mencionada. Isto quer dizer que, 34 por cento das notí-cias/peças jornalísticas estudadas (numa frequência absoluta equivalente a 110) registaram a ausência da individualização da(s) plataforma(s) onde as informações tivessem sido recolhidas para a redação do artigo (fosse destaque, intermédia, breve, ou fotolegenda). É como se os jornalistas assumissem o coletivo das redes sociais como um todo, como uma espécie de entidade anónima, sem necessidade de diferenciação ou particu-larização. Na maioria das situações analisadas é frequente o uso de expressões como: “(…) deixou mensagem 

nas redes sociais”; “ontem ‘postou’ nas redes sociais uma fotografia”; “o acordo foi anunciado via redes soci-

ais”, entre outras. A este nível podemos particularizar, dentre um leque vasto de possibilidades, um exemplo em concreto, o qual é relativo a uma notícia publicada no jornal A Bola, com data de 15 de julho de 2017, 
página 19, com o seguinte título “O meu coração vai estar a torcer por vós” (ver em anexos). Para além de representar um destaque de página, a notícia que se refere ao afastamento de Jéssica Silva do Europeu de Futebol Feminino, devido a um entorse no joelho esquerdo, tem como fonte primária uma publicação da atleta nas redes sociais sem que, no entanto, se especifique qual a sua origem entre as várias plataformas digitais 
                                                 84 Ver tabela em anexo com as frequências absoluta e relativas das redes sociais no total da amostra. 
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existentes. “Nas redes sociais, Jéssica Silva, na primeira pessoa, não escondeu de forma muito emocionada, 

o desalento quando percebeu que o seu destino tinha ficado traçado (…)”, pode ler-se na publicação desportiva. 
Depois desta constatação, surge outro dado curioso mediante a presente análise de conteúdo, ou seja, a rede social efetivamente mais mencionada é o Instagram (com uma percentagem de 28 por cento, em 89 casos quantificados). Este é mais um aspeto interessante que emerge aqui, cenário que se poderá explicar pela cada vez maior tendência de utilização desta plataforma, que se distingue, principalmente, pelas diversas funcionalidades para partilha de fotografias e vídeos breves. De facto, ao atentar-se nos resultados recentes da 

7.ª edição do estudo “Os Portugueses e as Redes Sociais”85, da responsabilidade da Marketst Consulting, este contexto já não se configura tão surpreendente. Segundo os dados de 2017, o “Instagram é já a segunda rede de maior penetração em Portugal e, entre as redes mais usadas, foi a que teve um maior aumento face ao ano 
anterior”. Assim sendo, mais de metade dos utilizadores de redes sociais dizem ter perfil/conta no Instagram (50,3 por cento). Este valor representa um aumento relativo de 35 por cento face aos dados de 2016, pelo que é o maior entre as redes mais usadas86. Embora estas informações adicionais não estejam diretamente relaci-onadas com o presente estudo empírico, sobretudo, porque não se direcionam concretamente para o uso jornalístico desta rede, entende-se pertinente a inclusão destas referências. Isto porque, assim, se tem uma melhor noção da real implementação desta plataforma. A verdade é que, apesar de não ser eticamente correto entrar-se em suposições, o crescimento galopante evidenciado pelo Instagram em Portugal poderá ajudar a explicar os valores apresentados neste Relatório.  

Mas retomando a descrição da Figura 3, logo a seguir à rede supramencionada aparece, na terceira posição, o Facebook com 20 por cento (numa frequência absoluta de 64)87. De seguida, o Twitter (que já foi destacado acima) e, por fim, o valor de outros com um por cento (que corresponde na prática a uma referência ao Youtube e a várias redes, perfazendo dois casos.   

                                                 85 O estudo “Os Portugueses e as Redes Sociais” teve por base uma amostra de 818 entrevistas realizadas online, entre 19 de julho e 7 de agosto de 2017, a indivíduos com uma faixa etária abrangente desde os 15 aos 64 anos. O documento de apresentação deste relatório foi acedido a 24 de janeiro de 2018 e pode ser consultado em: [http://www.marktest.com/wap/private/images/Logos/Folheto_Portugueses_Redes_Sociais_2017.pdf] 86  Informações retiradas do artigo “Instagram foi a rede social que mais cresceu em Portugal”, acedido a 24 de janeiro de 2018, e disponível em: [http://www.marktest.com/wap/a/n/id~2303.aspx] 87 Acrescente-se que no referido estudo da Marktest Consulting, o Facebook é a rede social que apresenta um maior número de utilizadores, registando 96 por cento das preferências.  
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6.1.4 Tipo de fontes   Importa também apurar no decurso desta análise de conteúdo se a realidade da presença das redes sociais encontra, de facto, eco na imprensa ao nível da produção primária de informação. Quer isto dizer que, ao avaliar notícias dos meios offline que mencionem as plataformas digitais, interessa perceber apenas não só quais as dimensões em que se refletem na prática e os respetivos valores-notícia aplicados, mas também a tipologia destas fontes. Para o presente estudo, em vez de se avançar com os exaustivos e tradicionais mapeamentos das fontes de informação, entendeu-se mais adequado aferir se são, sobretudo, primárias (que apresentam o essencial de uma matéria) ou secundárias (relegadas para um plano mais acessório, ou seja, correspondendo a uma função de complementaridade, breve apontamento e/ou contextualização).  Tipo de Fonte Frequência absoluta Frequência Relativa Primária 232 73% Secundária 88 28% Total 320 100%  Tabela 1: Uso das fontes expresso em números absolutos e relativos.  De acordo com os dados recolhidos, e tal como é possível verificar com a observação da Tabela 1, é evidente que o tipo de fontes de informação predominantes no total da amostra são as primárias com uns significativos 73 por cento (em 232 casos registados). Deste modo, há uma diferença bastante assinalável face às fontes secundárias que representam 28 por cento das peças noticiosas consideradas (com 88 casos). Com efeito, à pergunta “Será que que prevalecem as fontes primárias ou secundárias?”, a resposta é perentória: Sim, as notícias que evidenciam um recurso às redes sociais como fontes são, sobretudo, primárias. Deste modo, e ao contrário da tendência dicotómica no que respeita às dimensões (com as breves e os destaques a sobressaírem no global da amostra), as variáveis dos valores-notícia e das fontes de informação apresentam uma maior coesão. Em suma, até ao momento, verifica-se sobretudo uma prevalência de notícias sobre Notoriedade, bem como das fontes primárias. Tal cenário significa que não só as redes sociais têm presença assídua nos jornais analisados, como também assumem relevo na origem das informações que culminam na redação de notícias.    
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6.1.5 Os valores-notícia e as redes sociais  Uma das operações estatísticas que se assumiu como mais evidente no âmbito desta análise de conteúdo refere-se à correlação entre os valores-notícia e as respetivas redes sociais. Será que se pode, de facto, estabelecer alguma associação suficientemente considerável e que permita fazer algumas leituras da realidade da amostra? A adequação desta pergunta surgiu, sobretudo, como consequência dos resultados precedentes relativos à prevalência do valor-notícia de Notoriedade (com 41 por cento, em 130 casos absolutos). A par disso, as percentagens obtidas na variável rede social mais mencionada, em que predomina a opção “Não menciona” (com 34 por cento, em 110 casos), logo seguida pelo Instagram (com 28 por cento, em 89 casos), motivaram a correlação entre as variáveis valor-notícia e rede social. Portanto, propõe-se aqui o escrutínio dos dados obtidos, com o objetivo de aferir se existem sinais que permitam o desenvolver de algumas ilações.  

  Figura 4: Distribuição relativa dos valores-notícia pelas respetivas redes sociais.   Os dados recolhidos, que podem ser observados graficamente na Figura 4 fazem sobressair, desde 
logo, uma frequência de associação entre o “Não menciona” (com 16 por cento, em 51 casos) e o Instagram (ao nível das redes sociais) com o valor-notícia de Notoriedade. Tal como é possível verificar, 17 por cento do 
total de casos considerados “notórios” (sobre figuras/personalidades conhecidas dentro da sua área de atuação no âmbito nacional e/ou internacional) traduzem-se, no Instagram (com uma frequência absoluta de 54 casos)88. Isto significa que, perante as 320 notícias, o Instagram foi a principal rede (devidamente identificada) que motivou a atenção dos jornalistas; este cenário permite também apontar que as designadas personalidades, enquadradas dentro do que é a Notoriedade, revelam uma tendência de preferência para                                                  88 Ver anexos com os dados absolutos e relativos da correlação entre as variáveis valor-notícia e rede social mencionada. 
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comunicar com o público através desta plataforma (ainda que sujeita à limitação da amostra existente). Sobre esta associação, permita-se o seguinte aparte – uma vez mais, os resultados do relatório “Os Portugueses e as 

