
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 
 

Jornalismo Contextualizado com o Semiárido Brasileiro
1
 

 

Fabíola Moura Reis Santos
2
 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB 

 

 

Resumo 

 

No Semiárido não existe só seca, um fator climático tão previsto quanto as quatro 

estações do ano, bem definidas em muitas partes do mundo. Mas enquanto outros 

lugares utilizam a tecnologia para conviver com as mudanças climáticas, no Semiárido 

preferimos culpar a falta de sorte por destinar “pobres criaturas” ao flagelo da seca. Foi 

pensando em colaborar para o exercício do jornalismo pautado na ética que este 

trabalho propôs orientações que auxiliem os profissionais, especialmente os de 

televisão, a abordar o Semiárido de forma contextualizada e situada em toda a dimensão 

dos fatos. Dessa forma, apresento o conceito do Jornalismo Contextualizado com o 

Semiárido Brasileiro, elaborado a partir da triangulação de informações do estudo da 

experiência de webtvs educativas, da educação contextualizada e de entidades.  
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Introdução 

O Semiárido Brasileiro (SAB) ocupa uma parcela relevante da região Nordeste do país, 

mas que não se limita a ela. A área é de 969.589,4 km² e compreende 1.133 municípios 

de nove estados do Brasil, inclusive o Norte de Minas Gerais, segundo dados do 

Ministério da Integração contidos no site da Articulação no Semiárido Brasileiro-ASA
3
. 

Mas normalmente esses territórios são pautados pelo jornalismo de forma estereotipada 

e distorcida. Seja no rádio, televisão, fotojornalismo, online ou impresso, a abordagem 

das reportagens normalmente é focada na seca, fome, miséria, no flagelo. Esse modelo 

vem sendo muito criticado pela Academia e pelas entidades que se dedicam a promover 

as potencialidades e viabilidades desses territórios, mas pouco se tem feito na prática 

para orientar os profissionais da imprensa sobre uma representação que contemple as 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Telejornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestre em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA), UNEB. Professora Auxiliar do curso de 

Jornalismo em Multimeios da UNEB. Juazeiro-BA, Brasil. fabiolamsantos@hotmail.com 

 
3  www.asabrasil.org.br 
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reais dimensões relacionadas ao tema. Então como pautar o SAB sem recorrer ao lugar 

comum que justifica todas as mazelas desses territórios a partir do determinismo 

climático?  

 

 Foi para responder a esse questionamento que esse trabalho objetiva discutir o 

conceito que chamei de “Jornalismo Contextualizado com o Semiárido Brasileiro”. Até 

porque, considerando o que afirma Alfredo Eurico Vizeu Pereira Jr., não existe discurso 

sem ser contextualizado:  

Não podemos atribuir um sentido a um enunciado fora de contexto; o 

mesmo enunciado em dois lugares distintos corresponde a dois discursos 

distintos. Além disso, o discurso contribui para definir seu contexto, 

podendo modificá-lo no curso da enunciação (2005, p. 51). 
  

 Embora essa afirmação pareça lógica, nem sempre é levada em conta pelos 

jornalistas, que insistem em desconsiderar o real contexto do Semiárido contemporâneo. 

No telejornalismo, esse processo é ainda mais distorcido, como nos mostra Pereira Jr., 

pois para se adaptar a seleção das notícias e a edição do dia, os jornalistas 

recontextualizam o mundo.  

Todas as fases anteriores à produção e captação funcionam no sentido de 

descontextualizar os fatos do seu quadro social, histórico econômico, 

político e cultural em que são interpretáveis. Os fatos se submetem às 

exigências das rotinas de produção do jornalismo (PEREIRA JR., 2006, 

p.2). 

