
 

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

 

 1 

Igreja e Comunicação: Cobertura Jornalística da Jornada Mundial da Juventude 

2016 no Facebook da Rádio Vaticano – Programa Brasileiro1 

 

Caroline Dalprá Lopes2 

Otavio José Klein3 

Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS 

 
 

Resumo 

Esta pesquisa analisa o conteúdo temático da cobertura jornalística da Jornada Mundial 

da Juventude (JMJ) de 2016, pelo Facebook da Rádio Vaticano – Programa Brasileiro, 

através da análise semântica dos dados. Antecederam esta pesquisa a teoria do jornalismo 

online, os valores-notícia, a relação da Igreja com a Comunicação e a descrição da JMJ. 

A pesquisa voltou-se para as publicações durante os seis dias do evento, os valores-notícia 

que mais apareceram, o foco e a temática das publicações. Descobriu-se ao final dessa 

análise que na maior parte das publicações, os valores-notícia proeminência e religião 

sobressaíram aos outros e os conteúdos foram, em sua maioria voltados para o Papa e as 

atividades do evento, deixando os jovens de lado. 
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Introdução 

 

O presente trabalho busca compreender o conteúdo temático e os valores-

notícia da cobertura jornalística da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2016 pelo 

Facebook da Rádio Vaticano – Programa Brasileiro, durante o evento que ocorreu entre 

os dias 26 a 31 de julho de 2016, na Polônia.  

A metodologia escolhida para realizar esta pesquisa foi a análise de conteúdo 

semântica, ou seja, das temáticas que envolvem esse conteúdo, de Laurence Bardin, a 

partir da escolha de quatro categorias construídas na fase da análise prévia: os jovens 

peregrinos, o Papa Francisco, o tema do evento e as atividades desenvolvidas durante a 

JMJ. Outra metodologia utilizada foi a que envolve a prática jornalística que inclui os 

valores notícia. 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão de Temática 7 Comunicação para cidadania, evento componente do 40º Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de graduação do 7° semestre do Curso de Jornalismo da UPF, e-mail: caroldalpra.lopes@gmail.com 
3 Professor nos cursos de comunicação da Universidade de Passo Fundo, doutor pela Unisinos com bolsa Capes, e-

mail: oklein@upf.br. 
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1. Jornada Mundial da Juventude 

A Jornada Mundial da Juventude é um evento católico que ocorre de dois em 

dois anos, desde 1985, reúne jovens, sacerdotes, bispos e o Papa (KRAKOW, 2016). 

Segundo o site World Youth Day, a JMJ foi criada a partir da preocupação do 

Papa João Paulo II com os jovens. No ano de 1984 mais de 300.000 jovens foram ao 

encontro do pontífice para participarem do Jubileu Internacional de jovens, no Domingo 

de Ramos. O ano seguinte foi proclamado como o Ano Mundial da Juventude pelas 

Nações Unidas, e a experiência de se encontrar com centenas de jovens foi repetida por 

Karol Voytjla. No dia 20 de dezembro de 1985 foi anunciada a Jornada Mundial da 

Juventude (KRAKOW, 2016). 

O objetivo do evento é “viver por alguns dias em comunidade da Igreja, escutar 

a Palavra de Deus, participar dos Sacramentos de Confissão e Eucaristia e proclamar a 

alegria de Jesus Cristo” (KRAKOW, 2016).  

Após o anúncio oficial do surgimento da JMJ, ela passou a ocorrer 

periodicamente. Foram 14 edições em diversos países, como Itália, Argentina, Espanha, 

Polônia, Estados Unidos, Filipinas, França, Canadá, Alemanha, Austrália e Brasil. 

Em 2016 aconteceu a última edição da Jornada Mundial da Juventude na 

Polônia, com o tema “Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”. Além 

dos voluntários, 180 delegações oficiais participaram do encontro. 

 

2. Igreja e Comunicação: da censura à liberdade 

Em boa parte da existência da Igreja Católica a comunicação aceita e utilizada 

era aquela que acontecia nas relações comunitárias. Soares (1988, p. 30), explica que “o 

grande instrumento de comunicação nestes primeiros tempos, foi, sem dúvida, a própria 

comunidade cristã que se diferenciava no contexto sociocultural do mundo romano”. 