Redes Sociais” (datado de 2017 e da autoria da Marktest Consulting) parecem corroborar, ainda que de forma indireta, esta realidade. Afinal, os resultados “mostram que 46 por cento dos utilizadores com perfil criado em sites de redes sociais é fã ou segue figuras públicas nesses sites”89. Ora, desta forma, é normal que os jornalistas 
acompanhem com maior frequência as redes sociais onde estão as ‘figuras notórias”, visto que tal indicará, à 

partida, também uma presença da própria audiência que seguem os seus ‘ídolos’. Retomando a análise do presente estudo empírico, o valor de Notoriedade já revela pouca significância no Facebook (com quatro por cento, em 14 casos) e no Twitter (com três por cento, em 11 casos). O Follow-Up está, principalmente, enquadrado no conjunto de redes sociais não especificadas, aqui 
denominadas como “Não menciona”, registando oito por cento (com 25 casos). Este valor-notícia revela também, logo a seguir, indícios de maior presença no Instagram e Facebook com quatro por cento (em termos absolutos 14 e 13, respetivamente), enquanto no Twitter regista três por cento (com 9 casos). Por sua vez, o valor-notícia Conflito/Controvérsia90 é aquele que apresenta o maior elevado número de casos associados ao Twitter, correspondendo a seis por cento (em termos absolutos 18) do total deste valor que é, recorde-se, de 16 por cento (ver Figura 2); com diferença de um ponto percentual (em 16 casos), Conflito/Controvérsia também se manifestou com frequência via Facebook. Apesar das surpresas registadas 
aquando da análise da variável “rede social mencionada”, a verdade é que ao nível de correlação entre valores-notícia e redes sociais, já se esperava, de certa maneira, que o Twitter fosse a plataforma mais referenciada no que respeita ao Conflito/Controvérsia. Como refere Alex Bruns, “os protestos, tumultos, revoltas e outras formas 

de agitação popular, de escândalos políticos e (…) celebridades” costumam impulsionar de forma significativa a cobertura noticiosa nos média (2011: 127). Por isso, e sendo de conhecimento comum a importância desta rede em acontecimentos com repercussões mundiais como, por exemplo, a Primavera Árabe, não é de admirar esta constatação na amostra. Embora não se tenham registado episódios de manifesta magnitude via Twitter, pelo menos, no todo da análise relacionada com o valor-notícia Conflito/Controvérsia constam diversas notícias 
que se enquadram dentro dos pressupostos elencados por Bruns como: “Eurodeputado arrisca expulsão por 

preconceito”91, “Guerrilha sequestra dois jornalistas”92(JN); também se verificaram alguns exemplos em A Bola 
– “André Cardoso criticado”93, ou “Salvio: Jogar no Sporting? Isso nunca!”94, entre outros. 
                                                 89 Informações baseadas no artigo “Cristiano Ronaldo é a figura pública com mais seguidores nas redes sociais”, o qual foi acedido a 24 de janeiro de 2018 e está disponível em: [http://www.marktest.com/wap/a/n/id~22c4.aspx] 90 Nota para o facto de o valor-notícia Conflito/Controvérsia ser o único que se adequava ao campo “Outros”, no que às redes sociais diz respeito (com um por cento, no total de dois casos). No entanto, para efeitos de facilitação de leitura e interpretação do gráfico, entendeu-se por bem suprimir esses dados da Figura 5, uma vez que assumem pouca relevância face ao total. 91 Notícia publicada no dia 17 de junho de 2017, na versão impressa do JN (ver em anexos). 92 Notícia publicada no dia 21 de junho de 2017, na versão impressa do JN (ver em anexos). 93 Notícia publicada no dia 29 de junho de 2017, na versão impressa d’A Bola (ver em anexos). 94 Notícia publicada no dia 6 de julho de 2017, na versão impressa d’A Bola (ver em anexos). 
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Quanto ao valor-notícia de Entretenimento, a sua relação com as redes sociais, traduzida em frequências relativas, divide-se de modo mais assinalável entre o “Não menciona” (com três por cento, em nove casos absolutos) e o Instagram (com a mesma percentagem, em oito casos absolutos). O valor de Outros é aquele que apresenta uma distribuição mais equilibrada pelo todo das redes sociais. Por seu turno, os casos com maior Relevância emergiram, principalmente, a partir do Facebook (com três por cento, correspondendo a oito casos). Já o Drama manifesta-se no campo “Não menciona” (com dois por cento, em cinco casos absolutos), seguindo-se o Facebook e o Twitter com um por cento, respetivamente.  6.1.6 Retrospetiva da análise global da amostra    Uma vez apresentados de forma detalhada os dados registados no âmbito do total da amostra (de 320 notícias) para cada um dos indicadores de análise, e antes de se avançar para a comparação entre os dois jornais – A Bola e JN, pretende-se a sumarização dos principais resultados verificados. Assim sendo, quanto às dimensões das notícias originadas pelas redes sociais como fontes de informação (independentemente de serem primárias ou secundárias), evidenciam-se dois polos distintos: por um lado, as redes sociais motivam breves (39 por cento); pelo outro, induzem a conceção de destaques (35 por cento). A diferença entre ambas as dimensões não é muito significativa, estando separadas por quatro pontos percentuais. Ao nível dos valores-notícia mais recorrentes, as conclusões assumem-se contundentes, uma vez que Notoriedade surge com 41 por cento. De seguida, e com uma distância superior a 20 pontos percentuais, aparece o valor de Follow-Up com 19 por cento. Por sua vez, no indicador “qual a rede social mencionada”, os resultados revelaram algumas surpresas face às expetativas iniciais. Em primeiro lugar, ‘vence’ o “Não menciona” com 34 por cento, cenário que parece indiciar uma propensão para os jornalistas assumirem as redes sociais como um todo, sem necessidade de quaisquer diferenciações ou particularizações. Outro aspeto interessante prende-se com o facto de a rede social efetivamente mais mencionada ser o Instagram (com 28 por cento), contrariamente ao inicialmente esperado, que apontaria para uma prevalência do Facebook e do Twitter. Por outro lado, na tipologia de fontes os resultados também se mostram significativos: as fontes primárias predominam no global da amostra (com 73 por cento); enquanto as fontes secundárias registam apenas (28 por cento). Estes dados permitem aferir que as redes sociais têm, de facto, impacto e assiduidade na imprensa. Por fim, a correlação entre os valores-notícia e as respetivas redes sociais permite atentar em algumas observações estimulantes em termos de pesquisa, uma vez que 16 por cento dos casos 
referentes a ‘figuras notórias’ refletem-se no “Não menciona”. Já o Instagram regista 17 por cento no mesmo valor-notícia, sendo que a justificação poderá prender-se com o recente crescimento da plataforma que 
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é já a segunda com maior número de utilizadores em Portugal (com um universo de 2,4 milhões de utilizadores)95. Por sua vez, a presença do valor-notícia Conflito/Controvérsia distribuída, sobretudo, pelo Facebook e Twitter correspondeu aos pressupostos embrionários deste estudo, visto que, por norma, são plataformas associadas a acontecimentos marcados por protestos, tensões, etc.  6.2 Análise comparativa entre A Bola e o JN   Após se ter procedido à apresentação da análise total da amostra, é tempo de se partir do global para o particular, ou seja, de se passar o foco para a comparação entre os meios considerados: A Bola e o JN. Reforçando ideias precedentes, a escolha sobre estes títulos justifica-se da seguinte maneira: 1) ambos evidenciam longevidade na imprensa nacional e atraem leitores nos seus campos de ação (desportivo e generalista, respetivamente); 2) A Bola corresponde ao órgão de comunicação social onde se realizou o estágio curricular; 3) o JN permitirá estabelecer confrontações com um jornal especializado, acrescendo o facto de apostar forte na sua secção de desporto. Esta análise comparativa será feita de forma mais célere do que a anterior, uma vez que os principais objetivos são, recorde-se, perceber se a utilização das redes sociais na redação das notícias é feita com a mesma frequência, ou se há registos de discrepâncias mais assinaláveis ao nível dos indicadores de análise. Recuperem-se ainda os seguintes dados: este estudo resulta de uma pré-análise de 62 jornais com frequência diária, num período correspondente a um mês. Para além disso, sublinhe-se que das 320 notícias consideradas, 161 têm origem em A Bola e 159 no JN.  6.2.1 Dimensões das notícias   O primeiro indicador de análise a comparar entre ambos os jornais diz respeito às dimensões das notícias. Será que se evidenciam algumas discrepâncias? Ou que os dados apresentados na análise global da amostra, em que prevalecia a tendência dicotómica entre breves e destaques, se encontrarão equitativamente distribuídos pelos meios analisados? Na Figura 5 (abaixo) é possível encontrar as respostas para estas questões.  