 

 Diante desse cenário, a proposição do Jornalismo Contextualizado com o SAB 

foi construída baseada no estudo da experiência de produção de conteúdos de duas 

webtvs educativas localizadas no sertão nordestino, que trabalham em sua programação 

uma abordagem que tem o objetivo de desconstruir os estereótipos sobre esses 

territórios por meio da informação respaldada em sua real dimensão. Essa sugestão de 

abordagem jornalística também foi elaborada a partir das contribuições de entidades 

(governamentais e não-governamentais) que trabalham com a convivência e/ou com a 

educação contextualizada com o Semiárido.  Considerando que “a informação agregada 

tem como missão explicar melhor, analisar, ou contextualizar os fatos. Esse é um papel 

mais amplo do que oferecer a informação de um acontecimento” (PADILHA, 2010, p. 

10), esse novo conceito, embora tenha sido pensado inicialmente para auxiliar os 

profissionais do telejornalismo, também pode orientar os jornalistas de outros meios. 
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O contexto 

O tratamento dado à notícia exige do jornalista ir muito além de apenas noticiá-la. É 

preciso apurar com cuidado e atenção, confrontar dados, buscar uma pluraridade de 

fontes e, tão importante quanto, revelar em que circunstâncias e contexto(s) essa notícia 

se produziu para dar à audiência a chance de ter acesso a toda a dimensão do fato. Como 

diz Zamith (2011), “o ato de contextualizar está muito próximo dos atos de confrontar, 

contraditar e credibilizar, todos eles recomendados pelo bom jornalismo”. Para o autor, 

a contextualização é um elemento fundamental no jornalismo de qualidade e exatamente 

por isso não deve, de modo nenhum, ser desprezada ou esquecida. Lévy (1993) propõe 

uma inversão na abordagem clássica da comunicação, que acredita que os interlocutores 

fazem intervir o contexto para interpretar as mensagens que lhe são dirigidas. Para o 

autor, “longe de ser apenas um auxiliar útil à compreensão das mensagens, o contexto é 

o próprio alvo dos atos de comunicação” (1993, p.21). Mas na prática, contextualizar a 

notícia não tem sido prioridade no exercício do jornalista. 

(…) a contextualização da informação tornou-se o grande dilema dos 

profissionais, pois a identificação de causas, consequências, interesses e 

atores tornaram-se, frequentemente, tão ou mais importante que o fato em 

si. O problema é que a contextualização exige muito mais trabalho e 

qualificação do profissional, contrariando a tendência das empresas de 

cortar custos e enxugar redações (CASTILHO, 2005, p. 248). 

 

 Em seu trabalho sobre a contextualização no ciberjornalismo, Fernando Zamith 

explica que o “jornalismo contextualizado” proposto por John Pavlik (2001), é, 

basicamente, o jornalismo que aproveita as potencialidades da Internet 

(hipertextualidade, multimedialidade, interatividade, instantaneidade, ubiquidade, 

memória e personalização), cujas dimensões básicas são o alcance de modalidades 

comunicacionais, hipermidia, potencialização do envolvimento da audiência, conteúdo 

dinâmico e personalização (ZAMITH, 2011, p.57). Lia Seixas (2003) complementa que 

Pavlik defende um “jornalismo contextualizado” nos meios digitais, pela possibilidade 

de contextualização ser maior do que nas mídias tradicionais. O próprio Pavlik (2013) 

defende que as notícias no ambiente virtual podem tirar proveito de toda a gama de 

modalidades de comunicação, incluindo texto, áudio, vídeo, gráficos e animação e até 

vídeos de 360 graus. Para o autor, esses recursos permitem que o jornalista possa contar 

cada história de forma adequada a ele, sem as restrições das modalidades limitadas 

disponíveis em mídias analógicas anteriores. Já o Jornalismo Contextualizado com o 

SAB não se limita aos meios digitais, mas contempla todos as outras modalidades 
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jornalísticas, seja o impresso, o rádio, a foto, a TV ou o online. A proposta sugerida aqui 

está mais relacionada à produção de conteúdo que aborde esses territórios sem 

distorções e estereótipos e traz orientações específicas de como os jornalistas podem 

fazer isso. Diferente de Pavlik, que refere o “jornalismo contextualizado” baseado nas 

possibilidades da internet para potencializar a informação, a partir da multimedialidade, 

do hipertexto, do hiperlink, o Jornalismo Contextualizado com o Semiárido Brasileiro é 

uma proposta prática de abordagem jornalística sobre esses territórios. 

