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Resumo 

O presente artigo analisa a construção midiática realizada pela Folha de S. Paulo e 

BBC Brasil durante a cobertura do terremoto que ocorreu no Haiti em 2010. Buscou-

se entender quais foram os critérios de noticiabilidade que se sobrepuseram nos 

processos e escolhas que permearam a construção da notícia até que a reportagem 

fosse publicada nos veículos. Com base em conceitos de critérios de noticiabilidade 

e valores-notícia buscados em autores como Felipe Pena, Walter Lippmann, Miquel 

Alsina, entre outros, foi possível concluir que a principal motivação de ambos os 

noticiários foi dar visibilidade às suas coberturas, conseguir mais cliques nos sites e 

se sobressair em relação ao concorrente. Por isso, optaram por mostrar o drama 

humano e questões importantes e relacionadas aos brasileiros. 
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Introdução 

No dia 12 de janeiro de 2010, às 16h53, um terremoto de magnitude 7,3 na escala 

Richter devastou o território haitiano, que é conhecido mundialmente por seus 
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diversos problemas políticos e socioambientais. Na época, a ONU atuava no país por 

meio da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, conhecida como 

Minustah3, e empregava 30.259 militares brasileiros, os quais comandavam as tropas 

de 15 outros países.  

Como resultado do desastre, um milhão e meio de pessoas ficaram 

desabrigadas, 300 mil feridas e cerca de 250 mil perderam suas vidas. Os 42 edifícios 

públicos do Haiti foram destruídos, inclusive o Palácio do Governo, localizado na 

capital, Porto Príncipe, e até hoje não reerguido. Houve uma contração de 5,3% do 

PIB (Produto Interno Bruto) do país no ano da tragédia, e de 2011 a 2014 o Haiti 

registrou uma taxa de crescimento médio real de 3,8%, insuficiente, de acordo com 

o Banco Mundial, para reduzir sua pobreza4. 

Em meio à destruição, o país tornou-se capa de centenas de jornais e revistas 

pelo mundo. Organizações como a Cruz Vermelha, ONU, Médicos sem Fronteiras e 

uma série de outras instituições das mais variadas nacionalidades ajudaram nos 

resgates de milhares de vítimas.  

Essas ações foram acompanhadas de perto por vários veículos de comunicação, 

os quais não só recebiam informações e as repassavam, como também enviavam 

jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos que cobriam em tempo real os resultados da 

tragédia e os mostravam ao mundo, comovendo milhões de pessoas.  

A partir deste cenário, o artigo tem como objetivo analisar de que forma a 

questão “Haiti” foi abordada pela mídia brasileira naquele momento e quais critérios 

de noticiabilidade e processos de decisão jornalística permitiram dar visibilidade – 

ainda que sob um aspecto negativo – ao Haiti.   

Isso porque antes da tragédia de 2010 pouco se falava do país, mesmo com a 

presença constante do exército brasileiro no local. O que se via na mídia brasileira 

eram algumas poucas matérias esparsas. Depois do episódio, o Haiti foi manchete da 

Folha de S. Paulo, por exemplo, durante doze dias consecutivos. Aos poucos, houve 

                                         
3  BRASIL. Ministério da Defesa. O Brasil na Minustah (Haiti). Disponível em: 
<http://www.defesa.gov.br/relacoes-internacionais/missoes-de-paz/o-brasil-na-minustah-haiti>. 
Acesso em: 31 out. 2016. 
 
4 ZERO HORA. Conheça dados sobre o Haiti, o país mais pobre das Américas. Disponível em: 
<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/10/conheca-dados-sobre-o-haiti-o-pais-mais-pobre-
das-americas-4885120.html>. Acesso em 31 out. 2016 

http://www.defesa.gov.br/relacoes-internacionais/missoes-de-paz/o-brasil-na-minustah-haiti
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a necessidade de variar as pautas e resgatar outros focos para além da tragédia, com 

destaque para temas como a diplomacia entre EUA e Brasil.  

Portanto, sabendo que cada veículo adota uma linha editorial para a produção 

de seus conteúdos, o presente artigo busca, por meio da identificação de critérios 

de noticiabilidade e análise de conteúdo, detectar as principais características que 

permearam a cobertura jornalística realizada pelos veículos BBC Brasil5 e Folha de 

S. Paulo6 a respeito do terremoto que devastou o Haiti.  

A escolha dos veículos de comunicação se deu em razão de sua grande 

circulação eletrônica, fato que nos permite observar a cobertura do noticiário tanto 

pela perspectiva de um veículo nacional, caso da Folha de S. Paulo, quanto pela de 

um internacional (BBC Brasil). O período escolhido para a coleta do material 

analisado se refere à primeira semana pós tragédia (12 a 18 de janeiro). 