                                                 95 Fonte: Marktest: “Os Portugueses e as Redes Sociais em 2017”, estudo que aponta o Facebook em primeiro lugar (com 4,6 milhões de utilizadores) – ver imagem em anexo. 
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 Figura 5: Peso relativo das dimensões das notícias verificadas nos jornais A Bola e JN.  De acordo com os dados recolhidos, e representados graficamente acima, evidenciam-se, desde logo, duas diferenças representativas entre as duas publicações. Em primeiro lugar, as breves apresentam uma maior frequência relativa no JN (com 46 por cento, o que em termos absolutos corresponde a 73 casos registados)96. Já em A Bola a percentagem correspondente é de 32 por cento (em termos absolutos 51), perfazendo uma diferença percentual na ordem dos 14 por cento. Por outro lado, as fotolegendas estão mais concentradas em A Bola com 16 por cento (26 casos), enquanto no JN se encontram apenas quatro por cento (com sete casos). Os resultados obtidos referentes à distribuição das breves e das fotolegendas são, a grosso modo, aqueles onde se verificam maiores discrepâncias. De resto, a comparação entre os destaques e as intermédias não apresenta disparidades assinaláveis, primando por uma maior equidade. Mesmo assim, é preciso notar-se que os destaques assumem uma percentagem maior no JN (com 37 por cento, em 59 casos) face A Bola (com 33 por cento, em 53 casos absolutos). Quanto às intermédias, a ‘balança’ pesa mais para o lado do jornal desportivo (com 19 por cento, em 31 casos), sendo que o JN assinala 13 por cento (com 20 casos).   6.2.2 Distribuição dos valores-notícia   Com a análise global da amostra verificou-se que, por ordem decrescente de frequência, os valores-notícia mais proeminentes no presente estudo são: 1) Notoriedade; 2) Follow-Up; 3) Conflito/Controvérsia. Não obstante o facto de já se ter procedido à correlação entre as variáveis valor-notícia e rede social, pretende-se aferir a sua distribuição comparativa em relação aos jornais analisados. 
                                                 96 Ver em anexo tabela com a demonstração das frequências relativa e absoluta das dimensões das notícias distribuídas pelos dois jornais. 
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 Figura 6: Distribuição relativa dos valores-notícia verificados em A Bola e JN.  Não é preciso uma leitura muito morosa para perceber os principais resultados registados a este nível. De facto, logo à primeira vista, destaca-se a presença do valor de Notoriedade no JN (com 50 por cento)97, cuja percentagem final é explicada, em parte, pela preponderância da secção de etc. (dedicada ao cor de rosa, às celebridades, artes e entretenimento) neste jornal (tal como se poderá observar mais detalhadamente num dos subtópicos subsequentes). Este valor-notícia também encontra assinalável representatividade em A Bola, embora com menos impacto do que no seu par de análise (com 32 por cento). A segunda diferença mais significativa encontrada no gráfico (Figura 6) refere-se com o valor-notícia de Follow-Up, despontando em primeiro no jornal A Bola com 24 por cento, facto que se poderá relacionar com a própria significação atribuída a este valor (que abrange desde o acompanhamento de acontecimentos que já tinham sido noticiados até às mudanças verificadas em coletivos desportivos: contratações, rescisões, etc.). No JN a diferença comparativamente à publicação desportiva é de dez pontos percentuais. Poder-se-á dizer que estes são os dois casos com distinções mais evidentes.  Para além disso, emerge ainda uma outra situação que merece particular atenção, nomeadamente no 
valor de “Outros” (que como explicado combina todos os casos absolutos inferiores a dez). Assim sendo, este manifesta-se com maior frequência em A Bola com dez por cento, pelo que se poderá facilmente relacionar com o número mais elevado de notícias referentes a situações de Infração e Inesperado/Surpresa, que foram inseridas dentro deste valor. Em sentido inverso, ambos os jornais registam situações igualitárias para os valores-notícia de Conflito/Controvérsia (com 16 por cento) e de Entretenimento (com oito por 
                                                 97 Ver em anexo as frequências absoluta e relativa da distribuição dos valores-notícia pelos jornais considerados. 
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cento). O valor de Relevância também regista uma presença equilibrada nos dois meios. A distribuição do valor é ligeiramente de Drama superior em A Bola (com quatro por cento).   6.2.3 Frequência das redes sociais em A Bola e JN  Tratando-se de dois títulos com públicos-alvo distintos, uma vez que um é especializado em desporto e outro é generalista, pretende-se aferir se há disparidades assinaláveis nas redes sociais utilizadas por cada um.   

 Figura 7: Uso das redes sociais pelos diferentes jornais98.  De acordo com os resultados recolhidos, este indicador revela, à semelhança dos precedentes, alguns pontos de equilíbrio e outros de distinção. Primeiramente, observa-se que a falta de especificação da rede social 
propriamente dita traduzida no campo “Não menciona” é mais preponderante no JN com 39 por cento99, já em A Bola fica-se pelos 30 por cento. Uma vez mais, o Instagram emerge como um dos aspetos curiosos a ter em conta, sendo que a sua presença é exatamente igual em ambos os casos, com 28 por cento. Ao nível do Facebook também se verifica alguma equidade: com o JN a surgir em primeiro (21 por cento) e a A Bola logo a seguir (19 por cento). Por sua vez, os 23 por cento registados por A Bola confirmam o Twitter como a plataforma tradicionalmente mais associada ao jornalismo desportivo. Neste contexto, os dados corroboram a ideia de Matthews & Anwar (2013), de que o Twitter é “imprescindível” para o 

acompanhamento dos acontecimentos. Afinal, “há sempre novos desenvolvimentos e estórias no futebol” (idem: 306). O JN, por seu turno, apresenta uma diferença superior a dez por cento quanto ao uso do Twitter. 
                                                 98 Para facilitação de leitura dos dados recolhidos, excluiu-se no presente gráfico o valor de redes sociais referente a “Outros” (que perfazia apenas um por cento para cada um dos meios analisados). 99 Ver tabela em anexo com a frequência absoluta e relativa da distribuição das redes sociais referente aos jornais A Bola e JN.  
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6.2.4 Frequência das fontes primárias e secundárias   Como se viu anteriormente no âmbito da análise global da amostra, ao nível do tipo de fontes predominam substancialmente as primárias (com 73 por cento), enquanto as secundárias registam 28 por cento. No entanto, revela-se pertinente aprofundar a análise do uso das fontes por cada meio impresso considerado, de forma a avaliar se existem algumas desigualdades na sua implementação. Tal como se verificou, por exemplo, no indicador de análise referente às dimensões (em que o JN se destaca pela predominância das breves e A Bola sobressai pelas fotolegendas).   Título impresso A Bola JN Tipo Fonte Freq. Abs. Freq. Rel. Freq. Abs. Freq. Rel. Primária 108 67% 124 78% Secundária 53 33% 35 22% Total 161 100% 159 100%  Tabela 2: Frequência absoluta e relativa do tipo de fontes verificadas nos jornais A Bola e JN.   Através da observação da Tabela 2, nota-se que, apesar das diferenças percentuais evidentes, este indicador de análise apresenta um ligeiro equilíbrio entre os dois meios. Mesmo assim, no cômputo geral, é no JN que a utilização das fontes primárias assume uma maior significância (com 78 por cento, em 124 casos). Comparativamente ao jornal A Bola confirma-se uma diferença superior a dez valores percentuais (com 108 casos absolutos). Por sua vez, o uso de fontes secundárias é superior na publicação desportiva com 33 por cento (em 53 casos), enquanto no título generalista a percentagem é equivalente a 22 por cento (num total de 35).   6.2.5 Frequência relativa das secções de cada jornal    Após se ter realizado a comparação dos dois títulos impressos para cada um dos indicadores de análise, é chegado o momento, embora numa perspetiva de pormenor, de apurar quais as secções dos jornais analisados que, dentro do período da amostra (17 de junho e 17 de julho de 2017), recorreram com maior frequência às redes sociais. Tendo em conta a periodicidade de ambos os meios – diária – os resultados obtidos poderão possibilitar algumas extrapolações, ou pelo menos reflexões, para a realidade do quotidiano jornalístico 
d’A Bola e do JN, ainda que as conclusões se apresentam limitadas pelo tempo e espaço.  
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 Figura 8: Secções do jornal A Bola que motivaram notícias alvo de análise.   Tendo em conta a Figura 8, evidencia-se o Futebol Internacional com 27 por cento (em termos absolutos 47), seguindo-se o Benfica e Sporting (ambos com 16 por cento, 25 e 25 em termos absolutos, respetivamente). Depois, emerge com 13 por cento o noticiário de Futebol (onde constam notícias de todos 
os clubes que não estão inseridos nos chamados ‘três grandes’, o futebol feminino, bem como algumas modalidades associadas como o futsal – embora esses casos sejam uma fração praticamente insignificativa no todo analisado, etc.). Em quarto lugar, aparece o FC Porto com nove por cento (em quantidades absolutas 14). As notícias de Última Página também geraram alguma representatividade com sete por cento (com 12 casos). Ao somar-se as secções de Futebol Internacional, Benfica, Sporting, Futebol e FC Porto é mais do que 
evidente a esmagadora presença do ‘desporto-rei’ nas páginas d’A Bola, perfazendo um total superior a 80 por cento. Pelo contrário, a secção referente às outras modalidades, a qual é designada como Mais Desporto, regista sete por cento. Deste modo, os resultados corroboram a tendência de hegemonia noticiosa do futebol face aos restantes desportos. Reforce-se que no total foram analisadas 161 notícias nesta publicação.  
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 Figura 9: Secções do JN que motivaram notícias alvo de análise.   Sendo um órgão de comunicação generalista, as interpretações e/ou reflexões que se podem fazer com a observação da frequência relativa das secções que mais geraram notícias no JN é sumariamente distinta do cenário apresentado em A Bola. No entanto, a verdade é que os dados recolhidos corroboram, desde já, a ideia inicial de que o JN empreende uma grande atenção na sua secção de Desporto, que regista 19 por cento das notícias analisadas (num total de amostra relativo a este meio de 159). Outra indicação saliente no gráfico prende-se com o facto de 55 por cento das notícias, ou seja mais de metade da amostra do JN, serem provenientes da secção etc., a qual está muito focada nas celebridades (figuras conhecidas do grande público, sobretudo, ligadas ao showbussiness (televisão, novelas…). Esta percentagem é particularmente interessante para a posterior reflexão, visto que poderá ajudar a explicar, em parte, a supremacia do valor-notícia de Notoriedade (já aqui apontado como o mais recorrente em ambos os jornais). Para além disso, importa destacar a percentagem de sete por cento da secção Mundo, que apesar de registar uma grande diferença comparativamente ao etc. e Desporto, indicia alguma atenção ao uso das redes sociais em notícias de assuntos internacionais.  6.2.6 Retrospetiva da análise comparativa    Uma vez apresentados os resultados de cada indicador de análise para cada jornal analisado (A Bola e JN), é tempo de se fazer uma breve retrospetiva. No entanto, em vez de estabelecerem comparações, as quais já foram escrutinadas ao pormenor, perspetiva-se uma caraterização individual de cada meio considerado, tendo em conta as principais tendências verificadas. 
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 Começando pelo JN, a publicação generalista carateriza-se, sobretudo, pelos seguintes aspetos: 1) quanto às dimensões – as breves prevalecem sobre o título desportivo (com 46 por cento); quanto aos destaques, apesar de a diferença não ser massiva, também é o JN que surge na linha da frente (com 37 por cento); 2) valores-notícia mais recorrentes – sem dúvida, predomina a Notoriedade (com 50 por cento contra os 32 por cento d’A Bola); 3) qual a rede social mais mencionada – o “Não menciona” ‘vence’ com 39 por cento e regista a menor percentagem de todas no Twitter; 4) tipo de fontes – no JN dominam, claramente, as primárias com 78 por cento; 5) secções – o etc. representa mais de metade do total de notícias analisadas.  Por sua vez, A Bola distingue-se, essencialmente, pelas seguintes caraterísticas: 1) quanto às dimensões – as fotolegendas evidenciam um valor superior quando comparadas com o JN (16 por cento); 2) valores-notícia mais recorrentes – naturalmente, Notoriedade surge em primeiro lugar, seguindo-se Follow-Up (valor onde supera o JN com 24 por cento) e o Conflito/Controvérsia (com 16 por cento, a mesma percentagem registada pelo seu par de análise); 3) qual a rede social mais mencionada – o “Não 