 

 E se o contexto ajuda na compreensão dos acontecimentos, é importante 

considerar que a contextualização pode ser dos tipos, como detalha Mar de Fontcuberta 

(1999): “diacrónica (explica a sucessão de factos anteriores à notícia e com ela 

relacionados) e sincrónica (explica as circunstâncias geográficas, políticas, sociais, etc., 

em que se produziu a notícia)” (FONTCUBERTA apud ZAMITH, 2001, p. 58-59). 

Dessa forma, o conceito de Jornalismo Contextualizado com o Semiárido Brasileiro está 

próximo ao tipo sincrônico, embora não seja estanque e possa conter elementos 

diacrônicos. A proposta nasceu, inicialmente, a partir da prática desenvolvida na 

formação de estudantes do curso de Jornalismo em Multimeios, na Universidade do 

Estado da Bahia. Na graduação, implementei o projeto de extensão “Programas 

Experimentais de Televisão” que reúne em uma só plataforma, o site da Webtv Uneb 

Juazeiro
4
, experiências em ensino e pesquisa, além da própria extensão. O ambiente 

digital reúne as características de uma arquitetura pedagógica, que conforme a definição 

de Carvalho, Nevado e Menezes (2007, p. 39) seriam as “estruturas de aprendizagem 

realizadas a partir da confluência de diferentes componentes: abordagem pedagógica, 

software educacional, Internet, inteligência artificial, educação a distância, concepção 

de tempo e espaço”. A plataforma se transforma em um ambiente de aprendizagem 

quando proporciona aos alunos a experimentação da abordagem, jornalística ou não, do 

SAB, a partir de uma perspectiva não distorcida, baseada na informação e na 

multiplicidade de vozes e temáticas. 

A questão da contextualização assume particular importância na medida 

em que a natureza hipertextual da internet lhe permite o enriquecimento 

das notícias, contrariando assim um dos problemas do jornalismo actual: a 

compatibilização da velocidade da informação, com o espaço disponível e 

com a riqueza das informações disponibilizadas (CANAVILHAS, 2004, 

p.7). 

                                                 
4
 webtvjuazeiro.uneb.br 
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 O ambiente digital também estimula e compreende as características inerentes 

das redes: “a participação, a interatividade, a comunicação, a autonomia, a cooperação, 

o compartilhamento, a multidirecionalidade” (MARCON, MACHADO, CARVALHO, 

2012, p. 2). Para as autoras,esse tipo de trabalho destaca os elementos que interessam 

para a perspectiva pedagógica no cenário de expansão das redes sociais, uma vez que a 

plataforma se apropria e utiliza as tecnologias disponíveis, tem o reconhecimento do seu 

potencial educativo, e repensa a práxis pedagógica, o papel do aluno e do docente 

nesses ambientes. Outra webtv que proporciona aos estudantes de jornalismo o exercício 

do Jornalismo Contextualizado com o SAB é a TV Caatinga
5
, ambiente digital da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco que tem a proposta educativa de 

promover as viabilidades do Semiárido. Os dois sites se transformam em organizações 

vivas, “em que seres humanos e objetos técnicos interagem em um processo complexo 

que se auto-organiza na dialógica de suas redes de conexões” (SANTOS, 2010, p. 

5664). 

 A proposta de Jornalismo Contextualizado com o SAB também foi construída a 

partir dos estudos, discussões e contribuições dos pedagogos que defendem 

uma educação que traz nas suas práticas educativas o desafio de exercitar a 

contextualização e interdisciplinaridade como estratégia para contrapor-se 

aos males da pedagogia moderna que se pautou pelos princípios da 

neutralidade, da formalidade abstrata e da universalidade dos saberes e das 

práticas (REIS, 2010, p.10). 