Puntel (2005, p. 117) afirma que “esta, era composta pelos primeiros fiéis cristãos, era 

por si só um instrumento de comunicação”.  

Segundo Soares (1988), foram produzidos diversos documentos que pautam a 

questão da comunicação durante os 1500 anos que separam a época apostólica da 

invenção da prensa de Gutemberg, e serviam como guia de orientação a imperadores, reis 

e fiéis no uso de livros, teatros e imagens. 
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Logo após a introdução da imprensa, a Igreja volta um olhar de apreensão para 

os meios de comunicação impressos. Preocupada com a vida espiritual dos fiéis e 

acompanhando o avanço da comunicação, o Papa Inocêncio VIII acreditava que essa nova 

tecnologia “poderia ameaçar o controle eclesiástico da produção cultural de seu tempo” 

(PUNTEL, 2005, p. 118). No ano de 1478, o pontífice publicou “Inter Multíplices”, um 

documento que definia como abordar os meios de comunicação e qual era o 

posicionamento da Igreja.  

Foi no pontificado de Leão XIII (1878 a 1903), que houve um desenvolvimento 

na história da Igreja, “marcada por uma nova fase da vida eclesial, voltada em direção ao 

mundo” (PUNTEL, 2005, p. 119). Esse período foi marcado pelo relacionamento e 

abertura à comunicação por parte da Igreja. Em fevereiro de 1879, o papa Leão XIII foi 

o primeiro pontífice a conceder uma coletiva a jornalistas. 

 

Puntel (2005, p. 120), ressalta a dificuldade do reconhecimento dos valores 

positivos dos meios de comunicação por parte da Igreja e de não “perceber suas 

potencialidades para atuar como instrumentos na defesa da dignidade dos seres 

humanos”. Em 4 de dezembro de 1963, foi aprovado pelo Concílio Vaticano II4, o decreto 

Inter Mirifica, foi “a primeira vez que um concílio geral da Igreja se volta para essa 

questão da comunicação” (PUNTEL, 2005, p. 122). Esse documento assegura o direito e 

a obrigação da Igreja utilizar os meios de comunicação social. Segundo Dariva (2003, p. 

11), a publicação do documento “estabelece um notável desenvolvimento posterior da 

reflexão católica sobre comunicação”. 

2.1. Rádio Vaticano e a criação do Programa Brasileiro 

A Rádio Vaticano (RV) é a emissora radiofônica da Santa Sé, tendo a sede 

legal no Estado da Cidade do Vaticano. Segundo o site da emissora, a principal tarefa é a 

de “proclamar, com liberdade, fidelidade e eficiência, a mensagem cristã e unir o Centro 

da catolicidade com os diversos países do mundo” (RÁDIO VATICANO, 2017). 

Com o passar do tempo, a Rádio Vaticano cresceu, e com ela o número de 

idiomas utilizados aumentou. “Em 1939, o conclave, a eleição e a cerimônia de 

inauguração do pontificado de Pio XII foram comentados em 9 idiomas” (RÁDIO 

VATICANO, 2017).  

                                                 
4 O Concílio Vaticano II foi uma assembleia da Igreja Católica convocada pelo Papa João XXIII em 1961, 

para debater temas sobre a Igreja. Teve a duração de 4 anos e dele surgiram diversos documentos que são 

utilizados até hoje. 
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Durante o pontificado de Paulo VI, a Rádio ganhou uma nova sede no “Palazzo 

Pio”. Devido ao aumento da demanda, também cresceu o número de trabalhadores na 

Rádio, “com 280 pessoas, de 38 países diversos, e transmitia em 32 línguas” (RÁDIO 

VATICANO, 2017). Foi com o Papa Paulo VI, que também tiveram início as grandes 

viagens internacionais e a Rádio Vaticano tornou-se itinerante, acompanhando o Pontífice 

e aumentando as relações internacionais. 

Com o passar dos anos, a emissora foi se modernizando também em termos 

tecnológicos. 

