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Resumo 

A crise de credibilidade que o jornalismo enfrenta exige a revisão das práticas adotadas 

nas redações, e os valores-notícia representam um ponto central na atividade 

jornalística. O Jornalismo para a Paz propõe uma mudança de perspectiva das práticas 

profissionais, mas a sua adoção nas redações enfrenta obstáculos do habitus e dos 

valores-notícias tradicionais, centrados em critérios de violência. Este artigo tem o 

objetivo de revisar os valores-notícia tradicionais para adaptá-los à perspectiva do 

Jornalismo para Paz, propondo, a partir da leitura e comparação entre essas 

perspectivas, um modelo de valores-notícia que sirva como uma caixa de ferramentas 

nas redações.  

Palavras-chave: Teoria do Jornalismo; Valores-notícia; Jornalismo para Paz.  

 

INTRODUÇÃO 

Os critérios de noticiabilidade emergiram da definição do que deve ser notícia. A 

fixação de parâmetros para valores-notícia pode, por um lado, auxiliar o trabalho no dia 

a dia das redações, mas por outro, homogeneizar a abordagem e reforçar o habitus do 

jornalismo.  

Atualmente, o jornalismo, principalmente o impresso, enfrenta uma crise 

econômica e de credibilidade. As redações estão diminuindo ao mesmo tempo em que o 

público questiona a qualidade da informação disponibilizada pela mídia. Reverter a 

crise econômica inclui a discussão e a modernização do modelo de negócio das 

empresas jornalísticas; resgatar a credibilidade começa pela restauração das práticas 

profissionais e da abordagem das notícias.  

Renovar e modificar a abordagem do jornalismo contemporâneo perpassa a 

revisão dos valores-notícia a partir de novas perspectivas teóricas e práticas. Os estudos 

em Cultura de Paz e Jornalismo para a Paz poderiam contribuir com uma abordagem 

mais humana e adequada ao contexto sociopolítico atual. 
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O objetivo deste artigo é propor valores-notícia a partir da perspectiva do 

Jornalismo para a Paz. Para atingir esse objetivo, discutimos teoricamente os valores-

notícia tradicionais e os elementos fundamentais do Jornalismo para a Paz, a partir da 

leitura bibliográfica; indicamos a convergência e as divergências entre os modelos, e 

depois adequamos os valores-notícia em busca de uma perspectiva humanitária que visa 

a resolução de conflitos e ressignificação da comunicação.  

 No artigo, iremos, primeiramente, esclarecer alguns conceitos necessários à 

nossa discussão. Vamos abordar a noção de habitus do jornalismo e dos próprios 

valores-notícia, para depois, discutir as algumas concepções propostas pelos estudos em 

Comunicação para a Paz e em Jornalismo para a Paz.  

 Acreditamos que propostas de revisão e modernização das práticas jornalísticas 

são o ponto inicial de resgate da credibilidade. Uma vez adotadas, análises empíricas 

dos conteúdos e de recepção podem continuar a verificar e a pontuar novas 

possibilidades.  

 

1. Jornalismo e o habitus dos valores-notícia 

 O habitus predispõe o sujeito a uma visão que o permite organizar a sua ação 

dentro de determinado campo social, compreendendo as capacidades geradoras, 

adquiridas e construídas socialmente que asseguram a reprodução das práticas e das 

relações que as engradam (BOURDIEU, 1990; ORTIZ, 1983). Quando conceituamos 

um campo jornalístico, consideramos que os profissionais são dotados de um habitus 

específico que vai fundamentar e constituir a “ação jornalística”, dispensando cálculos 

estratégicos que exigem deliberações conscientes para a produção da notícia (BARROS 

FILHO, 2002).  

O campo jornalístico constitui-se pela imposição dessa lógica específica “aos 

jornalistas através das restrições e dos controles cruzados que eles impõem uns aos 

outros e cujo respeito (por vezes designados como deontologias) funda as reputações da 

honorabilidade profissional” (BOURDIEU, 1997, p. 105).  

As condições sociais de produção jornalística obedecem a essas premissas. A 

rotina de confecção da notícia, entendida como um conjunto de 

procedimentos e ações, empreendidos por agentes profissionais pertencentes 

a um campo com regras específicas de funcionamento e observadas como 

mensagens por estes mesmos agentes, é importante fator da socialização 

propriamente jornalística. Por isso, essa rotina tende a conservar-se, isto é, a 

se reproduzir e, portanto, a se repetir. A rigor, os procedimentos e as ações 

jornalísticas socializam porque se repetem e se repetem porque socializam. 