menciona” (com 30 por cento) e o Instagram (com 28 por cento, percentagem igual à do JN a este nível), a maior diferença reside na frequência relativa de utilização do Twitter (com superioridade em A Bola); 4) tipo de fontes – a publicação desportiva é aquela que apresenta a maior percentagem de fontes secundárias (com 33 por cento), embora também verifique um domínio das fontes primárias nas suas notícias (com 67 por cento); 5) secções – o futebol, tal como seria expectável, representa 81 por cento da totalidade da matéria abordada nas notícias analisadas, pelo contrário a secção Mais Desporto representa apenas sete por cento, facto que 
atesta a supremacia do ‘desporto-rei’ na cobertura noticiosa dos jornais desportivos especializados.   6.3 Reflexão qualitativa  Como se viu, desde tempos antigos, o Homem sempre procurou encontrar os melhores meios para comunicar. No entanto, apenas adquiriu expansão significativa com a Imprensa de Gutenberg, no século XV. A partir daí, as ferramentas de comunicação evoluíram drasticamente ao ponto de hoje se falar, e como referiu Castells (2009), não em comunicação de massas, mas num paradigma de muitos para muitos. Em plena época de revolução digital, as novas tecnologias têm repercussões no exercício da atividade jornalística, ao ponto de a frequência assídua das redes sociais constar nas tarefas habituais do quotidiano laboral. Com a diluição das fronteiras entre jornalistas e audiências, o jornalismo foi afetado em pontos basilares como o volume de produção de autoria própria (com reduções nas quantidades), ou na alteração do papel tradicional de gatekeeper 
– ‘porteiro’ dos canais noticiosos’ (Bastos, 2012). Ao constatar a efervescente ebulição das redes sociais, 
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inclusive como tópico de pesquisa para alguns autores, de que é exemplo Al-Rawi (2016, 2017), o objetivo deste trabalho incidiu, sobretudo, na análise das apropriações das redes sociais como fonte por parte da imprensa. Saliente-se que a escolha de um tema para estudo centrado na aferição dos valores-notícia, mais recorrentes em determinado contexto, é algo que carece sempre de subjetividade. Por isso, e tendo em conta esta realidade, pretendeu-se ancorar os critérios de Harcup & O’Neill (2016) e Traquina (2005) da melhor maneira possível à grelha que culminou neste trabalho. Mesmo assim, e porque cada caso é um caso, a autora fez uso apenas daqueles que entendeu serem mais pertinentes e, em algumas situações, incluiu uma visão própria dos acontecimentos. Assim sendo, não se devem tomar estes resultados como verdades absolutas, mas antes como o culminar de um estudo enquadrado em pressupostos teóricos, mas com necessidade de algumas adequações, devido às diferenças de raiz evidentes entre ambos os títulos. Com o conceito de valores-notícia bem presente, assim como a sua importância para o jornalismo, uma vez que é premente saber “incluir, excluir 

e hierarquizar a informação” (Fontcbuerta, 1993), apresentam-se algumas ilações qualitativas sobre os dados.  Recordem-se, portanto, as questões que nortearam a análise de conteúdo quantitativa: Será que se verifica uma apropriação dos meios impressos analisados no que diz respeito às redes sociais enquanto fontes de informação? Se sim, em que medida é que essa utilização é representada na prática (através de peças de destaque ou breves)? Quais os valores-notícia mais recorrentes? Serão sobretudo fontes primárias ou secundárias? Será que se pode verificar alguma associação entre os valores-notícia mais frequentes e as redes sociais utilizadas? E será que se verificam discrepâncias em relação aos meios analisados? Embora as respostas a estas perguntas tenham sido dadas pela apresentação e discussão dos dados para cada indicador de análise (tanto ao nível global da amostra, como comparativo entre meios), pretende-se aqui focar somente os aspetos que mais sobressaíram, ou a ausência de outros. Em primeiro lugar, é evidente pela consulta dos dados que, de facto, as redes sociais têm um real impacto nos meios offline, como a imprensa. Afinal, no período de um mês, a média diária de recolha de notícias para análise corresponde a dez, número que permite identificar já uma clara assiduidade de utilização. Outro aspeto é que, apesar de se ter evidenciado um maior número de notícias analisadas em A Bola (161), a diferença face ao JN é praticamente nula (159). Neste sentido, o pressuposto inicial de que, provavelmente, os títulos desportivos apresentariam um mais expressivo número de casos não encontrou representatividade, pautando-se por um equilíbrio entre ambos. Todavia, seria interessante de futuro a realização de estudos com um volume de amostra mais abrangente e elucidativo de vários títulos da imprensa, com o propósito de aferir se estamos ante uma situação pontual ou, se de facto, a tendência de utilização é similar pelos diferentes órgãos de comunicação social (especializados em desporto ou não). Contudo, acresce dizer que antes da realização da grelha final, procedeu-se a uma pré-análise ao jornal Económico, durante o mesmo espaço temporal, tendo-se verificado apenas um caso que poderia ser enquadrado neste estudo; por esse facto, e por se tratar de uma publicação de periodicidade semanal, a mesma foi excluída da versão final. Mas seria 
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interessante perceber até que ponto esta apropriação do uso das redes sociais é feita em meios impressos com outras caraterísticas (por exemplo: um regional, um económico e uma revista). Será que evidenciariam os 
mesmos sinais de apropriação d’A Bola e do JN? Sobre a adequação dos jornais na utilização das redes sociais como fonte, destacam-se outros tópicos, nomeadamente no indicador das dimensões das notícias. A este nível, registou-se uma tendência dicotómica em que prevalecem as breves (com 39 por cento), mas logo a seguir surgem os destaques (35 por cento). Isto significa, que as redes sociais são úteis para o jornalismo tanto para trabalhos de maior extensão, como para outros que se querem mais sucintos. Seja como for, estamos mesmo perante uma nova realidade, em que as plataformas digitais encontram eco na imprensa. Entende-se pertinente incluir alguns exemplos que atestam qualitativamente a conclusão de apropriação da imprensa quanto à utilização das redes sociais nas suas páginas. O número apresentado será breve (um referente a cada jornal), tendo sido escolhidos os casos considerados mais interessantes.  