Para isso foram analisadas reportagens veiculadas nos meios eletrônicos dos 

referidos portais de comunicação. Também foram realizadas entrevistas com 

jornalistas que estiveram presentes no país para cobertura do noticiário no período 

que foi o foco de análise desta pesquisa, com o intuito de saber melhor o que ocorreu 

nos dias após o desastre e quais foram os critérios adotados no processo de noticiá-

lo ao mundo.   

          Partindo da seguinte definição de análise jornalística: 

[...] metade de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos 
e imagens impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou 
digital encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não 
dos objetos estudados com o objetivo de fazer inferências sobre seus 
conteúdos e formatos enquadrando-os em categorias previamente 
testadas, mutuamente exclusivas e passiveis de replicação. (LAGO, 
2010, p.126-127). 

 

          E considerando que, segundo Fernandes (2004, p. 2), são estabelecidos cinco 

critérios fundamentais na teoria do newsmaking para a compreensão da construção 

da notícia (noticiabilidade, valores-notícia, rotinas produtivas, seleção e 

                                         
5 A BBC (British Broadcasting Corporation) é um veículo de comunicação britânico fundado em 1922. Possui uma 
boa reputação nacional e internacional com suas publicações de rádio, televisão e texto. No Brasil, mantém o 
portal BBC Brasil, local de notícias brasileiras e internacionais, escritas por profissionais do país ou traduzidas 
para o português. 
 
6 O jornal Folha de S. Paulo, um dos mais renomados do país, possui desde 1996 um portal digital. Em 2010 a 
plataforma sofreu uma reestruturação e passou a se chamar Folha.com. Nela, publicações dos mais variados 
temas estão concentradas. Algumas são exclusivas da versão online e outras pertencentes às edições impressas. 
No ano de 2016, de acordo com uma matéria publicada pelo próprio veículo, o site contava com mais de 160 mil 
assinantes mensais. 
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apresentação da notícia), a análise proposta nesta pesquisa consiste nos dois 

primeiros aspectos mencionados.  

Por isso, tomamos como referência a definição de valores-notícia estabelecida 

por Silva: 

Os valores-noti ́cia são usados de duas maneiras. São critérios para 
selecionar, do material disponível para a redação, os elementos 
dignos de serem incluídos no produto final. Em segundo lugar, eles 
funcionam como linhas-guia para a apresentação do material, 
sugerindo o que deve ser enfatizado, o que deve ser omitido, onde 
dar prioridade na preparação das notícias a serem apresentadas ao 
público (WOLF apud SILVA, 2005, p. 99) 

A extensa lista de ocorrências acaba passando por uma análise capaz de definir 

quais são as mais merecedoras de adquirirem caráter público. A isso soma-se a 

influência do jornalismo na construção da realidade, uma vez que “através de 

quadros de referências valorizados, significativos dentro do ambiente cognitivo de 

grande parte das pessoas, os jornalistas dão credibilidade a certas visões de mundo, 

a enquadramentos sobre a realidade que, por sua vez, são influentes nas construções 

do cidadão comum” (ALDÉ et al, 2005, p. 187). 

Com base no pressuposto de que  

Um evento que é notícia hoje, pode não ser amanhã. O que é notícia 
para um público pode não ser para outro. Pode gerar notícia em um 
diário, mas não em um semanário, em uma publicação de circulação 
nacional, mas não em outra de circulação local ou regional. Enfim, 
são muitas as variáveis e é o timming apurado dos jornalistas, 
seguindo critérios definidos a partir das características do veículo e 
do público que se quer atingir, que se define o que é noticiável ou não 
(FERNANDES, 2004 p. 1) 

E levando-se em conta que “os meios de comunicação atribuem valores-notícia 

aos critérios de seleção das notícias” (SOARES, 2007, p. 4), é estabelecida uma 

relação direta entre o estudo jornalístico e os chamados valores-notícia, que atuam 

como ferramenta para a efetuação da pesquisa midiática. 

Os critérios substantivos da notícia articulam-se, essencialmente, em 
dois fatores: importância e interesse. Ambos trazem no seu interior a 
relevância da proximidade. O fator importância é composto por 
quatro variáveis: 1) Grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos 
no acontecimento noticiável; 2) Impacto sobre a nação e sobre o 
interesse nacional; 3) Quantidade de pessoas que o acontecimento (de 
fato ou potencialmente) envolve; 4) Relevância e significatividade do 
acontecimento quanto à evolução futura de uma determinada 
situação. Já o interesse está estreitamente ligado às imagens que os 
jornalistas têm do público e também ao valor notícia (Wolf: 1995, 184)  
(FERNANDES, 2004, p. 3) 
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As notícias subordinadas a essas percepções são submetidas a “uma 

atualização a cada quatro ou cinco horas e não teremos a sensação de fragmentos 

da realidade isolados, mas teremos a sensação de uma continuidade permanente dos 

acontecimentos”. (ALSINA, 2005, p. 58) 

Além disso, segundo Alsina, “a lógica do sistema da produção da informação 

no mundo ocidental nos faz estabelecer, como resultado dele mesmo, um discurso 

homogêneo”. Ou seja, apesar de cada meio de comunicação adotar sua própria 

política editorial e mostrar visões distintas dos assuntos, o fato em si permanece 

igual, de maneira que é construída uma imagem única (homogênea) da realidade. 

