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RESUMO 

 
A notícia, produto da atividade jornalística, quando valorizada como mercadoria, ganha 
certo caráter fetichista, como afirma Sylvia Moretzsohn (2002). O jornalista vê-se obrigado 
a publicar grande quantidade de notícias, para que o leitor as consuma mais. Alguns 
linguistas brasileiros (MARCUSCHI, 2001; MATENCIO, 2003; MARCUSCHI; 
DIONISIO, 2007; RIBEIRO, 2013; 2016) têm se debruçado sobre a retextualização como 
tema de pesquisa, tendo como exemplos produtos de retextualização. Buscamos, nesta 
pesquisa, investigar a retextualização feita nas práticas do ciberjornalismo. Nos resultados, 
identificamos a fragmentação da informação, a atribuição de informação a emissor 
diferente do emissor principal e a possibilidade de discutir sobre autoria da informação nos 
textos noticiosos construídos a partir de outros. Esta investigação discute sobre a 
deontologia jornalística frente a valores hegemônicos do capitalismo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ciberjornalismo 1. Retextualização 2. Edição 3. Linguagens 4. 
Jornalismo Digital 5. 
 
 
 
ABSTRACT 
The News has fetish character, when valued commodity, as affirm Sylvia Moretzsohn 
(2002). The journalist and then bound to publish lots of news, for the reader to consume 
more. Some Brazilian linguists ((MARCUSCHI, 2001; MATENCIO, 2003; MARCUSCHI; 
DIONISIO, 2007; RIBEIRO, 2013; 2016) have searched retextualization as theme research 
and with the examples of products retextualization. We seek in this research to investigate 
the retextualization practiced in the cyberjournalism. We identify results fragmentation 
information  assignment information to different issuer's leading emitter and possibility to 
discuss the information written in the news texts. This research discusses about the 
journalistic ethics front of hegemonic values of capitalism. 
 
KEYWORDS: Cyberjournalism 1. Retextualization 2. Editing 3. Languages 4. Digital 
Journalism 5. 
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2  Mestre em Estudos de Linguagens pelo PPG em Estudos de Linguagens do CEFET-MG, na linha 4: 
Edição, Linguagem e Tecnologia. Jornalista pela UFOP. flavio-ernani@hotmail.com 
3  Professora do PPG em Estudos de Linguagens do CEFET-MG, na linha 4: Edição, Linguagem e 
Tecnologia. Doutora em Linguística Aplicada pela UFMG. anadigitalpro@gmail.com 
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1. Ciberjornalismo: o fetiche do tempo e a precarização do trabalho  

Nas duas últimas décadas o jornalismo passou por adaptações, reconfigurações e 

transposições, e a velocidade da notícia no ciberjornalismo influencia diretamente sobre o 

processo de produção da notícia. Silva Moretzsohn (2002) explica que a velocidade é 

naturalizada por meio de relações humanas objetificadas, em que “uma relação social 

estabelecida entre seres humanos aparece como uma fantasmagórica relação entre coisas” 

(p. 119). Assim, a relação estabelecida entre jornalistas e leitores é feita com a delimitação 

de que o jornalista é um produtor, e o leitor, por sua vez, um consumidor. 

A notícia é o resultado de uma atividade intelectual que produz conhecimento e 

informação. Além disso, quando consumida, gera valor financeiro para os conglomerados 

midiáticos. José Carlos Cafundó de Morais, que, em 2009, era editor executivo do jornal O 

Estado de S.Paulo, relatou em entrevista que a necessidade de produção diária de conteúdo 

informativo suprime a ideia da indústria jornalística: 
A Agência Estado, de uns 20 anos pra cá, passou a ter uma atitude mais 
profissional. Ela passou a ser realmente uma empresa dentro daquilo que nos 
chamamos internamente de usina de informação. O que se percebeu é o seguinte: 
a informação ganha relevância de acordo com a relevância dos fatos e que nós 
tínhamos, naquela época, que criar um sistema onde ficasse claro para todo 
mundo que o negócio dessa empresa é informação. Esse é o foco do negócio. Não 
é fazer jornal. Fazer jornal é uma consequência. O jornal é uma das plataformas 
sobre as quais a gente coloca a informação. Somos uma empresa jornalística que 
trabalha essencialmente com informação para diversos públicos. (MORAIS, 2009 
apud OLIVEIRA, 2010, p. 415) 