Por isso, a relativa estabilidade de posições no espaço de produção da notícia 



 

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

 

 3 

se converte numa estabilidade, igualmente relativa de práticas próprias a esse 

espaço (BARROS FILHO, 2002, p. 163).  

 

O habitus não é fixo ou imutável: a entrada de novos atores no campo ou a 

mudança no agir de um ator que possui poder de influenciar os outros trazem 

dinamicidade às práticas internas; “qualquer mudança mais geral de política editorial ou 

de definição de uma pauta específica produz efeitos de acomodação junto aos demais 

integrantes do campo, isto é, influencia suas políticas editoriais e suas pautas 

específicas” (BARROS FILHO, 2002, p. 162).  

 Nessa perspectiva, os valores-notícia, estruturados pelas práticas jornalísticas, 

acabam determinando o habitus de percepção a respeito do que é e do que não é notícia. 

Wolf (2009, p.195) define a noticiabilidade como o conjunto de elementos por meio dos 

quais os órgãos de imprensa e informação controlam e gerenciam a qualidade e o tipo 

de acontecimentos, selecionando quais deles irão se tornar notícia. São os valores-

notícia que respondem a uma pergunta fundamental das reuniões de pauta: quais os 

acontecimentos serão considerados suficientemente interessantes, significativos e 

relevantes para serem transformados em notícia? 

Wolf (2009, p.214) propôs uma sistematização dos valores-notícia, a partir de 

quatro pressupostos: 

a) Critérios substantivos, relacionados ao conteúdo das notícias: são fatores que 

se articulariam em torno de dois eixos: importância e interesse; 

b) Critérios relativos à disponibilidade do material e ao produto informativo: 

quão acessível o material é para os jornalistas, se já está estruturado de modo a receber 

uma boa cobertura, e se vai exigir muitos gastos por parte dos meios de comunicação. 

Em relação ao produto, refere-se ao fato de o acontecimento estar em conformidade 

com os com os procedimentos produtivos e as possibilidades técnicas e organizacionais 

de cada veículo, incluindo restrições e limites – ligados a critérios como brevidade, 

qualidade, ideologia, atualidade e equilíbrio; 

c) Critérios relativos ao meio de comunicação e ao público: em relação aos 

meios, compreende-se a possibilidade em obter um bom material visual, a frequência do 

acontecimento e o formato da notícia (que deve se enquadrar aos limites espaço-

temporais dos produtos midiáticos). Inclui-se questões como estratégias narrativas, 

capacidade de atração, entretenimento, importância da notícia e proteção – deixar de 

noticiar um fato dada a possibilidade de causar traumas, ansiedade ou ferir o público; 
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d) Critérios relativos à concorrência: diz respeito à competição que gera três 

tendências: disputa por exclusivos, geração de expectativas recíprocas (notícias são 

selecionadas porque se espera que a concorrência também vá selecionar esses fatos) e o 

desencorajamento de inovações, levando a coberturas sempre semelhantes. 

Existem diferentes classificações sobre valores-notícia, encontramos no trabalho 

de Moreira (2006) uma rica revisão de diversos autores e perspectivas. A Tabela 1 

apresenta a síntese proposta pela pesquisadora:  

 

Tabela 1 - Síntese dos valores-notícia no jornalismo tradicional 

 
Fonte: extraída de Moreira (2006, p. 99) 

   

 Esses valores-notícia engendram as práticas profissionais dos jornalistas, mas o 

contexto social e político contemporâneo nos faz questionar se eles não deveriam ser 

revistos a partir do viés proposta pela perspectiva do Jornalismo para a Paz (JP). Essa 

revisão visa quebrar a lógica de reprodução do habitus, para tentar resgatar a 

credibilidade do jornalismo.  

 Antes de apresentarmos nossa proposta, iremos debater alguns conceitos 

importantes de Comunicação para a Paz que fundamentaram a emergência do 

Jornalismo para a Paz.  