Dessa forma, “o jornalista cumpre uma missão social que o eleva acima do mero 

desempenho técnico de tarefas” (ALDÉ et al, 2005, p. 189), isso porque ao 

“analisarmos o comportamento comunicativo, não o da mídia, mas o dos indivíduos, 

precisamos dizer que a mídia é apenas um só, talvez o mais importante dos meios de 

comunicação, dos possíveis canais aos quais o indivíduo tem acesso”. (ALSINA, 2005, 

p. 66) 

Diante de tais afirmações, a presente pesquisa toma como referencial para a 

sua efetuação os valores-notícia apresentados por Walter Lippmann em seu livro 

Opinião Pública. São eles: clareza, surpresa, proximidade geográfica, impacto e 

conflito pessoal. No mesmo livro o autor traz a seguinte exemplificação da função 

social da notícia: 

Numa primeira instância, portanto, as notícias não são um espelho das 
condições sociais, mas o relato de um aspecto que se impôs. As 
notícias não lhe dizem como a semente está germinando do solo, mas 
pode lhe informar quando seu primeiro broto atravessa até a 
superfície. Poderá até mesmo lhe dizer o que alguém diz sobre o que 
está ocorrendo com a semente sob o solo [...]. Quanto maior o número 
de aspectos, então, que cada ocorrência pode ser capturada, 
objetivada, medida, nomeada, mais pontos existem nas quais as 
notícias podem aparecer. (LIPPMANN, 2010, p. 291) 

Abaixo segue uma explicação mais detalhada – desenvolvida a partir do 

referencial teórico apresentado – a respeito dos cinco pontos definidos para a 

efetuação da análise jornalística sobre o terreomoto no Haiti em 2010: 

a) Clareza: As notícias – ou trechos das notícias – que se encaixam neste 

atributo trazem consigo uma linguagem acessível a todos os públicos, ou 

seja, tratam-se das publicações que possuem imagens ilustrativas daquilo 

que é narrado e/ou informações mais aprofundadas a respeito do assunto 

abordado, como por exemplo dados sobre aspectos específicos envolvendo 
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o Haiti ou a relação Brasil-Haiti. Além disso, neste atributo é levado em 

conta a dificuldade de recebimento e apuração de fatos, devido à distância 

e ao impacto do terremoto sobre o país. 

b) Surpresa: Um desastre natural geralmente é algo inesperado, portanto, 

neste aspecto da construção noticiosa encaixam-se as notícias que 

anunciam a tragédia. 

c) Proximidade geográfica: Nesta categoria são levadas em conta tanto as 

questões relacionadas à dificuldade de apuração dos fatos, devido à 

distância entre os dois países, quanto as informações referentes ao Brasil, 

ao envolvimento de brasileiros na catástrofe e à relação Brasil-Haiti. 

d) Impacto: leva em conta o número de envolvidos e afetados. Considera as 

veiculações que trazem informações a respeito de mortos, feridos, 

dinheiro doado e ações diplomáticas ou de mobilização, internas e 

externas ao Haiti, que dizem respeito à catástrofe. 

e) Conflito pessoal: este valor-notícia trata do interesse político e nacional 

referente ao ocorrido, as percepções e emoções que o acontecimento 

causou na população envolvida diretamente ou não com ele e apresenta 

matérias que trazem a construção de figuras heroínas. 

Diante de tais referências e pressupostos, o recorte do período de análise foi 

iniciado com a detecção de mais de 700 notícias publicadas no site da Folha de S. 

Paulo na primeira semana pós desastre, produzidas por agências ou pelos próprios 

repórteres do jornal. Esse número foi reduzido a 125 após tomar como critério de 

escolha as veiculações que dizem respeito diretamente a assuntos relacionados ao 

próprio Haiti ou à relação Brasil-Haiti.  

A partir dessa seleção, 37 matérias da Folha de S. Paulo foram escolhidas, 

referentes à primeira semana pós terremoto (12 a 18 de janeiro de 2010). Para 

chegar a tal número, o critério de escolha, desta vez, referiu-se às notícias que foram 

escritas e publicadas por profissionais do jornal, excluindo as informações vindas de 

agências de notícias.  