 Figura 10: Uso das redes sociais como complemento informativo e gráfico em A Bola100 
                                                 100 Na sua edição de 19 de junho de 2017, o jornal A Bola incluiu, naquilo a que denominou “Reações na Internet”, várias mensagens de figuras notórias no desporto, recolhidas via Facebook, Twitter e Instagram, com o objetivo de complementar informativa e visualmente a notícia em destaque “Desporto unido na dor”. Este exemplo não foi considerado em termos quantitativos, visto tratar-se praticamente de uma peça à parte da notícia em destaque, facto que não correspondia aos pré-requisitos de análise quantitativos propostos. Mesmo assim, entende-se importante a sua inclusão nestas páginas, de modo a representar melhor as ideias de apropriação, inclusive, gráficas que se fazem com uso às redes sociais como fontes de informação.  
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 Figura 11: Uso das redes sociais como complemento informativo e gráfico no JN.  As Figuras 10 e 11 (provenientes d’A Bola e JN, respetivamente) representam adequadamente alguns dos casos que se destacam pela apropriação das redes sociais nos meios impressos, sobretudo em termos gráficos. Estes dois casos poderão enquadrar-se no que Harcup & O’Neill (2016) definiram como valor-notícia de Audiovisual, ou seja notícias acompanhadas por fotografias, vídeos, áudios e/ou que podem ser ilustradas com infografias. Pese embora o facto de não ter sido incluído na lista final de valores deste estudo – uma vez que a premissa de seleção assentou sempre no enquadramento do elemento em maior destaque e evidência na matéria/protagonista, e não como complementos –, a verdade é que estes exemplos sugerem pistas de uma apropriação mais profunda do que aquela que seria de esperar na imprensa.   Em segundo, centrem-se agora as atenções, nos resultados obtidos no indicador de análise valores-notícia mais recorrentes. Tal como verificado, Notoriedade emerge como o valor dominante no cômputo geral da amostra (com 41 por cento), seguido do Follow-Up (com 19 por cento) e do Conflito/Controvérsia (16 por cento), os restantes registaram percentagens abaixo dos dez por cento. De facto, as expetativas iniciais apontavam mesmo para a prevalência do notório, afinal não é nada de novo. Já Peucer, no século XVII, enumerava as figuras proeminentes da sociedade como suscetíveis de gerarem interesse narrativo (os prodígios, os cargos políticos, os nascimentos e mortes de príncipes, etc.). A frequência relativa do Conflito/Controvérsia também não representa qualquer surpresa, uma vez mais, o jornalismo sempre mostrou propensão por assuntos suscetíveis de polémica e/ou causarem impacto. Mencionada anteriormente, a lista de 1890 da agência Reuters, comprova o interesse jornalístico neste campo (alguns assuntos dignos do seu “Serviço Especial” seriam: distúrbios populares; ou atentado contra a vida de um monarca ou estadista). No entanto, não se poderia fazer uma leitura digna restrita apenas aos fenómenos observáveis, até porque uma das caraterísticas destes resultados está relacionada com a falta de representatividade do valor-notícia Inesperado/Surpresa, que tal como os precedentes também tem um sustentáculo histórico no decurso da profissão. Tal como explicado, verificaram-se, sim, alguns casos enquadrados neste critério, contudo a sua parca quantidade relegou-o para a categoria de “Outros”. Este aspeto é curioso, sobretudo, porque contraria 
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uma das conclusões de Al-Rawi (2017), em que enumera o Inesperado/Estranho/Surpreendente como um dos valores-notícia com suscetibilidade de adquirirem contornos virais, ou seja, de gerar interesse.  Quanto aos valores-notícia recorrentes, verificou-se ainda que as frequências relativas e absolutas associadas ao Entretenimento contrariam as expetativas inicias, que apontariam para uma maior prevalência. Mesmo assim, este valor surge com oito por cento (encontrando-se representado equitativamente em A Bola e JN). Uma explicação plausível para a sua percentagem abaixo dos dez por cento poderá prender-se com o facto de só se ter tido em conta, no âmbito da análise quantitativa, o valor considerado como mais relevante para cada notícia. Assim, para cada caso só foi atribuído um valor-notícia correspondente. De outra forma, a frequência poderia ser, pelo menos, um pouco mais expressiva, até porque mais de metade das notícias do JN pertencem à secção do etc. (dedicada a artes, entretenimento e celebridades) onde, por esta lógica, foi mais aplicado o valor de Notoriedade (em consonância com a definição apresentada no capítulo V).  Para além da ausência de efetiva representatividade do Inesperado/Surpresa, poucas foram as referências a notícias negativas. É certo que, para efeitos de metodologia, optou-se pela não inclusão deste valor na grelha final de análise. Mesmo assim, outros valores-notícia que, por norma, se encontram associados como 
o “Drama” ou a “Magnitude” registaram uma reduzida frequência. Não deixa de ser curioso, afinal a ideia de 
“bad news is good news” por ser tão antiga, parca e pobremente encontrou eco neste estudo. Sobre este aspeto, Al-Rawi (2017) já vem ao encontro das conclusões aqui apresentadas. No seu trabalho, constatou que a audiência prefere ler e partilhar, preferencialmente, notícias positivas e inspiradoras. Por isso, estarão também os interesses do público a mudar? Em que medida isso poderá continuar a afetar o que seria expectável em padrões jornalísticos mais convencionais? Obviamente, estas questões são retóricas, pois não encontram espaço para uma devida exploração e clarificação nestas páginas. Com a sua enunciação pretende-se, sobretudo, focar que um estudo nunca é um ponto de chegada para nada, mas antes de partida para muitas outras possibilidades. Não deixa de ser interessante observar como a partir da recolha de uma amostra, e da sua respetiva análise, se erguem outras indiciações de investigações futuras.  Em terceiro, outros dados que superaram as expetativas iniciais relacionam-se com as frequências relativas do uso das redes sociais como fontes. É certo que já se esperava uma certa significância quanto à implementação das fontes secundárias, ainda assim os valores apontam para uma supremacia pouco expectável das fontes primárias com 73 por cento, enquanto as secundárias registaram 28 por cento. Desta forma, não só as redes sociais são utilizadas como fontes de informação, como muitas vezes surgem como o fio condutor essencial à própria notícia. Só para se ter uma melhor ideia, o valor-notícia de Notoriedade é aquele que evidencia uma maior relação com o uso de fontes primárias, representando 45 por cento do total101, pelo que não só domina na frequência dos valores-notícia, mas também no tipo de fontes. Este cenário poderá, julga 
                                                 101 Ver em anexo as frequências relativas da correlação entre valores-notícia e o tipo de fontes. 
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a autora, agravar ainda mais a realidade do ‘jornalismo sentado’, que já afetava as redações antes da proliferação em massa das redes sociais. Os atores/figuras com capacidade de criarem acontecimentos noticiáveis estão agora à distância de um clique, com os jornalistas a poderem acompanhar em tempo real o 
que se passa, seja pelas opções de seguir ‘estrelas’ como Cristiano Ronaldo, ou de receber alertas/notificações das publicações dos mesmos; estas ferramentas oferecem um manancial de oportunidades, minorando 
constrangimentos de tempo e de espaço e oferecendo, por vezes, a notícia que faltava para ‘fechar’ a página. 
Os jornalistas assumem, neste âmbito, o tal papel de “gatewatching”, de que nos fala Burns, ao filtrarem e/ou 

detetarem assuntos que circulam na rede e que podem ser ‘noticiáveis’.  Quanto às redes sociais mencionadas, curiosa a percentagem associada ao “Não menciona” (com 34 por cento), mas também a emergência do Instagram com 28 por cento; já se explicou acima que esta frequência relativa parece justificar-se pelo recente crescimento desta plataforma em Portugal, bem como pela sua associação ao valor-notícia de Notoriedade. Isto poderá querer dizer, que as ‘figuras notórias’ estão a migrar 