 

 Essa educação baseada na realidade local e nos temas geradores socialmente 

situados também serve de referência para a produção jornalística, uma vez que os 

produtores de conteúdo da comunicação deveriam se aprofundar nas pesquisas do locus 

ao seu redor a partir de informações concretas e não do lugar comum, do estereótipo e 

do determinismo climático, algo muito recorrente nas abordagens jornalísticas sobre o 

SAB. Há de se considerar o longo caminho percorrido pelos educadores, que 

desenvolveram material didático e metodologias pedagógicas que valorizam o contexto 

dos estudantes e os saberes locais. Esse trabalho vem sendo divulgado através da Rede 

de Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB), um espaço de articulação de políticas 

públicas voltadas para este setor, como a participação de sociedade civil organizada. O 

material educativo utilizado nas escolas reúne ainda o conteúdo elaborado por entidades 

                                                 
5 rtvcaatinga.univasf.edu.br 
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do Terceiro Setor que trabalham com a convivência com o Semiárido. Organizações 

como o Instituto Regional da Agropecuária Apropriada (IRPAA) e a Articulação do 

Semiárido (ASA) tem muitas contribuições no que se refere ao uso dos recursos 

hídricos, de tecnologias e alternativas para os períodos de estiagem, segurança 

alimentar, agroecologia, além de dados sobre as possibilidades desses territórios para 

além do assistencialismo oferecido como a “única salvação” pelo Estado, que 

historicamente não promove políticas públicas de emancipação de quem vive no SAB.  

 

 O Jornalismo Contextualizado com o SAB valoriza ainda os estudos, pesquisas e 

experimentos desenvolvidos por entidades governamentais criadas para contribuir com 

esses territórios, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no Semiárido 

(Embrapa Semiárido) e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

do Parnaíba (Codevasf). Dessa forma, essa proposição de abordagem jornalística do 

SAB foi elaborada a partir da triangulação das informações levantadas pelas vivências 

da educação contextualizada; do trabalho de entidades governamentais e não 

governamentais nesses territórios e da experimentação, no campo do jornalismo ou não, 

de duas webtvs educativas, que a sua maneira, pensam a promoção do Semiárido. Essa 

proposta de um novo senso comum no campo da comunicação, portanto, contempla 

Geertz quando o autor afirma que “os estudos constroem-se sobre outros estudos, não 

no sentido de que retomam onde outros deixaram, mas no sentido de que, melhor 

informados e melhor conceitualizados, eles mergulham mais profundamente nas coisas” 

(2008, p. 18).  

 

 O Jornalismo Contextualizado com o SAB, estruturado agregando outras 

trajetórias, também torna-se uma Arquitetura Pedagógica ao reunir seus três 

componentes fundamentais, citados no trabalho de Marcon, Machado e Carvalho (2012, 

p. 4): a concepção pedagógica forte, que seria educar para a busca de soluções de 

problemas reais,  para transformar informações em conhecimentos, para autoria, a 

expressão e a interlocução, para investigação, e para autonomia e a cooperação; a 

sistematização metodológica da interlocução de elementos que proporcionem aos 

estudantes atividades intelectuais interessantes, as quais se desenvolvem através da 

interação; e o suporte telemático, ou seja, a relação entre telecomunicação e informática 

representada, em especial, pelas possibilidades de uso do computador e da Internet.  
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O chavão, o lugar comum e o mito que flertam com a desinformação 

A abordagem jornalística descontextualizada sobre o SAB acontece influenciada por 

três fatores: a desinformação; o lugar comum/chavão/mito e os interesses políticos por 

trás das linhas editoriais das empresas de comunicação. A desinformação, quando o 

profissional não apura a notícia da forma correta, não ouve mais de um lado da história 

com as suas múltiplas vozes e/ou não aprofunda sua pesquisa sobre o tema. A falta de 

informação leva ao lugar comum e aos chavões. Lugar-comum pela utilização de 

expressões como “flagelo da seca” e “vítimas da seca”, que justificam todos problemas 

pelo determinismo climático. Lugar-comum também pela abordagem das pautas, 

sempre encaminhadas da mesma forma: Semiárido igual à seca, miséria, fome.  