No caso da BBC Brasil, foi detectada uma quantidade inferior à encontrada na 

Folha de S. Paulo: diante de aproximadamente 200 matérias, foram selecionadas 33 

veiculações. O critério de análise foi o mesmo utilizado na coleta de material do 
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outro jornal. A prioridade foi dada às matérias de autoria de profissionais do próprio 

veículo. 

Além disso, três jornalistas foram entrevistados: Fabrícia Peixoto (BBC Brasil), 

Fábio Zanini e Caio Guatelli (ambos correspondentes da Folha de S. Paulo na época), 

a fim de comprovar ou derrubar as teses levantadas durante a análise parcial de cada 

veículo e na comparação estabelecida entre a cobertura de ambos os jornais.  

           A Folha de S. Paulo, que foi o primeiro jornal brasileiro a ter correspondentes 

no Haiti, apenas 17 horas após o desastre, enviou uma série de jornalistas para cobrir 

o acontecimento. No entanto, optou-se – nesta pesquisa – por entrevistar aqueles 

que estiveram presentes nos primeiros dias após o sismo (período no qual esta 

pesquisa se aprofunda). Por conta disso, foram entrevistados Fábio Zanini, jornalista 

que permaneceu por 12 dias no Haiti, chegando ao país pouco depois de a tragédia 

completar uma semana; e Caio Guatelli, fotógrafo do jornal que foi, junto de Fabiano 

Mazonave, o primeiro estrangeiro a pisar na ilha caribenha, 17 horas após a tragédia. 

Foi possível, durante as conversas, perceber algumas diferenças de cobertura 

realizada pelos jornalistas do mesmo veículo, fato que será apontado adiante. Além 

disso, questões levantadas nas análises parciais foram devidamente respondidas e, a 

maior parte delas, confirmada.  

 Já a quantidade de jornalistas da BBC Brasil é inferior ao da Folha de S. 

Paulo, uma vez que apenas uma jornalista foi enviada ao país, dias após a tragédia. 

A entrevistada, Fabrícia Peixoto, também confirmou em conversa uma série de 

indagações e hipóteses levantadas na análise do corpus de pesquisa. 

As entrevistas foram fundamentadas com base nos aspectos percebidos ao 

longo da análise e foram baseadas nos valores-notícia de Lippmann (clareza, conflito 

pessoal, impacto, proximidade geográfica e surpresa). Dessa forma se pôde traçar 

com propriedade os critérios de noticiabilidade presentes na cobertura jornalística 

do terremoto no Haiti.  

Considerando que  

A entrevista, nas suas diferentes aplicações, é uma técnica de 
interação social, de interpenetração informativa, quebrando assim 
isolamentos grupais, individuais, sociais; pode também servir à 
pluralização de vozes e à distribuição democrática da informação. Em 
todos estes ou outros usos das Ciências Humanas, constitui sempre um 
meio cujo fim é o inter-relacionamento humano. (MEDINA, 1986, p. 8) 
 



 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

8 

As conversas foram construídas por meio de diálogos em profundidade, que 

são “mais que uma conversação mundana. É uma busca em comum. O entrevistador 

e o entrevistado colaboram no sentido de trazer à tona uma verdade que pode dizer 

respeito à pessoa do entrevistado ou a um problema.” (MEDINA, 1986, p. 15) 

Para isso foi levado em conta o fato de que “é necessário que o entrevistado 

sinta um ótimo de distância e proximidade e, igualmente, um ótimo de projeção e 

de identificação em relação ao investigador.” (MORIN apud MEDINA, 1986, p. 13). 

Perguntas referentes à linha editorial e às ordens recebidas sobre a publicação 

ou não de determinados fatos sobre o desastre, além de questões referentes à 

angulação dada às notícias foram feitas aos profissionais entrevistados. Tudo no 

intuito de comprovar ou derrubar as teses levantadas durante a análise parcial de 

cada veículo e na comparação estabelecida entre a cobertura de ambos os portais.  

Folha de S. Paulo 

No corpus que contém 37 matérias, nota-se a seguinte frequência dos valores-

notícia:  

• Clareza: 15 vezes 

• Conflito pessoal: 26 vezes 

• Impacto: 27 vezes  

• Proximidade geográfica: 30 vezes  

• Surpresa: 2 vezes 
Diante desses números, fica evidente a priorização do jornal em notícias que 

envolvem o Brasil ou a relação Brasil-Haiti. A proximidade geográfica não é 

encontrada na primeira publicação, que informa o terremoto minutos após sua 

ocorrência. Nela, apesar de se fazerem presentes a clareza e o impacto, o valor-

notícia predominante é o da surpresa. Em nenhum trecho da matéria é citado o Brasil 

ou as figuras brasileiras atuantes no país.  