para esta rede, por consequência a audiência segue os seus ‘ídolos’, assim como os jornalistas (que passam a estar mais atentos a um fenómeno que antes não merecia tanto a sua atenção). Por outro lado, parece que o Facebook tem vindo a perder terreno, embora surja na terceira posição das redes mais mencionadas. Porém, o futuro não se auspicia propício para esta rede social enquanto fonte de informação, pelo que a sua frequência de utilização poderá diminuir ainda mais. Recentemente, Mark Zuckerberg (CEO do Facebook) anunciou o maior 
“terramoto” provocado pela rede, que fez crescer a níveis sobranceiros. “O feed do Facebook prepara-se para a maior mudança de sempre. Vai ver (muito) menos publicações de páginas, afetando marcas que apostaram nesta plataforma e meios de comunicação que usam a maior rede social do mundo para fazer chegar às notícias 
aos seguidores”, pode ler-se num artigo online do JN102. Neste sentido, será interessante, a médio prazo, perceber de que forma estas transformações no Facebook vão afetar a relação dos meios de comunicação com a audiência, e vice-versa? Será que irão diminuir de sobremaneira os hábitos de acesso a notícias dos portugueses? Relembre-se que, segundo a DNR 2017 Portugal, 54,3 por cento dos inquiridos apontou esta rede social como a sua preferida na hora de consumir informação. Portanto, emerge aqui um assunto interessante que poderá motivar futuros estudos.  Pretende-se abordar também o impacto do fenómeno de acontecimentos virais no total da amostra recolhida. Estes dados não foram apresentados no âmbito da análise de conteúdo quantitativa, por se entenderem mais pertinentes para esta discussão final. Será que as notícias ‘virais’ têm repercussões apenas no online, ou que encontram espaço nas páginas dos jornais? Em resposta a esta questão adicional inseriu-se este tópico na recolha dos dados. Mas, antes de se avançar com as conclusões, importa recuperar a definição 
do que é ‘viral’. De acordo com Al-Rawi (2017), podem assumir-se como virais os acontecimentos que se 
                                                 102 Informações retiradas do artigo “O terramoto provocado pelo Facebook”, publicado na edição online do JN, no dia 20 de janeiro de 2018. 
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espalhem rapidamente na Internet: “O que se destaca como notável num mar de conteúdos”(Nahon & Hemsley, 2013, cit in idem). O autor iraquiano refere ainda que há uma relação entre o que se torna ‘viral’ e a emoção, acrescentando outros elementos que poderão ajudar a popularidade de determinadas notícias: relevância para as pessoas e uso prático (ibidem: 4). Assim sendo, consideraram-se como notícias virais todas aquelas com referência direta ao termo e ainda a inclusão de referências qualitativas, que permitiam a associação com este 
fenómeno como, por exemplo: “(…) a publicação teve centenas de partilhas”103. Segundo esta designação, foram registadas no total da amostra quatro por cento de notícias virais (12 casos absolutos)104, sendo que a distribuição revelou-se exatamente igual em ambos os jornais105. Apesar de a frequência relativa registada ser reduzida, pelo menos já permite tirar ilações positivas quanto à pergunta enunciada acima. Sim, os jornais impressos também refletem nas suas páginas os casos virais, ainda que esta apropriação sujeita à amostra limitada indicie, pelo menos para já, uma presença pouco significativa.   

 Figura 12: Exemplo de notícia ‘viral’ publicada no jornal A Bola, na edição de 28 de junho de 2017.  

 Figura 13: Exemplo de notícia ‘viral’ publicada no JN, na edição de 22 de junho de 2017. 
                                                 103 Ver em anexos notícia com o título “Militar da GNR salva gato na A25”, publicada na edição de 30 de junho de 2017, do JN. 104 Ver em anexos as frequências relativa e absoluta das notícias consideradas virais no total da amostra. 105 Ver em anexos com as frequências relativas e absolutas das notícias consideradas virais em cada jornal. 
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As Figuras 12 e 13 exemplificam alguns dos casos registados na recolha de dados. Neste último, em particular, sob o título “Viral Bombeira não esteve em Pedrógão”, trata-se de um desenvolvimento ‘negativo’ do mesmo acontecimento. Quer isto dizer, que na edição anterior, tinha sido publicado um artigo a destacar a 
presença da bombeira em Pedrógão, salientando que a fotografia da ‘protagonista’ foi “partilhada milhares de vezes no Facebook” (ver anexo). Ora, acontece que afinal tal não correspondeu à realidade, pelo que imediatamente a seguir verificou-se o ‘desmentido’. Este tipo de situações, no entender da autora, prendem-se com a imponência do tempo noticioso 24/7. No online este tipo de situações podem ser corrigidas na hora, mas na imprensa podem atingir contornos mais óbvios, pelo que se exige ainda um maior rigor. Retomando Donsbach (2010), o aumento das pressões de mercado, que se refletem nas decisões sobre o que é notícia podem afetar a qualidade do jornalismo e contribuir para a sua descredibilização. Pois, existe cada vez menos tempo para a verificação dos factos (Bastos, 2012). Poderá o jornalismo sobreviver a esta tendência? Quer-se acreditar que sim, porém, é necessário que não se perca o norte dos pressupostos éticos base da atividade, onde a verificação dos factos, contacto direto com as fontes (respetivo cultivo próprio) e contrastação de evidências assumem um papel relevante. Em suma, tal como mencionou Recuero (2009a), as redes sociais representam uma função complementar ao jornalismo, distribuindo-se em fontes, filtros de informação e em espaços de reverberação. Por último, uma outra questão adicional, e incluída sob uma perspetiva mais qualitativa, refere-se à eventual representatividade dos casos considerados nas chamadas de primeira página106, leia-se capas. No total foi registada uma frequência relativa de oito por cento (com 27 casos absolutos), apresentando A Bola o maior número (em quantidades 17)107. Por sua vez, o JN108 verificou uma frequência absoluta correspondente a dez.   