  

 A quem interessa esse discurso? Ao analisar de quem são as concessões dos 

veículos de comunicação no Brasil, que se concentram nas mãos de algumas poucas 

famílias com influência direta na política, podemos observar que as mensagens 

reproduzidas pela mídia se assemelham aos discursos da inferioridade ou da exclusão 

propagados nos palanques.   

 

 A desinformação ainda dá lugar ao mito do território inóspito e inviável, fadado 

à pobreza e ao atraso. É sob esse ponto de vista que os textos jornalísticos são 

elaborados, carregados pelo drama, espetacularização e muitos adjetivos e chavões, 

aqueles termos utilizados exaustivamente, que normalmente não acrescentam nada à 

notícia e se transformam em clichê. O chavão não é só textual, é também imagético, 

quando se trata de foto ou telejornalismo. Fechine cita teóricos como Jonh Fiske, para 

ressaltar que  

toda transmissão televisiva é dotada de uma grande potencialidade de 

sentidos cuja apreensão depende, entre outros fatores, dos variados graus 

de atenção que um espectador socialmente situado (pertencente a uma 

classe social, gênero, etnia, etc.) confere à própria TV (FECHINE, 2008, 

p.105). 

 

 Uma imagem repetida incansavelmente, associada sempre à mesma temática, se 

transforma num “chavão imagético” que força uma verdade absoluta e hegemônica. O 

“clássico” chão rachado; a vaca morta, porque estava no lugar e na hora errados (já que 

não é um animal apropriado para se criar no clima semiárido); o sertanejo que olha para 

o céu, como se pedisse chuva às entidades divinas, são algumas das imagens recorrentes 
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nas reportagens de televisão sobre o Semiárido. Some-se a isso o BG
6
 dramático, quase 

fúnebre, para dar audiência, e a narração do repórter, que faz questão de enfatizar a 

vogal duas vezes (é quase um eco) ao dizer “Ca-a-tinga”, uma pronúncia que soa 

artificial. Quem fala assim? A palavra, que aliás é de origem indígena, do Tupi, é  

escrita dessa forma, mas não se pronuncia dessa maneira. 

 

 Quando não é drama, tudo acaba em forró. Ou as pautas sobre o Semiárido 

abordam a seca e “suas mazelas”, ou trazem algum tema bizarro, curioso, exótico, com 

o forró como trilha sonora. E de preferência destacando bem o sotaque, mais exagerado 

do que o real. Mas nem só de gibão e chapéu de couro vive o homem e a mulher 

sertanejos. Outros temas situados numa realidade menos tradicionalista e mais 

contemporânea necessitam ser pautados, como em qualquer outro território do país. 

Essa insistência nos galhos secos, na paisagem cinza, mostrados sempre de forma 

pejorativa, não trás nenhum fato novo. Pelo contrário, revela um preconceito nem 

sempre velado. No inverno, ninguém acha feia a paisagem cinza das árvores sem folhas 

e cobertas pela neve no Central Park, em Nova York. E por que o árido do Brasil é triste 

e a aridez do faroeste americano não? É algo para pensar, para questionar, para 

transformar. 

 

O que pautar então? 

Aí é que está. Essa é certamente a pergunta que os jornalistas devem estar se fazendo 

agora ao ler esse trabalho. Pois bem. Não pretendo dar a solução para fechar a edição do 

meio dia ou garantir o “furo” (se é que ele ainda existe) para abater a concorrência. As 

pautas sempre vão existir, elas estão por todos os lados, basta enxergá-las. O que 

proponho é exatamente olhar do modo que ninguém está olhando e pautar o que 

ninguém está pautando. Sair da zona de conforto e da receita pronta das matérias sobre e 

no Semiárido.   

Ver bem não é ver tudo; é ver o que a maioria não vê. Se a maioria olha 

para onde lhe mandam olhar, negligenciando ângulos ocultos daquilo que 

necessita compreender para aceitar, rejeitar ou transformar, olhemos para 

onde a maioria não está olhando. A observação de ângulos invisíveis para 

a maioria revela mitos a derrubar (progresso, desenvolvimento) e relações, 

significados e práticas a cultivar para restaurar a resiliência do Planeta e 

resgatar a sustentabilidade dos modos de vida humana e não humana 

(SILVA, 2014, p.6). 