Contudo, já na publicação seguinte, postada pouco menos de três horas após 

o anúncio do tremor, o texto, cujo título é “Prédio da embaixada brasileira no Haiti 

teve danos, diz embaixador” se resume a informações sobre brasileiros. Logo na frase 

de abertura é dito que o prédio da chancelaria brasileira havia sofrido danos. A 

citação de Igor Kipman, encontrada no terceiro parágrafo, diz respeito aos militares 

brasileiros, que naquele momento estavam bem e abrigados. Em seguida, a presença 

do número de cidadãos do Brasil envolvidos no desastre deixa claramente notável a 

priorização afirmada anteriormente. O fato é comprovado na proporção encontrada 
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entre o total de matérias analisadas e a frequência do valor-notícia referente à 

proximidade geográfica. 

          A começar pela primeira publicação sobre o terremoto, o impacto também é 

de extrema relevância para o jornal, estando presente em 27 matérias. Na maior 

parte das vezes ele está atrelado ao conflito pessoal e/ou à proximidade geográfica. 

Sua relação com o primeiro se dá na esfera pessoal, uma vez que as consequências 

da tragédia são capazes de gerar comoção, mobilização, revolta e uma série de 

outras ações e sentimentos.  Quando se trata do segundo, duas vertentes são abertas 

na análise: há o impacto que se relaciona com o Brasil por conta da morte de 

militares e civis brasileiros e aquele que diz respeito à mobilização e diplomacia 

nacional, a qual originou arrecadações e envio de cidadãos para prestar socorro às 

vítimas haitianas.  

A percepção levantada pôde ser comprovada no momento em que o 

entrevistado, Fábio Zanini, afirmou que um dos pontos a ser coberto era os esforços 

de reconstrução (somente necessários por conta do impacto que o desastre 

ocasionou).  Na maior parte das matérias, esse valor-notícia está atrelado ao conflito 

pessoal e/ou à proximidade geográfica, o que também é justificado na afirmativa de 

Fábio, que declarou que “toda a cobertura do desastre, que foi manchete por 12 dias 

seguidos no jornal (algo inédito), foi um mix do drama humano e dos esforços de 

reconstrução e do papel do Brasil”. 

Já o conflito pessoal se faz presente, em maioria, nas declarações de políticos 

- brasileiros ou não -, nos relatos de enviados especiais ao Haiti, no desabafo das 

vítimas que sobreviveram ao tremor e no lamento das famílias brasileiras que 

perderam seus parentes no país caribenho.  

Ele é evidente também na construção de figuras heroicas. A morte de Zilda 

Arns, presente no título de matérias como “Brasil confirma morte de Zilda Arns e 

outros quatro militares” e “Corpo de Zilda Arns está em poder do exército e deve ser 

transladado ao Brasil amanhã”, ambas veiculadas no dia 13 de janeiro, e a 

mobilização nacional que ocorreu por conta de tal acontecimento mostra com 

clareza o esvaziamento das vozes haitianas. Nota-se comoção e enaltecimento nos 

relatos e ações de políticos que, diante de tal ocorrência, decretaram luto nacional 

no Brasil em homenagem à médica e aos militares brasileiros que perderam suas 
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vidas. Enquanto isso, as vítimas haitianas foram postas, muitas vezes, em segundo 

plano. A seguir seguem exemplos da afirmação acima: 

“[...] o Brasil sofreu ‘sérios abalos, mas não houve vítimas 

entre os funcionários brasileiros’. O ministério são sabe 

informar, contudo, sobre os soldados e civis brasileiros no 

país” 13/01/2010 às 09h00 

“[...] o governo brasileiro e o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva receberam com pesar a notícia da morte da fundadora 

da Pastoral da Criança, Zilda Arns”; “Amorim diz que Lula está 

‘absolutamente chocado’ com tragédia no Haiti. ” 13/01/2010 

às 11h51 

“Enquanto o padre rezava, telões exibiam imagens de Zilda 

Arns trabalhando com crianças”; “[...] homens da segurança 

patrimonial do santuário entraram com bandeiras do Brasil e 

do Haiti ao som do toque fúnebre”; “fomos à missa agradecer 

por ele estar vivo e pedir a benção para ele chegar bem”. 

14/01/2010 às 11h40 

A linguagem clara a todos os públicos é encontrada nas fotos e informações 

mais aprofundadas a respeito não só do terremoto em si, mas do próprio Haiti. Isso 

é visível na quinta matéria que compõe esta análise, publicada na madrugada do dia 

13 de janeiro, algumas horas após o tremor. Nela são trazidos números sobre PIB, 

IDH, índice de pobreza, taxa de mortalidade e natalidade, entre outros pontos 

importantes para os leitores que desejam entender mais sobre o país que acabara de 

se tornar manchete de inúmeros jornais ao redor do mundo. Há também a presença 

de infográficos, que facilitam a compreensão da dimensão do tremor e de seus 

efeitos. Já a presença de fotos autorais de jornalistas da Folha não são maioria. Elas 

aparecem, normalmente, em publicações que trazem relatos de enviados especiais 

a Porto Príncipe. De acordo com Caio Guatelli, fotógrafo enviado da Folha de S. 