 

Os anos mais recentes veem uma experimentação insistente das 

tecnologias digitais de transmissão (...). Também, do ponto de vista da 

informação, com rádios-jornal e programas de aprofundamento cultural 

e religioso, boletins informativos, a Emissora diversifica 

significativamente também a difusão, graças ao uso sistemático do e-

mail, Podcast (...), web e as redes sociais (RÁDIO VATICANO, 2016). 
 

Após 27 anos de fundação da Rádio Vaticano, nasceu o “Programa Brasileiro”, 

em março de 1958. O primeiro responsável pela RV no Brasil, foi o padre Antônio 

Aquino, e diversos bispos, sacerdotes e leigos colaboraram na redação. A página do 

Facebook da Rádio Vaticano – Programa Brasileiro foi criada no dia 06 de fevereiro de 

2012, e hoje conta com 559.739 curtidas e 554.917 seguidores. 

 

3. Valores-notícia e Jornalismo Online 

Os valores-notícia ou critérios de noticiabilidade visam facilitar as decisões dos 

profissionais do jornalismo. Para Nelson Traquina (2012, p. 21), tudo aquilo que é 

publicado nos jornais e no online, e tudo o que é falado nas rádios e noticiários televisivos 

são definidos através de critérios de noticiabilidade, que Gislene Silva (2017, p. 96) 

explica ser: 

 

Como todo e qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo 

da produção da notícia, desde características do fato, julgamentos 

pessoais do jornalista, cultura profissional da categoria, condições 

favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia, qualidade do material 

(imagem e texto), relação com as fontes e com o público, fatores éticos 

e ainda circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais. 

 

A partir da construção dos valores-notícia de autores como Nilson Lage, 

Nelson Traquina, Manoel Chaparro, entre outros, Silva (2017, p. 103) busca construir 

uma tabela operacional desses critérios de noticiabilidade, separando “atributos que 
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funcionam mais como macro-valores-notícia ou pré-requisitos para qualquer seleção 

jornalística”. 

 

Quadro 1. Valores-notícia para analisar acontecimentos noticiados 

IMPACTO 

Número de pessoas envolvidas (no fato) 

Número de pessoas afetadas (pelo fato) 

Grandes quantias (dinheiro) 

PROEMINÊNCIA 

Notoriedade 

Celebridade 

Posição hierárquica 

Elite (indivíduo, instituição, país) 

Sucesso/herói 

CONFLITO 

Guerra 

Rivalidade 

Disputa 

Briga 

Greve 

Reivindicação 

ENTRETENIMENTO/CURIOSIDADE 

Aventura 

Divertimento 

Esporte 

Comemoração 

POLÊMICA 

Controvérsia 

Escândalo 

CONHECIMENTO/CULTURA 

Descobertas 

Invenções 

Pesquisas 

Progresso 

Atividades e valores culturais 

Religião 

RARIDADE 

Incomum 

Original 

Inusitado 

PROXIMIDADE 

Geográfica 

Cultural 

SURPRESA 

Inesperado 

GOVERNO 

Interesse nacional 

Decisões e medidas 

Inaugurações 

Eleições 

Viagens 

Pronunciamentos 

TRAGÉDIA/DRAMA 

Catástrofe 

Acidente 

Risco de morte e Morte 

Violência/Crime 

Suspense 

Emoção 

Interesse Humano 

JUSTIÇA 

Julgamentos 

Denúncias 

Investigações 

Apreensões 

Decisões judiciais 

Crimes 

 

 

Fonte: Gislene Silva, 2017 
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3.1. Jornalismo Online e suas características 

 

Segundo Luciana Mielniczuk (2016, p. 2), “o jornalismo online é um fenômeno 

em expansão, que começa a se tornar conhecido juntamente com o crescimento da 

Internet”. Pena (2015, p. 176) ressalta que o jornalismo online, pode ser definido como 

“a disponibilização de informações jornalísticas em ambiente virtual, o ciberespaço, 

organizadas de forma hipertextual com potencial multimidiático e interativo”. Entende-

se por Jornalismo Online, segundo Pernisa e Alves (2010, p. 41), o jornalismo praticado 

nos meios digitais, exercido na rede onde os dados podem ser trabalhados em tempo real.  