 

2. Os Estudos para a Paz na perspectiva da Comunicação  

O norueguês Johan Galtung foi dos precursores dos Estudos para a Paz, o 

pesquisador fundou o Peace Research Institute em 1959.  A sua abordagem baseia-se 

em ampliar a ideia de paz para além da ausência de violência, considerando que a 

implantação dessa concepção de paz passa pela construção de uma Cultura de Paz 

(GALTUNG, 2004).  
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Os Estudos para Paz realizam questionamentos sobre as causas do conflito e quais 

são os passos que devem ser tomados rumo à sua superação (PUREZA, 2000, p.38). 

Isto é, lidam com uma perspectiva na qual não necessariamente o conflito é uma guerra, 

mas uma oportunidade de mudança para uma realidade mais pacífica e justa. 

Propõe-se a partir daí um verdadeiro giro epistemológico, no qual se deve trocar a 

perspectiva da guerra pela perspectiva da paz, considerando a paz um conceito mais 

amplo. Essa nova conceituação de paz funda a concepção de paz negativa, quando não 

há violência direta; em paz positiva, que combina ausência de violência direta com 

justiça e desenvolvimento social, atendendo às necessidades humanas básicas; e, enfim, 

na Cultura de Paz, que surge como alternativa à violência cultural e que visa 

transformar a realidade social construindo novos valores numa comunidade mundial 

autêntica que erradique potenciais conflitos. (PUREZA, 2000, p.38-40). 

A Tabela 2 sintetiza os três tipos de violência propostos Galtung, com base nas 

explicações de Pureza (2000) e Lopes (2013). 

 

Tabela 2 - Os três tipos de violência com base no pensamento de Johan Galtung 

VIOLÊNCIA DIRETA VIOLÊNCIA 

ESTRUTURAL  

VIOLÊNCIA 

CULTURAL 

Agressão direta e física à 

vida.  

 

Exemplos: violência 

doméstica, genocídios, 

guerras. 

 

 

Agressão que não é 

aplicada diretamente por 

uma pessoa ou grupo. Está 

presente na injustiça 

social, no poder desigual e 

nas oportunidades de vida 

distintas. 

 

Exemplos: desemprego, 

fome, pobreza. 

Agressão que justifica e 

legitima as outras duas, e 

está presente nos aspectos 

culturais e simbólicos, 

materializada em religiões, 

ideologias, língua, arte e 

nas próprias ciências. 

 

Exemplos: racismo 

estrutural, e cultura do 

estupro. 

Fonte: elaboração própria a partir das referências de Pureza (2000) e Lopes (2013) 

 

A comunicação midiática desempenha um importante papel na construção de 

uma Cultura de Paz, principalmente pela disseminação de informações que visam a 

ressignificação da violência e dos conflitos. Uma das possibilidades apresentadas por 

esses estudos é a abordagem do Jornalismo para a Paz.  

Salhani e Cabral (2016) explicam que o termo e o conceito de Jornalismo para a 

Paz foi desenvolvido por Johan Galtung nos anos 1960, ainda que os estudos tenham 

ganhado mais espaço nos anos 1990. Trata-se de um tipo de jornalismo que trabalha na 

linha da Cultura de Paz, propondo a transformação de problemas de forma criativa e não 
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violenta, busca entender os aspectos estruturais e culturais que ocasionaram o conflito, e 

ainda auxilia na proposição soluções para a construção do processo de paz. 

De acordo com os pesquisadores, essa vertente se opõe ao jornalismo tradicional 

ao considerarmos que ele acaba voltado à violência. O chamado jornalismo de guerra é 

calcado no conflito em si, em estatísticas envolvendo feridos, mortos e armamentos. A 

Tabela 3, extraída de Lynch e McGoldrick (2007 apud SALHANI e CABRAL, 2016), e 

traduzida pelos pesquisadores, auxilia numa dimensão comparativa desses tipos de 

jornalismo que será base para a proposta apresentado neste artigo.  