Paulo, o jornal não censurou suas fotos, mas ele mesmo o fez, fato que comprova a 

influência do conflito pessoal nas decisões de produção jornalística.  

A surpresa é detectada em apenas duas publicações, isso porque assim como 

já citado anteriormente, diz Alsina que com “uma atualização a cada 4 ou 5 horas, 

não teremos a sensação de fragmentos da realidade isolados, mas teremos a sensação 

de uma continuidade permanente dos acontecimentos”. (ALSINA, 2005, p. 58).  

Uma análise mais aprofundada a respeito dos conjuntos formados pelos 

valores-notícia nos aponta para o seguinte resultado: a combinação de maior 

frequência nas 37 matérias é “conflito pessoal + impacto + proximidade geográfica”, 

compondo a estrutura de 9 textos. 



 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

11 

A primeira publicação que apresenta este modelo de construção foi escrita 

horas após o terremoto, às 00h13 (horário de Brasília) do dia 13 de janeiro. Nela, o 

impacto apresenta-se, principalmente, nos trechos que informam as centenas de 

mortes no país. A proximidade geográfica é notada no assunto "militares" e na 

informação de que doações brasileiras estavam em processo de coleta. Já o conflito 

pessoal se mostra na declaração do ex-presidente Lula, que naquele momento se 

dizia “preocupado” com a situação do país. 

As outras oito matérias que seguem a mesma estruturação apresentam 

alterações apenas na angulação dada a cada valor-notícia. O conflito pessoal varia 

entre declarações e formação de figuras heroicas; o impacto compõe trechos 

referentes às consequências do desastre e à mobilização internacional – civil e/ou 

diplomática; a proximidade geográfica apresenta-se nas figuras brasileiras presentes 

diretamente na tragédia e em momentos cujos alvos são políticos ou autoridades do 

Brasil. 

Fica evidente diante destes dados a prioridade do jornal em relacionar o 

terremoto haitiano com o Brasil. Figuras nacionais, tanto militares quanto civis, 

estiveram sob a ótica do impacto e do conflito pessoal durante quase todo o período 

de análise e compuseram a maior parte da estrutura das veiculações. É possível 

atrelar o que foi dito acima com a construção de figuras heroicas, já que todas foram 

brasileiras e a maior parte estava em missão de paz pelo exército.  

Ao analisar as entrevistas realizadas com os dois repórteres que cobriram o 

desastre em 2010 é possível detectar 4 pontos que definem a cobertura jornalística 

da Folha de S. Paulo: 

1) O Brasil e todos os assuntos relacionados a ele durante a tragédia eram 

uma pauta a se cobrir. A afirmação se fundamenta tanto na proporção 

encontrada entre o total de matérias e a quantidade da presença do valor 

notícia de proximidade geográfica (37 e 30, respectivamente), quanto nas 

declarações de Fábio Zanini e Caio Guatelli: 

O Brasil era uma pauta ali. A gente tinha perdido 18 
militares, se eu não me engano, mais alguns civis, 
inclusive um civil bem importante que trabalhava na 
ONU, e a Zilda Arns. Então, o impacto para o Brasil 
era um assunto. (Fabio Zanini) 
 
A gente chegou 17 horas depois do terremoto, o 
Estadão chegou 3 dias depois, a Globo chegou 3 dias 
depois porque não tinha como entrar [...]. A gente 
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deu 3 dias de furo em todo mundo. A Folha era a 
única que tinha notícias exclusivas do Brasil. (Caio 
Guatelli) 

 

2) O impacto também era uma prioridade para o jornal. Presente em 27 das 

37 matérias analisadas, ele se ligou, na maior parte das vezes, à 

proximidade geográfica e/ou ao conflito pessoal. 

3) O jornal tinha interesse em reproduzir vozes haitianas. Isso se comprova 

diante das seguintes afirmações:  

A principal questão ali era falar com pessoas, com 
gente. Nesse momento o principal era fazer 
reportagem mesmo, com personagens. (Fábio Zanini)  

O desespero das pessoas era tão grande que eles 
começaram a saquear o morto! Começaram a pegar 
a sacola que ele tinha na mão e levaram, saíram 
correndo. Até que ele não tinha mais nada, só estava 
com a roupa do corpo. Veio um cara e meteu a mão 
no bolso dele e arrancou uma nota de dinheiro e eu 
fotografei aquilo. O cara pegou o dinheiro e saiu 
correndo. Eu fiz esse texto e saiu na capa da Folha. 
(Caio Guatelli) 

4) O jornal publicou praticamente todas as matérias produzidas pelos 

enviados especiais. De acordo com os jornalistas, não há lembrança de 

alguma matéria que tenha sido censurada pela Folha de S. Paulo. 