 Podemos perceber que o consumo da informação é em escala industrial. O que 

importa é chegar à frente, ser instantâneo. A qualidade da informação não é o principal, 

mas, sim, a quantidade de informações no menor tempo possível. E nisso constitui-se o 

conceito de fetiche (MORETZSOHN, 2002), agora evidenciado com o advento do 

ciberjornalismo. O ambiente digital anulou a distância temporal entre a escrita da notícia e 

a circulação dela nos meios noticiosos.  

Segundo Ernani e Quadros (2014), existe uma absorção da cultura desse sistema em 

que o capital deve sempre ser priorizado, de forma a manter o fluxo econômico. No caso do 

jornalista, a disponibilização da força de trabalho é tanto no aspecto físico, quanto no 

intelectual, este último com mais intensidade. Sylvia Moretzsohn (2002) pondera que é 

preciso perceber como os jornalistas incorporam “valores hegemônicos [...] a busca da 

informação instantânea ajuda a mantê-los, pela falta de questionamento” (p. 167). Ela 
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destaca a relação paradoxal que se estabelece na produção jornalística entre o fazer e o 

modo de fazer jornalismo. 

É contínua e progressiva a quantidade de jornalistas demitidos. Em vários sites são 

veiculadas notícias sobre a inconstância no mercado profissional da comunicação. No ano 

de 2013, a Agência Pública de reportagem e jornalismo investigativo afirmou que 

“demissões em massa nos grandes jornais acontecem de forma sucessiva e tornam os 

jornalistas mais inseguros, vulneráveis, explorados – e com menor liberdade de expressão”. 

No mesmo ano o portal PUC-Rio digital divulgou a demissão de 1200 jornalistas somente 

no acúmulo de 2012.  

O blog Jornalismo nas Américas, do Knight Center, ao noticiar sobre as demissões 

de jornalistas, ampliou a discussão, abordando a precarização do trabalho. Ainda em 2013, 

ao ser entrevistado, o jornalista e pesquisador Caio Tulio Costa afirmou que “o jornal 

impresso não precisa, necessariamente, sobreviver. O que precisa e vai sobreviver, porque a 

sociedade necessita desta mediação, é o jornalismo [...] Não importa qual suporte o 

abrigue”4 (COSTA, 2013, online). A manutenção dos suportes - televisão, rádio, internet, 

impresso – é feita a partir das aplicações financeiras através de campanhas publicitárias, 

majoritariamente. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE), houve crescimento de investimentos relacionados à publicidade na Internet entre 

os anos de 2010 e 2013, enquanto no jornal impresso a queda nos investimentos também 

pode ser observada, conforme a tabela 1: 

Tabela 1 - Investimento publicitário por meio 

Meio 
Jan a Dez 2010 

Meio 
Jan a Dez 2011 

R$ (bilhões) Participação % R$ (bilhões) Participação % 

TV 40.213.791 64 TV 46.377.453 64 

Jornal 16.120.105 26 Jornal 17.252.925 24 

Internet 3.160.863 5 Internet 5.393.712 7 

Rádio 3.056.429 5 Rádio 3.659.343 5 

TOTAL 62.551.188 100 TOTAL 72.683.433 100 

                                                             
4  Entrevista concedida ao Observatório de Imprensa  em 05/11/2013. Disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed771_o_jornal_impresso_nao_precisa_sobreviver>.  
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Meio 
Jan a Dez 2012 