                                                 106 Ver em anexos as frequências absoluta e relativas das chamadas de primeira página no total da amostra. 107 Ver em anexos as frequências absoluta e relativas das chamadas de primeira página em A Bola. 108 Ver em anexos com as frequências absolutas e relativas das chamadas de primeira página no JN. 
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Capítulo VII – Considerações finais  No decurso do estágio de três meses realizado em A Bola, a utilização das redes sociais pelos jornalistas para consulta de informações e acompanhamento de determinadas figuras e/ou organizações suscitou a atenção da autora. Este cenário, em complementaridade com o exercício de um ano e meio como jornalista profissional, acentuou o interesse pelo tema, sobretudo pelo crescimento destas redes, entretanto, verificado. 
Assim sendo, emergiu o mote para este estudo: “Quais os valores-notícia mais recorrentes em meios impressos que apresentam as redes sociais como fonte?”. Com efeito, desenvolveu-se uma análise de conteúdo quantitativa que, em articulação com o devido enquadramento teórico, permitiu aferir que os dois títulos analisados – A Bola e o JN – apresentam sinais evidentes de apropriação das redes sociais nas suas páginas.   Em primeiro lugar, o valor-notícia de Notoriedade emerge como o mais predominante, facto que corrobora a tendência clássica de o jornalismo enfatizar os acontecimentos associados às personalidades que se destacam. A par disso, também se registaram com relativa representatividade os valores de Follow-Up e Conflito/Controvérsia. Posto isto, perde força um dos pressupostos iniciais que apontava para um maior enraizamento do Entretenimento. No entanto, a significativa frequência relativa do JN, no etc. – secção dedicada às artes, espetáculo, televisão, induz, ainda que indiretamente, uma certa manifestação do mesmo. Porém, não se deve apenas refletir os dados observados, mas também aqueles que encontraram pouco (ou nenhum) eco prático, como o valor de Inesperado/Surpresa, que desde tempos antigos é apontado como exemplo do interesse jornalístico pelo bizarro/incomum. Apesar das conclusões estarem sujeitas a uma amostra limitada, não deixa de ser interessante a inobservância deste ponto.  Em que medida é que a utilização das redes sociais é representada na imprensa? Serão sobretudo fontes primárias, ou secundárias? Em resposta a estas perguntas, os dados apontam para uma tendência dicotómica, contudo equilibrada em termos percentuais, entre notícias breves e destaques. Isto significa que os jornalistas encontram utilidade nas redes sociais não só para a redação de peças de menor extensão, mas também para trabalhos mais amplos. Por vezes, podem relacionar-se, inclusive, com chamadas de primeira página (na capa), mesmo que em níveis, pelo menos para já, pouco substanciais. Portanto, sim, não só as redes sociais têm repercussões práticas na imprensa, como o seu uso parece desdobrar-se de várias formas. Afinal, o recurso às fontes primárias sobressaiu percentualmente, quando em comparação com as secundárias.  Outra das questões evocadas prendeu-se com a possibilidade de associação entre os valores-notícia e as redes sociais utilizadas. Neste âmbito, há uma manifesta correlação entre a Notoriedade e, mais especificamente, o Instagram. Revela-se também estimulante concluir que esta é a plataforma, efetiva e devidamente mencionada, que maior implementação regista, e em níveis equitativos, nos dois títulos analisados. Este cenário poderá, de alguma forma, relacionar-se com a crescente utilização desta rede por parte dos portugueses. O indicador de análise – rede social mencionada – permitiu assim não só colher esta ilação, mas 
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outra que a médio prazo poderá assumir contornos dignos de estudo, nomeadamente a pouco expressiva representatividade do Facebook.  Com o desenvolvimento do trabalho empírico, surgiram, naturalmente, mais perguntas, que se configuram quase como o desdobrar do fio condutor de partida. Ao partir-se do global para o particular, com a análise e discussão total e comparativa dos dados reunidos, não se verificaram discrepâncias assinaláveis quanto à apropriação das redes sociais pelos dois jornais. Por isso, à ideia pré-estabelecida de que o título desportivo se iria destacar mais notoriamente em termos de frequência absoluta, os dados mostram uma realidade marcadamente equilibrada em termos totais de notícias para análise. Embora os traços gerais sejam idênticos, o JN salientou-se mais pela utilização das redes sociais como fontes primárias e, essencialmente, em notícias breves, seguindo-se os destaques. Por sua vez, em A Bola e, apesar de dominarem também as dimensões anteriormente mencionadas, registou-se um maior uso das fotolegendas e, num ponto de vista de pormenor o Twitter, que no decorrer da revisão literária sempre surgiu associado ao desporto.  Em suma, o estudo empírico permite concluir que há uma efetiva apropriação da imprensa quanto ao uso das redes sociais, o qual se reflete não só nas dimensões das notícias – essencialmente em breves e destaques – mas também pela prevalência das fontes primárias, contexto que poderá deixar antever, de futuro, 
um aprofundar do ‘jornalismo sentado’. Afinal, as figuras notórias estão à distância de um clique e comunicam, cada vez mais, pelos seus próprios meios, partilhando as suas ideias com os seus seguidores. Em simultâneo, revela-se estimulante a exploração qualitativa dos elementos visuais (de grafismo) encontrados em algumas notícias, apontando para uma preocupação em fazer sobressair o uso das redes sociais nas páginas dos jornais. Por último, o constatar de casos virais na imprensa reforça a ideia de que estamos perante um novo fenómeno. Quer-se com tudo isto, acreditar que a imprensa não mostra sinais de ‘rendição’, procurando, como sempre, acompanhar as constantes evoluções tecnológicas. Contudo, é preciso que não se percam o rigor e objetividade que sustentam a profissão    7.1 Limitações do estudo   Como em qualquer trabalho, verificaram-se alguns constrangimentos, pelo que se entende eticamente correto apontar as principais limitações do presente estudo: 1) as dimensões das notícias – apesar de se ter tentado objetivar da melhor maneira os preceitos tomados para cada uma das dimensões (breves, destaques, intermédias e fotolegendas), a verdade é que a sua interpretação resultou de um misto de uma leitura ‘universal’, ou seja, do que seria de esperar por parte de qualquer indivíduo, mas também de uma visão pessoal (ainda que factual) da realidade encontrada. Isto porque, tratando-se de dois meios com especificidades diferentes, tornou-se difícil encontrar um meio-termo entre ambos, contudo entende-se que o resultado final é satisfatório; 2) os valores-notícia – o cariz subjetivo do tema suscitou alguns obstáculos, os quais foram ultrapassados 
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com o suporte em autores de renome, mas também numa ligeira adequação aos casos encontrados (sobretudo no que diz respeito ao campo desportivo com a extensão do valor de Follow-Up para todas as movimentações verificadas numa equipa, ao nível de rescisões, compras, etc.); 3) a amostra – registaram-se 320 notícias, fruto de uma leitura integral diária de um total de 62 jornais, neste sentido tentou ter-se o maior cuidado, contudo admite-se que dentro do período de recolha, eventualmente, outras poderão não ter sido contabilizadas, devido ao trabalho exaustivo a que correspondeu todo o processo. Porém, o resultado final é suficientemente significativo para o apresentar das conclusões aqui alinhavadas.  7.2 Sugestões para investigações futuras   Sendo que este Relatório se focou apenas no uso das redes sociais na imprensa, será interessante de futuro, o desenvolvimento de mais estudos que associem os meios offline às plataformas digitais. Aliás, Harcup 
& O’Neill (2016) já realizaram uma investigação centrada na análise de jornais, mas também nos acontecimentos que tiveram mais repercussões na Internet. No entanto, propõe-se aqui, mais especificamente, a elaboração de um estudo empírico comparativo entre a imprensa e os respetivos sites, em número amplo, com suscetibilidade de se chegarem a ilações mais aprofundadas sobre o fenómeno da inclusão das redes sociais nas práticas profissionais do jornalismo.   
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ANEXO 1 – Primeira edição de sempre do jornal A Bola (29 de janeiro de 1945)  
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ANEXO 2 – Reportagem de ciclismo por publicar  No «quartel-general» com o Mundial em vista Como dita a praxe, antes de qualquer contenda os guerreiros devem reunir-se, prestar atenção ao seu líder e traçar o melhor rumo a seguir. E tal como no campo bélico, também no desporto é preciso um «quartel-general», forma usada pelo Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), Delmino Pereira, para descrever aquela que é, desde 23 de março deste ano, «a estrutura de apoio» de operações da seleção nacional. Antiga residência escolar que depois de remodelada foi cedida à FPC pela autarquia local, o Anadia Sports Center, casa da Academia do Ciclismo enche-se agora de vida, mas não é só a alma lusa que paira no ar, por lá também se sente uma brisa oriental oriunda dos Emirados Árabes Unidos. Desde o dia 11 e até ao próximo sábado (14), os corredores sub-23 e juniores encontram-se sob as ordens de José Poeira, sendo esta a primeira fase de estágio. «Acabou agora a Volta a Portugal de Juniores e do Futuro, o que calhou numa boa altura do ano em relação ao Mundial», afirma o selecionador nacional. Com os Mundiais à porta, de 23 a 29 deste mês, em Florença (Itália),não há tempo a perder. Da lista de 18 pré-convocados, o treinador já riscou alguns nos sub-23: dos seis inicialmente chamados sobram Rúben Guerreiro, Frederico Figueiredo (Liberty Seguros/Feira/KTM) e Rafael Reis (Ceramica Flaminia-Fondriest). Aguardam-se mais alterações, pois a lista final só terá 13 atletas. Ao contrário da pretérita edição, o selecionador vai apostar tanto em fundo como em contrarrelógio.   O importante é «procurar sempre o melhor resultado» «Talvez este seja o Mundial mais duro de todos que eu conheço. Mas é igual para todos e temos corredores para estar na discussão da corrida», conta José Poeira. As grandes ambições depositam-se nas elites, onde o selecionador reconhece que Portugal tem atletas de nível mundial, como é o caso do famigerado Rui Costa (fez 11º em 2012). Trepador nato, o júnior David Ribeiro (Liberty Seguros/Feira) considera que só existe uma via: «Procurar sempre o melhor resultado.» As lesões são o pesadelo de qualquer atleta — que o diga Rafael Reis. O ciclista, que já venceu a prova de contrarrelógio individual nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2010 (Singapura) e é o atual campeão nacional de contrarrelógio de sub-23, tem padecido deste mal. Recentemente, uma lesão no joelho chegou a pôr em causa o seu ingresso no Mundial. Segundo José Poeira, «é um bom contrarrelogista e o ficar em casa seria um drama para ele.» Para Rafael Reis, «é um orgulho representar a seleção nacional.» O jovem corredor esteve algum tempo parado, sem andar de bicicleta, fazendo fisioterapia e musculação. «Sinto que estou a evoluir de dia para dia e que posso chegar ao contrarrelógio e fazer um bom resultado», conta.   Filipa Santos Sousa  Uma estreia oriunda do tórrido Oriente Aqui faz calor mas, ainda assim, nada que se possa equiparar à tórrida brisa típica dos Emirados Árabes Unidos. Por lá, «nesta altura fazem 45 graus», afirma o selecionador visitante, Mahdi Aziz. Enquanto os portugueses se preparam para o Mundial, a formação asiática já pensa nos Campeonatos Árabes, a 30 de outubro, no Bahrain. Instalados no Anadia Sports Center, esta é a primeira vez que estão em Portugal. «A paisagem parece ideal para a prática de ciclismo com montanha e descidas», revela o treinador Mahdi. Há, por assim dizer, estreia em dose dupla: os árabes em solo português e a estadia, no que a seleções de estrada diz respeito, no quartel-general velocipédico. Até ao momento Aziz, nada tem a apontar. «Tem tudo o que é necessário para o repouso dos atletas», destaca. O que mais o admirou? «O respeito dos automobilistas» pelos corredores. Sobre esta visita, o responsável federativo, Delmino Pereira, explica: «Eles vêm cá por causa do clima, dos custos, das condições e do nosso conhecimento e capacidade de receber e colaborar.» «Estamos num momento de parceria em que também potenciamos os nossos meios e viabilizamos todo este projeto», remata o Presidente da Federação. 
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Yousef, nos Emirados, é sinónimo de campeão Yousef Mirza é nome de campeão. Bicampeão árabe. Com 24 anos, a grande figura da seleção dos Emirados voou diretamente de um estágio em França para Portugal, já os seus companheiros seguiram viagem do país de origem. Yousef tem motivado sorrisos por lá, enquanto por cá só espera uma coisa... Voltar a Portugal. Tal como a seleção nacional quer fazer um bom Mundial, o objetivo da estrela árabe «é fazer um bom campeonato e continuar a desenvolver» Quanto à hospitalidade dos portugueses, diz estar a gostar «das pessoas e da forma como veem o desporto aqui.»  Filipa Santos Sousa  Pista de BMX: o culminar de um projeto A par do Velódromo Nacional, inserido no Centro de Alto Rendimento de Anadia, em Sangalhos (CAR) abrange ciclismo, judo, esgrima e ginástica -, e da Academia do Ciclismo, a modalidade velocipédica vai dispor de mais uma valência: o nascimento de uma pista olímpica de BMX. A primeira pedra já foi lançada, no início do mês, e esta será uma novidade, dentro da disciplina, no seio da Península Ibérica. Modalidade olímpica desde 2008 (Pequim), Portugal ainda não conseguiu enveredar pela elite do olimpismo, mas com esta pista espera-se inverter a tendência. «A construção da pista é o culminar deste projeto. É mais um ponto de referência que vem completar todo este empreendimento desportivo», afirma Delmino Pereira. Um dos objetivos passa por ter uma infraestrutura capaz de funcionar como um chamariz para atletas internacionais e organizar grandes eventos. «Desta maneira, espera-se provocar na comunidade um interesse pelo BMX», conta o líder da Federação. Até ao final deste ano, ou então no começo do próximo é expectável que a obra esteja concluída. A pista será composta por duas rampas: uma standard (com 5 metros de altura e um comprimento entre 18 e 20 metros) e outra olímpica (com uma altura de 8 metros e um comprimento de 26 metros). Para já, a prática desta modalidade encontra-se mais enraizada no sul, mas a ideia é alargar a posteriori a outros pontos do país.   Filipa Santos Sousa 
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ANEXO 3 – Exemplo de notícias de autoria própria com assinatura durante o estágio (6 de setembro de 2013)  
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ANEXO 4 – Exemplo de redação na íntegra das duas páginas de Outros Mundos (11 de novembro de 2013)  
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ANEXO 5 – Exemplo de pró-atividade para aprendizagem: Crónica FCP vs Atlético de Madrid (1 de outubro de 2013)  
Dragão toca o céu, mas cedo desce à terra  