Tendo em vista a concepção da ideia de que a conexão esteja sempre presente e atualizada. 

Palacios (2002) aponta como importantes características do Jornalismo online, 

o hipertexto ou hipertextualidade. Enquanto Bardoel e Deuze (2000 apud PALACIOS, 

2002, p. 4) definiram a interatividade, a customização de conteúdo e a multimidialidade. 

A multimidialidade é “a convergência dos formatos das mídias tradicionais, 

imagem, texto e som, na narração do fato jornalístico” (PALACIOS, 2002, p. 3). A 

interatividade faz com que o leitor se sinta parte do processo jornalístico, Mielniczuk 

(2016, p. 4) complementa que se trata de uma mudança de paradigma, onde deixa de ser 

um falando por todos, para ser todos falando com todos, “possibilitada pela conectividade 

em rede, trará grandes transformações para o jornalismo”, completa. 

A característica, específica do jornalismo online, que possibilita a interconexão 

de textos através de links é conhecida como hipertextualidade. Bardoel e Deuze (2000), 

segundo Palacios (2002, p. 4): 

Chamam a atenção para a possibilidade de, a partir do texto noticioso, 

apontar-se (fazer links) para várias pirâmides invertidas da notícia, bem 

como outros textos complementares (fotos, sons, vídeos, animações, 

etc), outros sites relacionados ao assunto, material de arquivo dos 

jornais, textos jornalísticos ou não que possam gerar polêmica em torno 

do assunto noticiado, publicidade, etc. 

 

Outra característica é a da instantaneidade, que para Palacios (2002, p. 4), é a 

“rapidez do acesso, combinada com a facilidade de produção e de disponibilização, 

propiciadas pela digitalização da informação e pelas tecnologias telemáticas, permitem 

uma extrema agilidade de atualização do material nos jornais da web”. O que possibilita 

o acompanhamento constante ao redor do desenrolar dos assuntos jornalísticos de maior 
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interesse e procura do leitor. Sendo assim, percebe-se a importância do jornalismo online 

para a propagação da informação, através do uso de uma linguagem jornalística para a 

Internet. 

No jornalismo online o público tem acesso à informação de uma forma mais 

ampla do que em outrora. Além do texto, a notícia pode ainda ser repassada através de 

fotos, vídeos, áudios ou gráficos. “É uma época marcada pela interação do veículo com o 

consumidor das notícias, o que exigiu que os jornalistas desenvolvessem novas técnicas 

para oferecer o conteúdo, a partir do interesse do público pelo assunto” (CAVALCANTI; 

ROCHA NETO, 2014, p. 70). As mídias sociais são espaços online que relacionam 

pessoas e empresas de acordo com seus gostos e interesses.  

Segundo Cavalcanti e Rocha Neto (2014, p. 72), a rede social mais utilizada no 

mundo é o Facebook, criada no ano de 2003 por Mark Zuckenberg. Os autores explicam 

ainda que a rede é uma das mais populares usadas pelos jornalistas, afinal, permite ir além 

da publicação de textos, indo para as fotos e utilizando das hashtags para marcar 

determinados assuntos, além de poder monitorar e acompanhar o desenrolar dos fatos ou 

a própria interação do público. 

 

4. A Cobertura da Jornada Mundial da Juventude no Facebook 

Busca-se aqui apresentar as informações sobre o conteúdo da comunicação 

jornalística sobre a Jornada Mundial da Juventude de 2016. A análise de conteúdo que é 

apresentada é entendida como “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez 

mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ extremamente 

diversificados” (BARDIN, 2010). Essa metodologia é utilizada em pesquisas para 

“descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos de textos” (MORAES, 

2017). 