Meio 
Jan a Dez 2013 

R$ (bilhões) Participação % R$ (bilhões) Participação % 

TV 51.279.565 65 TV 59.556.314 66 

Jornal 16.744.650 21 Jornal 18.488.094 21 

Internet 6.538.399 8 Internet 7.306.734 8 

Rádio 4.196.958 5 Rádio 4.718.136 5 

TOTAL 78.759.572 100 TOTAL 90.069.278 100 

Fonte: IBOPE (2010 a 2013) 

 

A queda no capital financeiro das empresas jornalísticas tem relação direta com o 

consumo das mídias, ou seja, quanto maior o número de leitores, maior, também, será a 

quantidade de rendimentos, tanto pelas vendas de produtos aos leitores, quanto pela venda 

de espaços publicitários. A percepção da crise nas vendas dos jornais não é de agora. 

Boczkowski (2004) salienta a temerosidade e o incômodo enfrentado pelos editores nos 

Estados Unidos, a partir de 1970, quando a diminuição da circulação dos jornais foi 

significativa: “a circulação diária dos jornais a cada 1.000 habitantes caiu de 356 em 1950 

para 305 in 1970 e para 234 em 1995, o que correspondeu a uma perda de 34 por cento 

nesse período de 45 anos”5 (BOCZKOWSKI, 2004, p. 8). Philip Meyer (2004) 

problematiza a questão do declínio na circulação dos jornais em 1970, atrelando o baixo 

investimento em publicidade nos impressos com a falta de credibilidade, ocasionada pela 

quantidade de erros cometidos. Meyer (2004, p. 63, tradução nossa) reconhece que “se os 

novos barões da mídia do futuro fizerem grandes investimentos na criação de produtos 

editoriais confiáveis, poderão atrair e influenciar os cidadãos e os consumidores”, dessa 

forma “os jornais vão estar em apuros”6. Para Boczkowski (2004) e Meyer (2004), o 

ambiente digital como possibilidade de expansão das fronteiras do jornalismo não é o 

responsável pela crise no impresso, apenas intensificou o que já podia ser percebido. 

                                                             
5  Texto original: “daily newspaper circulation per 1,000 population declined from 356 in 1950 to 305 
in 1970 to 234 in 1995, which amounted to a 34 percent loss in this 45 year period” (BOCZKOWSKI, 2004, 
p. 8) 
6  Texto original: If the new media barons of the future make large investments in creating trusted 
editorial products that will attract and influence citizens and buyers, newspapers will be in trouble (MEYER, 
2004, p. 63) 
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Randy Covington (2011), diretor do projeto Infra Newsplex, na Universidade da 

Carolina do Sul (EUA), com base em veículos midiáticos mundiais enumera dez 

preocupações e mitos comuns, com relação à convergência, que são: 

1. Convergência é apenas uma boa maneira de dizer a organização quer cortar 
custos. 

2. Organizações de notícias estão cheias de pessoas criativas com grandes ideias e 
que, em algum momento, irão revelar esse potencial. 

3. Convergência exige tecnologia, o que é difícil e caro. 

4. Você não pode ensinar um cachorro velho novos truques. 

5. Cada repórter deve ser um jornalista mochileiro. 

6. Repórteres do jornal impresso não têm habilidades suficientes para fazer o 
trabalho de TV. 

7. O áudio e o vídeo são fáceis.  

8. Postagem de conteúdo gerado pela comunidade vai dar a audiência.  

9. O retorno financeiro na velha mídia é maior, portanto, assumir um 
compromisso significativo para novas mídias apenas ainda não faz sentido. 

10. Nossa equipe de redação já está bastante enxuta, como podemos ser 
solicitados a fazer mais ?7 (COVINGTON, 2011, tradução nossa) 

  

Custos, novas habilidades técnicas e a exigência em ser um jornalista com 

conhecimento dos diversos instrumentos e meios são a essência das barreiras a serem 

transpostas. As opiniões sobre a convergência divergem entre jornalistas, empresários da 

comunicação, pesquisadores e, a quem realmente interessa, leitores.  