O D agão e  te tou uei a  o adve s io, as o xi o ue o seguiu foi ha us a  leve e te 
os ol ho e os. Deu ape as a  da sua g aça, as ão a sufi ie te pa a ult apassa  esta de adei a p ova de 
fogo. Passividade? Nada disso. O ival i pu ha, desde logo, ue os azuis e a os assu isse  u  ú i o 
o jetivo: ful i a  a aliza de Cou tois. A ve dade  ue o FC Po to at  e t ou o  o p  di eito. Du a te os 
p i ei os 5 i utos da pa tida, a e uipa de Paulo Fo se a foi supe io   de Si eo e. Po ,  se elha ça 
de out os jogos, ue ou e va ilou. O esultado fi al -  faz, e tão, so essai  a uestão: o ue se passa o 
ei o do d agão? 

Este FC Po to do i ado  e asse tivo, out as ogitações, apa e e ago a saltita  e t e estados soltos 
de e tusias o e a gústia. O a to a o u. O a des e  te a. Na histó ia do duelo, as su essivas i vestidas 
ofe sivas o de o e  da p i ei a pa te de pou o vale a . P o to, de a  u  golo. E justiça seja feita, u  
da ueles apazes de a egala  a vista aos espetado es. Josu  ateu o liv e e Ja kso  Ma tí ez,  atado , 

u  elo e gulho, ati ou pa a o fu do das edes do Atl ti o de Mad id. U  i de ao i te so t a alho das 
hostes po tistas.  
Festejava  os adeptos da asa. So ia o D agão. Mas os opo e tes, líde es do a peo ato de uestros 
her a os, ão fi a a  a do i . O p i ei o a da  ost as disso foi Raúl Ga ía. O espa hol, u  la e a 

eio a po, e atou de p i ei a te ta do ap oveita  o adia ta e to de Helto . Saiu ao lado, as fi ou o 
aviso: o Atl ti o de Mad id ão i a e  se viço. A pa ti  do o e to e  ue deu si ais de vida, o e le a 

ad ile o u a ais pa ou. Co  o i te valo  esp eita, houve ai da te po pa a u a ola  a a de Raúl 
Ga ia e u  pe ue o susto de Va ela – ue o igou o gua dião ol ho e o a u a defesa de e u so o  os 
p s. 

A segu da pa te o eçou o  alte ações o o ze ival. Villa deu luga  a u  o he ido da asa , 
Cebola Rod íguez. O FC Po to seguia e  va tage  o a ado , as po  pou o te po. Filipe Luís foi o 
p i ei o a to a  a i i iativa e, pou o depois, u  alde de gua f ia ai o D agão. Ga i, est e as olas 
pa adas do Atl ti o, uzou pa a Godí  ue ap oveitou u a saída e  falso de Helto  e a passividade 
defe siva do d agão pa a assi a  o te to do e pate. A igualdade o a ado  o igava a exidas os azuis 
e a os: Li  e Qui te o e t a a  as se  o segui  i p i i  a dife e ça. A lasse do olo ia o ai da 
deu a ilusão de golo. Só ilusão es o, po ue os azuis e a os ão ais o segui a  ia  pe igo. Ia  
a a ha do a ui e ali, as deixa a -se ado e e . Saiu-lhes a o. A i o i utos do fi , de ovo u  la e 
de ola pa ada, o tu o A da Du a  atou o jogo. O fado da vitó ia pa e e, pa a j , te  a a do ado os a es 
do D agão, deixa do a e uipa de Paulo Fo se a  de iva... e se  desti o.      
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Anexo 6 – Exemplo de receção de fichas de jogos do CNS  
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ANEXO 7 – Reportagem publicada em A Bola Angola (16 de novembro de 2013)    
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ANEXO 8 – O entusiasmo das noites da Liga dos Campeões (27 de novembro de 2013)  
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ANEXO 9 – Média das notícias alvo de recolha diária no total da amostra  

    ANEXO 10 – Tabela com as frequências absoluta e relativas das dimensões no global da amostra  Dimensões Frequência absoluta Frequência Relativa Intermédia 51 16% Destaque 112 35% Breve 124 39% Fotolegenda 33 10% Total 320 100%    
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ANEXO 11 – Tabela com as frequências absoluta e relativas das redes sociais na amostra   Rede Social Frequência absoluta Frequência Relativa Não menciona 110 34% Instagram 89 28% Facebook 64 20% Twitter 55 17% Outros 2 1% Total 320 100%   ANEXO 12 – Notícia “O meu coração vai estar a sorrir por vós”, publicada em A Bola (15 de julho de 2017) 
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ANEXO 13 – Tabela com a correlação absoluta entre os valores-notícia e as redes sociais no total  Valor-Notícia Não menciona Outros Instagram Facebook Twitter Total Notoriedade 51 0 54 14 11 130 Follow-Up 25 0 14 13 9 61 Conflito/Controvérsia 10 2 5 16 18 51 Entretenimento 9 0 8 5 4 26 Outros 4 0 4 6 7 21 Relevância 6 0 4 8 3 21 Drama 5 0 0 2 3 10 Total 110 2 89 64 55 320       ANEXO 14 – Notícia “Eurodeputado arrisca expulsão por preconceito”, publicada no JN (17 de junho de 2017)  
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ANEXO 15 – Notícia “Guerrilha sequestra dois jornalistas”, publicada no JN (21 de junho de 2017)  

  ANEXO 16 – Notícia “André Cardoso criticado”, publicada em A Bola (29 de junho de 2017)  
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 ANEXO 17 – Notícia “Salvio jogar no Sporting: isso nunca?”, publicada em A Bola (6 de julho de 2017)  
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ANEXO 18 – TOP 3 Redes Sociais em Portugal 

   ANEXO 19 – Tabela com frequências relativa e absolutas comparativas das dimensões Título impresso A Bola JN 
Dimensões Freq. Abs. Freq. Rel. Freq. Abs. Freq. Rel. Breve 51 32% 73 46% Destaque 53 33% 59 37% Intermédia 31 19% 20 13% Fotolegenda 26 16% 7 4% Total 161 100% 159 100%     
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ANEXO 20 – Tabela com a frequência dos valores-notícia pelos dois títulos  Título impresso A Bola JN 
Valor-Notícia Freq. Abs. Freq. Rel. Freq. Abs. Freq. Rel. Notoriedade 51 32% 79 50% Follow-Up 38 24% 23 14% Conflito/Controvérsia 25 16% 26 16% Entretenimento 13 8% 13 8% Outros 16 10% 5 3% Relevância 11 7% 10 6% Drama 7 4% 3 2% Total 161 100% 159 100%    ANEXO 21 – Frequência relativa da relação entre os valores-notícia e o tipo de fontes no global  Valor-Notícia Primária Secundária Notoriedade 45% 28% Follow-Up 19% 19% Conflito/Controvérsia 12% 27% Entretenimento 11% 0% Outros 6% 9% Relevância 4% 14% Drama 3% 2% Total 100% 100%    ANEXO 22 – Militar da GNR salva gato na A25”, publicada no JN (30 de junho de 2017) 
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ANEXO 23 – Notícias virais e chamadas de primeira página no global da amostra    Sim Não Chamada 1ª Página 28 292 9% 91% Viral 12 308 4% 96%     ANEXO 24 – Notícias virais e chamadas de primeira página no JN    Sim Não Chamada 1ª Página 11 148 7% 93% Viral 6 153 4% 96%     ANEXO 25 Notícias virais e chamadas de primeira página em A BOLA    Sim Não 
Chamada 1ª Página 17 144 11% 89% 

Viral 6 155 4% 96%    



109 

ANEXO 26 – Notícia “Fotografia de bombeira viral nas rede”, publicada no JN (21 de junho de 2017)   
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