 

4.1. Descrição das informações coletadas 

 

Todos os dias da cobertura da JMJ realizada pela Rádio Vaticano – Programa 

Brasileiro foram analisados. A organização e descrição desses dados auxiliam na pesquisa 

para chegar as conclusões. Na descrição busca-se sintetizar todo o conteúdo publicado 

durante os seis dias do evento. 
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No dia 26 de julho de 2016, foram publicadas nove postagens. Essas 

publicações se enquadram nas categorias jovens peregrinos, Papa Francisco e atividades 

da JMJ. Os tipos de publicações desse primeiro dia foram fotografias com legenda e 

transmissões ao vivo. Já no dia 27 de julho de 2016 houveram doze publicações, dessas 

sete foram relacionadas ao Papa. A maior parte da cobertura foi voltada a espera pela 

chegada do pontífice. Os tipos de publicações são álbuns de fotos, transmissões ao vivo 

e vídeo. 

Doze postagens foram publicadas durante a cobertura do dia 28 de julho de 

2016. Foi um dia dedicado a agenda de Francisco com oito postagens relacionadas ao 

papa. Também, foi o primeiro dia em que a categoria tema apareceu. As categorias jovens 

peregrinos e atividades da JMJ também apareceram. Os tipos de publicações foram álbuns 

de fotos, imagens, vídeos e a primeira entrevista da cobertura com publicação no 

Facebook. 

No dia 29 de julho de 2016, todas as categorias foram contempladas através de 

transmissões ao vivo, álbuns de fotos e vídeos. Um dia com dezesseis publicações, grande 

parte delas foram sobre o Papa Francisco e as atividades da JMJ. No dia 30 de julho, 

transmissões ao vivo, álbuns de fotos, vídeos e imagens soltas compuseram a cobertura. 

Foram vinte e três postagens no penúltimo dia do evento. As categorias Papa Francisco e 

atividades da JMJ foram as que mais tiveram destaque, enquanto jovens peregrinos e o 

tema do evento foram preteridas em relação as outras duas. 

No último dia de JMJ a Rádio Vaticano – Programa Brasileiro teve vinte 

publicações. As categorias jovens peregrinos, Papa Francisco e atividades da JMJ foram 

representadas através de vídeos, imagens, transmissões ao vivo e álbuns de fotos. A 

categoria tema da JMJ novamente não foi mencionada. 

 

4.2. Análise de conteúdo temático da cobertura jornalística da JMJ 2016 

 

A análise buscou através de quatro categorias, identificar o conteúdo publicado 

durante os seis dias do evento, descobrir o principal foco da Jornada Mundial da 

Juventude de 2016 e os valores-notícia que têm predominância nessas publicações. Ao 

todo, 92 publicações foram realizadas, entre elas, 10 são da categoria jovens peregrinos, 

38 são da categoria Papa, 3 são da categoria tema, 46 são da categoria atividades. Algumas 

publicações se encaixavam em mais de uma categoria e outras em nenhuma. 
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4.2.1. Jovens peregrinos 

 

Sendo um evento direcionado aos jovens, percebeu-se que pouco conteúdo foi 

publicado sobre esta categoria. Das 92 publicações durante os seis dias em análise, apenas 

10 são voltadas aos jovens peregrinos. Observou-se também que todo o conteúdo 

publicado no Facebook, não era com os jovens ou apenas sobre os jovens, e sim pessoas 

como o arcebispo da Cracóvia e o Papa Francisco falando para os jovens.  

Nos textos de apoio que acompanham os álbuns que são relacionados com os 

jovens, dois deles fazem menção ao Papa e o terceiro é o único que tem como principal 

foco de sua descrição os jovens peregrinos. Foram feitos dois vídeos ao vivo para 

apresentar grupos de peregrinos, um do Brasil e o outro de Portugal. As outras 

publicações, são voltadas para os jovens participando das atividades durante a JMJ e com 

o Papa, que fazem parte das categorias “atividades” e “Papa”. Por se relacionar a outras 

categorias, os valores-notícia mais encontrados nessa categoria são: a proeminência, pois 

a imagem do Papa Francisco é bastante destacada nas publicações relacionadas aos 

jovens; a religião, por estarem ligadas as atividades como missas, vigília e via sacra; e na 

publicação do primeiro dia que é o recado do arcebispo da Cracóvia aos jovens brasileiros 

e o vídeo ao vivo do grupo de peregrinos de Santa Catarina, o valor-notícia destacado foi 

a proximidade geográfica, dando um olhar ao Brasil. 