                                                 
6 BG: Background, a trilha sonora “de fundo” da narração do repórter. 
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 Partindo desse pressuposto e já fazendo uma proposição, começaria por alguns 

questionamentos. A questão é a falta água ou de políticas públicas? O problema é a seca 

ou a cerca? Será que as grandes áreas destinadas a monocultura, a indústria e até mesmo 

à geração de energia respeitam o meio ambiente e promovem a emancipação das 

pessoas que habitam nesses territórios? Para onde vai a riqueza produzida por essas 

corporações? O que acontece com as comunidades tradicionais que são retiradas de suas 

áreas para a construção de parques eólicos, hidrelétricas, mineradoras?  A chuva é única 

solução para resolver todos os problemas do Semiárido? O assistencialismo como a 

distribuição de bolsas, sementes e grãos resolve? O Semiárido é só rural?  

 

 Há ainda as fontes inesgotáveis de pautas, como as entidades que promovem a 

pesquisa, ciência, inovação, tecnologia. A beleza e a diversidade das paisagens, as cores 

e os lugares desses territórios podem gerar abordagens em diversas editorias como 

esportes, meio ambiente, jornalismo científico, cultura e turismo. O olhar sobre a 

cultura, a tradição e a fé, sem superioridade, também pode render muitas reportagens. 

Os sabores da culinária mestiça. Um território de índios, negros e gente de todas as 

partes do país e do mundo. Uma terra que se faz cinema e muita produção audiovisual. 

Um pólo de saúde, educação, teatro e artes plásticas. E pra quem pensava que no 

Semiárido só tinha forró, surpresa, a produção musical é muito variada e vai do erudito, 

passando pelo reggae, ao rock. A agricultura, que vai além da exportação, e contempla 

também a agroecologia e a agricultura familiar. E todos os problemas e desafios da 

contemporaneidade, enfrentados nos conglomerados urbanos, seja pela ocupação sem 

planejamento, de forma desregrada, seja pelo caos no trânsito, além da falta de 

investimento em saúde e educação. Esses são alguns apontamentos para começar a 

exercitar o Jornalismo Contextualizado com o Semiárido Brasileiro, uma prática 

possível no campo da comunicação. 

 

Considerações finais 

O conceito de Jornalismo Contextualizado com o Semiárido Brasileiro, apresentado 

nesse trabalho, foi elaborado a partir da triangulação de dados observados na educação 

contextualizada, nas entidades governamentais e não-governamentais que atuam nesses 

territórios e na experimentação em duas webtvs educativas, com estudantes de 
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jornalismo.  Essa proposição no campo da comunicação também se configura como 

Arquitetura Pedagógica, por proporcionar um ambiente de aprendizado ambientado nas 

redes. 

 Essa possibilidade de abordagem do SAB pretende substituir a desinformação, o 

lugar comum, o chavão e o mito que distorcem esses territórios, além de ir de encontro 

aos interesses políticos por trás das linhas editoriais das empresas de comunicação, que 

se beneficiam da eterna desculpa da falta de chuva para justificar os problemas do 

Semiárido. O jornalismo tem o dever de sair da subjetividade do determinismo 

climático, quase divino, e se pautar por informações concretas, apuradas pelas diversas 

fontes que dominam o tema. Para isso é preciso se libertar da “síndrome de Vidas Secas 

e dos Sertões” e ter um olhar mais atual sobre esses territórios.  

 

 É necessário sair do ponto de vista tradicionalista, exótico, bizarro, e vivenciar o 

que está acontecendo na contemporaneidade do Semiárido. É urgente saber o que pautar 

e como pautar o SAB, para contribuir com o bem viver e a emancipação das pessoas 

que habitam nesses territórios. Aqui apresentamos uma proposta possível que pretende 

contribuir para o campo da comunicação. O Jornalismo Contextualizado com o 

Semiárido Brasileiro está pronto para ser aplicado, basta começar. 
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