 

Tabela 3 - Quadro comparativo entre os elementos que compõem o Jornalismo para a 

Paz e o jornalismo de guerra 

JORNALISMO PARA A PAZ JORNALISMO DE GUERRA 

I. Orientado para a paz/conflito 

• Explora a formação de conflitos; há 

partes, objetivos e problemas múltiplos 

• Todas as partes ganham 

• Espaço e tempo abertos: causas e 

consequências em qualquer lugar, 

inclusive na história e cultura 

• Apresenta os conflitos com 

transparência 

• Dá voz a todas as partes, com empatia 

e entendimento 

• Vê conflito e guerra como problemas e 

foca na criatividade 

• Humaniza todas as partes, ainda mais 

quando há armamentos 

• Proativo: busca a prevenção antes que 

a violência e a guerra ocorram 

• Foca nos efeitos invisíveis da 

violência: traumas, danos à estrutura e à 

cultura 

I. Orientado para a guerra/violência 
• Foca na arena de conflito; há duas partes 

e um objetivo (vencer)  

• Uma parte ganha, outra perde 

• Espaço e tempo fechados: causas e 

consequências se restringem à arena, 

focando em quem atirou a primeira pedra 

• Apresenta a guerra de forma obscura 

• “Nós contra eles”; voz somente para 

“nós” 

• Vê “eles” como o problema e foca em 

quem prevalece na guerra 

• Desumaniza “eles”, ainda mais quando 

há armamentos 

• Reativo: espera atos violentos para 

reportar 

• Foca nos efeitos visíveis da violência: 

número de mortos, feridos e danos 

materiais 

II. Orientado para a verdade 

• Expõe inverdades de todas as partes 

II. Orientado para a propaganda 

• Expõe inverdades sobre “eles” e ajuda a 

encobrir as “nossas” mentiras 

III. Orientado para as pessoas 

• Foca no sofrimento de todos e dá voz a 

mulheres, crianças, idosos 

III. Orientado para as elites 

• Foca no “nosso” sofrimento; tem homens 

da elite como porta-vozes 

IV. Orientado para soluções 

• Paz = não-violência + criatividade 

• Destaca iniciativas voltadas para a paz, 

a fim de, também, prevenir outras 

guerras 

• Foca na estrutura, na cultura e em uma 

sociedade pacífica 

IV. Orientado para a vitória 

• Paz = vitória + cessar-fogo 

• Oculta as iniciativas de paz até que a 

vitória já tenha sido conquistada 

• Foca em tratados, instituições e em uma 

sociedade controlada 

• Parte para outras guerras e retorna à 
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• Resultado: resolução, reconstrução, 

reconciliação 

mesma caso haja questões pendentes 

Fonte: extraída de Salhani e Cabral (2016) 

 

Shinar (2008, p. 44) enfatiza que o Jornalismo para a Paz, além de dar voz a todas 

as pessoas envolvidas e focar na resolução do conflito, sem culpabilizar nenhuma das 

partes, é essencial para “promover e encorajar o desenvolvimento das estruturas 

democráticas de comunicação”. O autor também situa outro ponto importante: os 

problemas e dilemas que o Jornalismo para a Paz enfrenta. “O JP foi exposto a críticas 

profissionais, éticas e teóricas; a dificuldades conceituais e a falhas práticas”, alguns 

profissionais alegam contradições entre o JP prático e as normas jornalísticas 

tradicionais (SHINAR, 2008, p. 44). 

Essa questão foi trabalhada por Bläsi (2004), que alega que o Jornalismo para a 

Paz só irá atrair um número considerável de adeptos nas redações se as modificações 

que essa vertente propõe forem adaptáveis às rotinas produtivas jornalísticas. Bläsi 

(2004) enumera as seis forças que atuam sobre os jornalistas no processo de cobertura 

dos conflitos: aspectos estruturais (que incluem o tipo de mídia – online, televisão, 

jornal, revista – além da linha editorial e dos critérios de seleção da notícia); a situação 

específica no local de conflito (se há condições para os jornalistas trabalharem e 

realizarem uma cobertura ali); características pessoais dos jornalistas (que incluem os 

seus valores e a sua experiência); o clima político (o grau de envolvimento do país com 

aquele conflito); os lobbies por trás do fato; e a audiência. 

Buscando superar a distância entre as práticas do jornalismo tradicional e do 

Jornalismo para a Paz, iremos propor a revisão dos valores-notícia já adotados pela 

redação a partir da perspectiva do Jornalismo para a Paz.   