 Como conclusão da análise da Folha de S. Paulo, é possível classificá-la 

segundo uma declaração feita por Fábio Zanini no fim de sua entrevista. De acordo 

com o jornalista, e tendo essa afirmação comprovada e explicada no texto, “a 

cobertura realizada pela Folha foi um mix do drama humano e dos esforços de 

reconstrução e do papel do Brasil”.  

 BBC Brasil 

 No que diz respeito à BBC Brasil, nota-se maior ênfase do veículo em 

matérias cujos conteúdos envolvem o valor-notícia de impacto. Em uma amostra de 

33 publicações, apenas quatro não contêm tal característica. Ela já se faz presente 

na primeira notícia sobre o terremoto, acompanhada de valores como surpresa, 

proximidade geográfica e clareza.  

Percebe-se também a presença de vozes haitianas. Em trechos como “uma 

residente da capital, Valerie Molerie, de 15 anos, disse que muitas pessoas feridas 

estão nas ruas e que várias casas desmoronaram” e “a diretora de um orfanato nos 
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arredores de Porto Príncipe, Dixie Bickel, descreveu para a BBC o momento em que 

o terremoto atingiu o Haiti” são colocadas declarações de vítimas sobreviventes, 

atribuindo às notícias o conflito pessoal. Tal valor é encontrado em uma série de 

outras citações atribuídas a políticos brasileiros, que se ligam à proximidade 

geográfica.  

Figuras heroicas são construídas ao longo das matérias, em especial Zilda Arns, 

militares brasileiros e Luis Carlos da Costa, funcionário da ONU. Há uma ligação entre 

o tratamento dado a esses nomes e a proximidade geográfica, já que isso não ocorre 

com figuras de nenhuma outra nacionalidade a não ser do Brasil. 

Essa vinculação entre conflito e proximidade é a segunda mais presente no 

corpus de análise da BBC Brasil. O primeiro valor-notícia aparece 16 vezes nos textos 

e o segundo, 15. Nota-se, portanto, uma certa importância dada pelo jornal a temas 

que envolviam o Brasil ou a relação Brasil-Haiti. Tal afirmação é confirmada pela 

declaração da entrevistada, Fabrícia Peixoto, enviada especial para cobertura do 

terremoto: 

Apesar de a BBC ser de Londres, grande parte de seu público 
é brasileiro. Quanto mais a gente puxasse para o Brasil, mais 
visibilidade teria. Claro que estávamos tratando de uma crise 
em um país. Tinha que contar a história do país, né? Mas 
sempre que possível contar o que o Brasil estava fazendo, 
como estava participando.  

Apesar da proximidade geográfica se fazer presente em quantidade 

considerável, a maior repetição é encontrada no impacto e no conflito pessoal. Em 

conversa com a jornalista foi possível perceber que tal suposição de fato se sustenta, 

uma vez que segundo ela, a BBC tinha “uma preocupação humanitária, mas 

sobretudo uma questão de buscar o que os jornais não estavam dando”. Ou seja, à 

medida em que veículos brasileiros postavam questões relacionadas ao Brasil ou à 

relação Brasil-Haiti, a BBC publicava notícias diferenciadas. Além disso, tal ênfase 

dada em questões relacionadas ao impacto também se dá pelo fato de o jornal limitar 

a ação dos jornalistas visando a segurança. De acordo com Fabrícia, a circulação no 

país devastado era mais cautelosa do que a realizada por enviados especiais de outros 

jornais. Por conta dessa limitação imposta pelo jornal, a jornalista afirma que: 

“Eu fui descobrindo pautas que eles não estavam buscando. 
Enquanto estavam preocupados com o terremoto e com a 
recuperação, com a questão da infraestrutura, e se os EUA 
iam ajudar enviando água e esse tipo de coisa, eu não podia 
ir até lá, falar com a base militar americana, ver onde 
estavam sendo distribuídas as coisas... Então, o que eu fiz? 
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Tive uma ideia, por exemplo, de falar sobre as crianças órfãs. 
Eu pedi para a base militar alguns contatos que eles já tinham 
e eles me levaram nos arredores, nos abrigos[...]. Eu tinha 
que ficar de óculos porque eu chorava”. 

Tal relato justifica a presença de vozes haitianas, questão levantada 

anteriormente, e aponta para o fato de que o olhar da jornalista se sobrepôs à 

agenda. Portanto, é possível estabelecer uma relação entre a limitação do jornal, o 

conflito pessoal e coleta de relatos mais humanizados.  