 

2. A linguagem jornalística e os processos de retextualização 

O estudo da linguagem jornalística, como reflete McQuillan (2000) demonstra que o 

sujeito constrói realidades significativas. As notícias, segundo este autor são representações 

simbólicas do mundo, concebidas sob a ótica cultural e organizacional de uma determinada 

sociedade (MCQUILLAN, 2000, p. 7 apud CORREIA, 2011, p. 44). No livro O admirável 
                                                             
7  Texto original: “1.Convergence is just a nice way of saying the organization wants to cut costs. 2. 
News organizations are full of creative people with great ideas who will figure this out. 3. Convergence 
requires technology, which is difficult and expensive. 4. You can't teach an old dog new tricks. 5. Every 
reporter should be a backpack journalist. 6. Print reporters do not have sufficient skills to do TV work. 7. 
Audio and video are easy. 8. Posting community-generated content will draw an audience. 9. We make most 
of our money in old media, so a significant commitment to new media just doesn't yet make sense. 10. Our 
newsroom staff is already stretched too thin, how can we possibly be asked to do more?” (COVINGTON, 
2011) Disponível em: <http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/100299/Myths-and-Realities-of-
Convergence.aspx>. Acesso em: 10 de abril de 2015. 
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mundo das notícias, o autor João Carlos Correia (2011) afirma que a linguagem jornalística 

tem por objetivo influenciar ou manipular  

ou, de modo, teoricamente mais sofisticado, o conceito de ‘hegemonia’. [...] 
Controlar o contexto implica controlar categorias como tempo e o lugar do evento 
comunicativo e distribuir os papéis e quais os participantes. Trata-se, como é 
óbvio, de algo que os media fazem ao decidir quando publicar e sobre quem 
incidir o protagonismo mediático. (CORREIA, 2011, p. 49) 

 

Dominar os espaços midiáticos assegura o poder de incidir sobre o cotidiano dos 

sujeitos em sociedade. No Ciberjornalismo “a escrita hipertextual oferece possibilidades 

que acabam por acentuar a fragmentação textual” (MIELNICZUK; PALACIOS, 2001, p. 

6). Os pesquisadores, consideram que o recurso do hipertexto não é determinante na 

fragmentação da escrita. Ao nosso entendimento a escolha na utilização deste recurso cabe 

ao jornalista, assim como a escolha de fragmentar a notícia. 

Ao tratar da prática de produção textual e da leitura em ambientes digitais, 

Coscarelli (2002, p. 68) explica que “(...) o conceito de texto parece continuar o mesmo, 

uma vez que pode tomar infinitas formas para continuar sempre sendo um mecanismo de 

interação”.  Apesar das modificações nas plataformas, a essência do texto não se modificou. 

Agora, mais recentemente, Ribeiro (2016) questiona “Como editar um texto para a web? 

(...); o que quero escrever? Que linguagens vão me servir agora?”, a autora enfatiza que a 

plataforma impressa não é em nenhum momento inferior à digital, mas as linguagens é que 

devem ser adaptadas, pertinentes, modalizadas e/ou multimodalizadas para cada ambiente. 

Marcuschi e Dionísio (2007, p. 13) afirmam que tanto atividade discursiva quanto 

prática linguística “se dão em textos orais ou escritos com a presença de semiologias de 

outras áreas, como a gestualidade e o olhar, na fala, ou elementos pictóricos e gráficos, na 

escrita”. Os autores distinguem as possibilidades multimodais que cada uma dessas 

camadas textuais possui e em diferentes plataformas isso pode ser potencializado.  