 O que volta o olhar para essa categoria, é a maneira com que são descritas as 

publicações, os textos que acompanham os vídeos e as fotos são falas de outras pessoas 

que não os jovens, dispõe de uma maneira com que as publicações são de terceiros sobre 

os jovens e destaca-se a figura que está falando ou está na ação, como por exemplo o Papa 

Francisco. Para os jornalistas da Rádio Vaticano – Programa Brasileiro, aparentemente, 

o grande número de jovens envolvidos no evento, não foi visto como critério na hora da 

escolha da informação que foi veiculada durante a cobertura. Poderia ser destacado o 

valor-notícia de impacto através do número de pessoas envolvidas no fato, o que não 

aconteceu. 

 

4.2.2. Papa Francisco 

 

Com 38 publicações voltadas para essa categoria, foi a segunda que mais 

apareceu durante a cobertura jornalística. Durante os seis dias de JMJ, a figura de 

Francisco esteve presente em todos os dias. Observa-se que no dia 26 de julho houve 
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apenas uma postagem sobre o líder da Igreja Católica pedindo orações para a JMJ, 

hipoteticamente talvez se deva ao fato de que o Papa ainda não estava na Polônia para 

participar do evento. 

A partir da chegada do Papa na Polônia, uma grande parte do conteúdo 

publicado foi relacionado a ele. No dia 27 de julho, as postagens se voltaram 

principalmente a chegada dele, com transmissões ao vivo do aeroporto e com um álbum 

intitulado “À espera de Francisco”, com fotos da missa de abertura do dia anterior. O que 

dá a entender que o grande ápice do evento é a chegada do pontífice. Além disso, álbuns 

sobre o dia de Francisco na Polônia foram publicados. 

Nos dias 28 e 29 de julho as publicações voltaram para a agenda do Papa que 

não está ligada a JMJ, como visitas a Auschwitz e ao Hospital Pediátrico. No dia 29 de 

julho, por exemplo, das 6 publicações dessa categoria, 5 eram destinadas a agenda do 

Papa. Levanta-se o questionamento de que, apesar de a Rádio Vaticano – Programa 

Brasileiro estar fazendo a cobertura jornalística da Jornada Mundial da Juventude, por 

que em dois dias haver tantas publicações sobre a agenda do Papa não relacionada ao 

evento? Pois em comparação, as atividades da JMJ tiveram 10 postagens e as do Papa 14 

publicações. Talvez, isso se deva ao fato de a Rádio Vaticano – Programa Brasileiro e os 

comunicadores que a dirigem, terem ainda ums visão pré-Vaticano II, onde os meios de 

comunicação não se voltam ao aspecto social, mas ainda são dominados pela construção 

da hierarquia católica e de repassar essa visão ao público/seguidores, também seguindo 

uma visão do jornalismo ao obedecer estritamente ao valor-notícia proeminência, 

destacando a autoridade presente. 

Algumas das publicações que se enquadram nessa categoria fazem parte 

também das outras categorias, porém o destaque está sempre figurado no Papa, são fotos, 

álbuns, vídeos sobre “o Papa e os jovens”, “o Papa e os voluntários”, o “Papa em 

celebração com os sacerdotes”. Mas apesar disso, o valor-notícia que aparece em todas 

as postagens dessa categoria é proeminência, pois todas essas publicações têm como 

destaque a imagem e o nome do Papa Francisco. 

 

4.2.3. Tema da JMJ 

 

O tema que guiou a JMJ 2016 “Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles 

alcançarão a misericórdia”, foi mencionado 3 vezes durante a cobertura. Sendo que nos 

dois primeiros dias não houve menção sobre existir um tema e qual era ele.  
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No terceiro dia de evento, foi publicada uma imagem e em sua legenda estava 

o tema com a citação bíblica de onde foi retirado. As outras duas publicações faziam 

menção ao tema ao citar as obras de misericórdia através de falas do Papa Francisco 

durante a Via Sacra e na homília da celebração no santuário de João Paulo II.  