Diante dos dados coletados foi possível traçar um panorama do que foi a 

cobertura do terremoto do Haiti, comprovar e explicar determinadas suposições. A 

seguir segue em tópicos o desenvolvimento desses pontos:  

1) Houve, de fato, menos matérias relacionadas ao Brasil. Durante a 

conversa com a jornalista foi possível entender o motivo de se ter um 

número inferior de matérias construídas com base no valor notícia de 

proximidade geográfica. 

Eu só tinha uma ideia muito clara do que a BBC queria, sabe? 
Eu sabia que eram as pessoas, questões mais humanitárias. 

Tinha uma preocupação humanitária, mas sobretudo uma 
questão de buscar o que os jornais não estavam dando. 

2) O Brasil era uma pauta a ser coberta. Apesar de o tópico anterior afirmar 

que houve, de fato, menos matérias construídas em cima da proximidade 

geográfica, ele não anula a busca por ter esse valor-notícia presente nas 

reportagens. Isso porque o intuito da cobertura não foi só o de reproduzir 

o que se passava no país naquele momento, mas fazer com que aqueles 

interessados pelo assunto entrassem no site do veículo para entender o que 

ocorria – e como se trata de um jornal brasileiro, assuntos do próprio país 

deveriam fazer parte da agenda. 

3) Havia uma busca pela produção de material exclusivo. Uma das 

instruções do jornal, de acordo com Fabrícia, era a exclusividade de 

matérias em relação à concorrência. Apesar de a BBC Brasil ter colocado 

empecilhos por conta da segurança durante a apuração das reportagens, 

essa mesma “dificuldade” acabou por contribuir com a produção daquilo 

que eles justamente buscavam: matérias originais.  

Considerações Finais 
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A presente pesquisa teve como objetivo inicial analisar como a questão “Haiti” 

foi abordada pela mídia durante o terremoto de 2010 e quais os critérios de 

noticiabilidade se sobrepuseram nos processos e escolhas que permearam a 

construção das notícias até que fossem publicadas. A perspectiva de análise tomou 

como base os conteúdos produzidos por dois veículos de comunicação, Folha de S. 

Paulo e BBC Brasil, interrogando possíveis divergências de abordagem a respeito do 

tema “Haiti”.  

Além disso, ouvir relatos de três jornalistas que estiveram presentes na 

cobertura do desastre trouxe uma visão que apontou para a vivência de dilemas 

éticos, de dificuldade de não se envolver com o sofrimento da população e com os 

desafios de se distanciar da perspectiva apresentada pelo exército brasileiro – que 

foi quem recebeu os profissionais de imprensa no Haiti. A intenção de realizar as 

entrevistas surge do fato de que “nem tudo se torna notícia e nem tudo o que é 

notícia aparece como reportagem em um jornal, não há espaço nem tempo para 

colocar absolutamente tudo” (MENEZES, 2012, p. 16). Dessa forma, pôde-se 

complementar o olhar e as análises que foram feitas a partir do levantamento e 

leitura das reportagens. 

É notável, em ambos os veículos, a busca por desenvolver pautas que 

estivessem ligadas à questão de proximidade geográfica. Já a publicação de matérias 

da BBC Brasil que traziam a dor e a voz de figuras haitianas foi resultado não só de 

uma linha editorial do veículo, mas de um “engessamento” de cobertura imposto 

pelo próprio jornal. Já na Folha de S. Paulo, a liberdade de ir e vir era completa. 

Isso deu aos repórteres a oportunidade de irem a lugares mais distantes e perigosos. 

Outro fator importante e convergente nas duas coberturas é a questão do furo 

de reportagem. A Folha de S. Paulo foi o primeiro veículo brasileiro a enviar 

repórteres ao país, os quais chegaram menos de 24 horas após o desastre. Seguindo 

a mesma linha, a BBC Brasil, que é concorrente direta e parceira da Folha, buscava 

pautas que se distinguissem dos concorrentes, que falassem de assuntos inéditos, e 

ao mesmo tempo complementares. 

É afirmável, portanto, que ambas as coberturas foram movidas por critérios 

de noticiabilidade referentes à proximidade geográfica, conflito pessoal e impacto. 

Na Folha de S. Paulo, impacto e questões brasileiras são mais frequentes. Já na BBC 

Brasil, conflito pessoal e impacto aparecem mais vezes. A principal motivação de 
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ambos os jornais foi dar visibilidade às suas coberturas, conseguir mais acessos nos 

sites e se sobressair em relação ao concorrente. Por isso, optaram por mostrar o 

drama humano e questões importantes e relacionadas aos brasileiros. 
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