 

3. Revisão dos valores-notícia na perspectiva do Jornalismo para a Paz 

Para chegarmos a proposta de revisão dos valores-notícia na perspectiva do 

jornalismo para a Paz (JP), realizamos um comparativo entre a tabela de Moreira (2006) 

que apresenta a síntese dos valores-notícia do jornalismo tradicional (Tabela 1), e a de 

Lynch e McGoldrick (2007 apud SALHANI e CABRAL, 2016) que caracteriza os 

elementos do Jornalismo para a Paz e do jornalismo de guerra (Tabela 3), tomando 

como base os seis critérios necessários para a implantação do Jornalismo para a Paz 

destacados por Bläsi (2004): aspectos estruturais, a situação específica no local de 
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conflito, características pessoais dos jornalistas, o clima político, os lobbies por trás do 

fato e a audiência.  

Primeiramente, é importante observar que tanto a tabela de Moreira (2006) quanto 

os critérios propostos por Bläsi (2004) levam em conta a política editorial e o interesse 

da audiência como itens fundamentais na hora de noticiar um fato. A política editorial e 

o interesse estão destacados no topo da Tabela 1, sendo considerados superiores aos 

critérios de seleção. Nas características enumeradas por Bläsi (2004), a política editorial 

está dentro dos aspectos estruturais. 

No comparativo entre as tabelas, foram identificados os três grandes obstáculos 

nesse processo de revisão dos valores-notícia. Ao abordarem as características do 

jornalismo de guerra, Lynch e McGoldrick (2007 apud SALHANI e CABRAL, 2016) 

pontuam que ele dá voz somente para o “nós”, o “nosso” sofrimento, e tem nas 

autoridades (traduzidas na tabela como “homens da elite”) como porta-vozes. Esse 

tópico vai ao encontro do item “notoriedade dos agentes”, subdivisão do valor-notícia 

“importância”. Dessa forma, se a proeminência do agente, destacada como valor-notícia 

ainda é considerada essencial, verifica-se que existe um interesse do público e uma 

audiência para esse tipo de conteúdo, e que isso torna difícil visualizar uma das 

características essenciais do Jornalismo para a Paz que é a de “dar voz a todas as 

partes”.  

A segunda barreira diz respeito ao valor-notícia denominado 

“conflito/controvérsia”. Nesse caso, o próprio nome já indica por que o impasse é 

provocado. Como mencionado anteriormente, Shinar (2008) e outros teóricos do 

Jornalismo para a Paz enfatizam que esse tipo de jornalismo lida com a resolução do 

conflito em si, apresentado uma nova forma de encará-lo, com transparência e ouvindo 

todos os lados e sem culpar os envolvidos. Desse modo, como também indica a seção da 

Tabela 3 que caracteriza o jornalismo de guerra, essa não é a forma que os conflitos são 

apresentados tradicionalmente pela imprensa: a guerra é relatada totalmente na arena, 

em que uma parte sai como vencedora e outra como perdedora, e as causas e 

consequências se restringem à arena de disputa em si. 

Por fim, o terceiro obstáculo diz respeito ao valor-notícia “negatividade”. Como 

no caso mencionado anteriormente, esse fator entra em um choque com os próprios 

valores do Jornalismo para a Paz e da Cultura de Paz. Afinal, esse critério conta com o 

subitem “violência”, conceito que na abordagem dos Estudos para a Paz vai além da 
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agressão direta e física e inclui também questões estruturais e culturais (PUREZA, 

2000; LOPES, 2013). 

Algumas características dos valores-notícia exigem uma mudança de perspectiva, 

porém, o comparativo entre as tabelas também apresentou aproximações e 

possibilidades de unir os valores-notícia tradicionais ao Jornalismo para a Paz, desde 

que realizadas adaptações. A tabela a seguir sintetiza a nossa proposta.  

 

Tabela 4 - Adequações possíveis dos valores-notícia tradicionais aos elementos do 

Jornalismo para a Paz 

Atualidade/ineditismo + importância (inclui consequências, amplitude/impacto, 

intensidade/gravidade, utilidade/serviço, notoriedade dos agentes) 

• Explora a formação de conflitos; há partes, objetivos e problemas múltiplos 

• Todas as partes ganham 

• Espaço e tempo abertos: causas e consequências em qualquer lugar, inclusive na 

história e cultura 

• Apresenta os conflitos com transparência 

• Expõe inverdades de todas as partes 

*exceção: subitem “notoriedade dos agentes” 