Os valores-notícia que aparecem nessa categoria são proeminência, pois faz 

parte também da categoria Papa por ter falas do pontífice e também religião, ao serem 

citadas em celebrações. 

Os jovens e o tema central da JMJ foram preteridos em comparação com o 

Papa, que aparece em destaque na sua categoria, mas também nas outras três. Ao analisar 

os valores-notícia utilizados, percebe-se que os critérios de noticiabilidade da página da 

Rádio Vaticano – Programa Brasileiro voltam o olhar para a autoridade presente, mas 

será que não existe lugar para dar destaque aos jovens? Afinal, o evento em si é voltado 

para esses personagens. 

 

4.2.4. Atividades 

 

A categoria que mais teve publicações durante a cobertura jornalística da JMJ 

foi a de atividades, com 46 postagens. Vídeos, fotos, álbuns, entrevista e transmissões ao 

vivo compõe as publicações referentes a essa categoria. 

Durante os seis dias de JMJ houveram missas, catequeses, festival da 

juventude, vigília, via-sacra e encontro dos voluntários. O dia 28 de julho teve apenas 

duas publicações voltadas para a celebração dos 1050 anos do batismo da Polônia, com a 

única entrevista veiculada em toda a cobertura e um vídeo durante a missa. Em 

contrapartida, foi um dos dias em que mais teve publicações voltadas ao Papa e a sua 

agenda, com dois álbuns de fotos para mostrarem o dia do pontífice. 

Em compensação, o dia 30 de julho teve 16 postagens voltadas para as 

atividades, com 10 vídeos ao vivo da vigília e álbuns de fotos das confissões e da via 

sacra do dia anterior e que, algumas dessas publicações se encaixam também na categoria 

Papa. 

As duas atividades que tem maior destaque durante a cobertura são a Vigília e 

a Via Sacra, com álbuns de fotos e vídeos ao vivo do local. Observa-se que tem apenas 

duas publicações sobre as catequeses, uma transmissão ao vivo no dia 27 de julho e um 

vídeo sobre o último dia de catequese no dia 30, sem aprofundamentos sobre essa 

atividade. 
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Destaca-se que apesar de ser a categoria com mais publicações, é a que mais 

se encaixa com as outras categorias. Por isso, os valores-notícia que mais aparecem são 

religião, proeminência – com destaques das atividades em que o Papa Francisco 

participou – e impacto, pelo número de pessoas envolvidas nas atividades. 

 

Considerações finais 

 

O presente estudo buscou analisar o conteúdo temático através da análise 

semântica, publicado durante os seis dias da Jornada Mundial da Juventude de 2016e 

perceber os valores-notícia que foram utilizados para entender se foi realmente uma 

cobertura jornalística. 

Ao analisar os dados recolhidos, descobriu-se que o conteúdo mais publicado 

se encaixa na categoria “atividades”, com 46 postagens, que se enquadram também nas 

demais categorias. Quanto a categoria Papa Francisco, tem 38 postagens, por hipótese, 

talvez isso se deva ao fato do pontífice não estar presente no primeiro dia do evento o que 

poderia aumentar o número de publicações.  

Durante os seis dias analisados, a categoria jovens peregrinos os conteúdos 

publicados não eram com os jovens ou apenas sobre os jovens, e sim pessoas falando para 

eles, e não tiveram muito espaço durante essa cobertura. Já a categoria Papa Francisco 

esteve em destaque na maioria dos dias e foi a segunda categoria que mais apareceu e que 

esteve presente nas outras três. As publicações sobre o pontífice não ficaram restritas 

apenas a JMJ e sim sobre a agenda externa ao evento. Já a categoria tema da JMJ teve 

pouco destaque, se limitando a três publicações. E a categoria que teve maior destaque 

durante a cobertura jornalística da JMJ foi a das atividades do evento, na qual esteve 

presente em 46 das 92 publicações, e que apesar de ser a que mais aparece, é a que também 

se encaixa nas demais. 

Na maior parte das publicações, dois valores-notícia se sobressaíram, baseado 

no quadro proposto por Gislene Silva (2017), a proeminência e a religião – subdivisão de 

Conhecimento/Cultura -, pois a figura do Papa Francisco foi destaque em 38 publicações, 

e as 92 postagens dos seis dias são voltadas à religião, seja pelas celebrações, via sacras, 

vigília, etc. Observou-se que, de uma forma geral o valor notícia impacto – pelo número 

de pessoas envolvidas no fato – ficou subentendido, mas que poderia ter sido mais 

explorado nas publicações das atividades do evento, aparentemente, os jornalistas da 

Rádio Vaticano – Programa Brasileiro, o grande número de jovens envolvidos no evento 
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não foi visto como critério na hora de transmitir a informação. Além disso, percebeu-se 

durante a análise que, os jovens e o tema central da JMJ 2016 foram deixados de lado 

para se ter um destaque na figura central do Papa que, além de ser destaque em sua 

categoria aparece nas demais.  

Com o passar dos anos, a Rádio Vaticano acompanha e utiliza-se das novas 

tecnologias como as redes sociais, para fazer a divulgação da fé católica. Com isso, 

utilizou de álbuns, fotos, vídeos, transmissões ao vivo e entrevista, para publicar os 

conteúdos produzidos durante essa cobertura. Isso mostra que a cobertura jornalística 

realizada pelo Facebook obedeceu às características do jornalismo online estudadas por 

Palacios (2002). A hipertextualidade se fez presente através da montagem e organização 

da informação através das ferramentas como as fotos, os vídeos e links, que auxiliaram 

na montagem da notícia completa. Além disso, o volume de informação sobre essa 

cobertura possivelmente é maior do que se fosse para outras plataformas 

comunicacionais, como o impresso e a televisão, por exemplo. Percebeu-se que a Rádio 

Vaticano – Programa Brasileiro explorou a característica da instantaneidade, pelo número 

relevante de transmissões ao vivo, o que possibilitou o acompanhamento constante do 

desenrolar dos assuntos. 

Levanto os questionamentos de que, apesar de a Rádio Vaticano – Programa 

Brasileiro estar fazendo a cobertura jornalística da Jornada Mundial da Juventude, por 

que os dias 28 e 29 de julho têm tantas publicações sobre a agenda do Papa não 

relacionada ao evento? Em comparação, as atividades da JMJ tiveram 10 postagens e as 

do Papa 14 publicações. Será que para difundir a fé católica através dos meios de 

comunicação, esta estaria centrada apenas na figura do papa? A divulgação jornalística 

de um evento desse porte, que reúne jovens do mundo inteiro, só teria valor com a 

presença do pontífice? Será que das 92 publicações dos seis dias analisados, não houve 

espaço para ‘encaixar’ os jovens? O evento que é voltado para esses personagens tem, em 

grande parte das publicações, a figura do Papa. De certa forma, a Igreja Católica não se 

voltou para o que foi proposto durante o Concílio Vaticano II, que é uma comunicação 

social. Existe sim uma aproximação da Igreja com a comunicação, mas sua visão ainda é 

muito focada na hierarquia, como foi observado durante a análise. 

Acredita-se que essa pesquisa é relevante por descobrir como uma página, a da 

Rádio Vaticano – Programa Brasileiro, que é voltada para um público seleto – que 

professem da mesma fé ou que tenham interesse em saber das notícias relacionadas a 
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religião católica, divulgam a Jornada Mundial da Juventude, que conteúdo é publicado e 

de que maneira se apropria das novas ferramentas jornalísticas para utilizar em rede, visto 

o passado em que a Igreja não era adepta aos meios de comunicação. Talvez, para 

pesquisas futuras, fazer uma diferenciação na cobertura que é feita pelos meios de 

comunicação comuns com os seletos.  

Percebeu-se que a divulgação jornalística da notícia, do evento em si, foi 

intensa. Claramente foi notada a presença dos critérios do jornalismo online, no qual traz 

novamente a reflexão de que a Igreja Católica obteve avanços com a comunicação e a 

tecnologia. Essa pesquisa foi importante para ver como funciona a comunicação da Igreja 

Católica brasileira, além de propor reflexões do por que um evento da juventude estar 

centrado na figura do Papa. 
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