Emoção/dramaticidade, entretenimento e suspense 

• Foca no sofrimento de todos e dá voz a mulheres, crianças, idosos 

• Dá voz a todas as partes, com empatia e entendimento 

• Vê conflito e guerra como problemas e foca em soluções criativas  

• Humaniza todas as partes, ainda mais quando há armamentos 

• Proativo: busca a prevenção antes que a violência e a guerra ocorram 

• Foca nos efeitos invisíveis da violência: traumas, danos à estrutura e à cultura 

Excepcionalidade (inclui extraordinário/sensacional, incomum/insólito/singular, 

mudança, imprevisibilidade/inesperado/surpresa) 

• Paz = não-violência + soluções criativas para os conflitos 

• Destaca iniciativas voltadas para a paz, a fim de, também, prevenir outras guerras 

• Foca na estrutura, na cultura e em uma sociedade pacífica 

• Resultado: resolução, reconstrução, reconciliação 

Conflito/convergência 

Necessária mudança de perspectiva 

Negatividade (infração/ilegalidade, negatividade, falha/anormalidade, violência) 

Necessária mudança de perspectiva 

Proximidade 

Fator que não interfere muito devido ao fato das coberturas de conflitos geralmente 

serem distantes da realidade brasileira 

Fonte: elaboração própria 

 

Dessa forma, nota-se que, desconsiderando os já mencionados valores-notícia 

“notoriedade dos agentes”, “conflito/controvérsia” e “violência”, além de 

“proximidade” (relativizado por conta dos conflitos de guerra serem habitualmente 

longe da realidade brasileira), é possível encontrar pontos de convergência. 
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Os valores-notícia de “atualidade/ineditismo” e “importância” encontram 

consonância com o Jornalismo para a Paz uma vez que essa abordagem não foge da 

proposta de informar sobre assuntos atuais e impactantes, mesmo que por outro viés, 

ouvindo todas as partes e contextualizando os conflitos suas consequências.  

O mesmo se pode dizer a respeito do valor-notícia “emoção/dramaticidade”. 

Quando o Jornalismo para a Paz propõe uma abordagem que dê voz a todos, e que 

indique o sofrimento de mulheres, crianças, idosos, e humaniza as questões envolvendo 

pessoas vulneráveis, é plenamente viável visualizar uma produção nessa linha que ainda 

se configure como notícia emocionante/dramática.  

Por fim, quando o Jornalismo para a Paz pontua que é necessário observar a paz 

na perspectiva da não-violência e das soluções criativas para conflitos, promover as 

boas iniciativas que visam a uma sociedade mais pacífica, entende-se que essa nova 

proposta de pautas pode se adequar ao valor-notícia da “excepcionalidade”, que 

justamente se centra em tópicos singulares, incomuns, extraordinários e surpreendentes.  

A Tabela 4 é apenas o início de uma proposta de alinhamento e revisão das 

práticas jornalísticas.  A nossa intenção é que ela sirva como caixa de ferramentas nas 

redações, fazendo com que o Jornalismo para a Paz perca essa característica pouco 

prática que é apontada pelos profissionais.  

 

Considerações 

Em momentos de crise é comum que haja o debate das práticas adotadas até o 

momento, para que a partir disso emerjam propostas de reorientação e revisão das 

atividades. No caso do jornalismo, destacamos que a discussão dos valores-notícia 

tradicionais faz parte desse quadro de práticas que deve ser revisto.  

A proposta do Jornalismo para a Paz pode parecer utópica, especialmente por não 

ser comumente utilizada nos veículos de comunicação midiáticos atualmente. Dessa 

forma, a revisão dos valores-notícia tradicionais visando sua adaptação à proposta do 

Jornalismo para a Paz auxilia uma proposta de aproximação teórica e prática entre essas 

perspectivas.  

O comparativo entre as tabelas de valores-notícia e dos elementos do Jornalismo 

para a Paz/jornalismo para a guerra demonstrou que, longe de ser uma completa utopia, 

é possível adequar determinados itens, ainda que certos valores-notícia exijam uma 
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mudança de enfoque. Esses parâmetros precisam, agora, adentrar as redações para que 

vejamos a produção de uma comunicação midiática voltada para a paz.  

Sabemos que as mudanças no jornalismo exigem um longo processo de ajustes. 

Se Galtung propõe um giro epistemológico para trocarmos a perspectiva da guerra pela 

da paz, observamos que esse giro também é necessário para as redações.  
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