Marcuschi (2001) faz a distinção entre transcodificar e retextualizar:     

Deve-se, pois, distinguir entre a transcodificação, que é a passagem do sonoro para o 
gráfico e adaptação, que já é uma transformação na perspectiva de uma das 
modalidades e que aqui chamaremos sistematicamente de retextualização, isto é, por 
exemplo, o que o jornalista faz quando “revê” ou “corrige” passagens de uma 
entrevista oral (gravada) que será publicada (MARCUSCHI, 2001, p. 52) 
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O autor preocupa-se em definir que os processos de retextualização podem 

acontecer no “plano das formas”, mas são nos aspectos/processos discursivos que se 

encontra a essência das atividades de retextualização. Ele explica que os processos de 

reformulação são os mais complexos e ressalta alguns pontos a serem observados, como:  

O propósito ou objeto da retextualização; a relação entre o produtor do texto 
original e o transformador; a relação tipológica entre o gênero textual original e o 
gênero da retextualização; os processos de reformulação típicos de cada 
modalidade. (MARCUSCHI, 2001, p. 54) 

Carlos d’Andréa e Ana Elisa Ribeiro (2010, p. 66) concluem que “retextualização 

pode ser, sem dificuldades, associado a uma mudança entre modalidades de veiculação e 

entre gêneros textuais”. Uma definição que julgamos bastante pertinente é a dada por 

Matencio (2003): 

Retextualizar, por sua vez, envolve a produção de um novo texto a partir de um 
ou mais textos-base, o que significa que o sujeito trabalha sobre as estratégias 
linguísticas, textuais e discursivas identificadas no texto-base para, então, projetá-
las tendo em vista uma nova situação de interação, portanto um novo enquadre e 
um novo quadro de referência. (MATENCIO, 2003, p. 4) 

 

Nisto podemos compreender que a atividade de retextualização também não se 

condiciona somente à passagem de um texto de uma modalidade para outra. Isso posto, 

ancorados na proposta de Ribeiro (2016) e na afirmação de Matencio (2003), quando diz 

que retextualizar tem a ver com projetar “tendo em vista uma nova situação de interação” e 

enquadrar a partir de “um novo quadro de referência”, vemos que textos verbais escritos 

podem passar por processos de retextualização e, ainda sim, permanecerem na modalidade 

escrita. O que deve ser considerado, portanto, é a estratégia discursiva. 

Luiz Antônio Marcuschi demonstra através de um quadro os aspectos envolvidos 

nos processos de retextualização. 
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Figura 1 - Aspectos envolvidos nos processos de retextualização 

 
Fonte: Marcuschi (2001) 

 

O autor explica que os blocos A e B são “operações de natureza linguística-textual-

discursiva”. O bloco C “comporta operações de citação”. O último bloco, D, é para 

Marcuschi o mais complexo, explica: “para poder transformar um texto é necessário 

compreendê-lo ou pelo menos ter uma certa compreensão dele”. Em acordo com 

Marcuschi, pontuamos que a compreensão é subjetiva, depende de diversos fatores, como a 

interação entre quem ouve ou lê um texto com o próprio texto; o ambiente em que esse 

texto é lido; não obstante, as práticas de leitura do leitor em questão. 

 

3. O caso Samarco e um método 

O objeto empírico desta investigação é o portal do jornal Estado de Minas. 

Identificamos estratégias de escrita do ciberjornalismo aí praticado, entre as quais um caso, 

que nos auxilia a repensar e discutir o texto noticioso dito jornalístico na web, além de seus 

processos de produção.  

No dia 5 de novembro de 2015, houve o rompimento de barragem da mineradora 

Samarco, em Mariana, MG. Acontecimentos como este têm relevância social e recebem 

enquadramentos distintos, dependendo dos meios em que são noticiados. A partir do 

monitoramento das notícias que saíam sobre o ocorrido, captamos diversos textos que iam 

sendo atualizados - e retextualizados. Dos vários casos, com diferentes processos, 

analisados em nossa dissertação de mestrado, selecionamos um para breve demonstração, 
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neste artigo. Trata-se do caso da retextualização que ocorre quando o texto de partida é uma 

nota institucional, situação bastante comum na imprensa. 

Coletamos a primeira nota da empresa Samarco (figura 2), divulgada no site da 

mineradora, e os desdobramentos noticiosos (figura 3) publicados na editoria Gerais, no site 

do Estado de Minas, e que foram construídos a partir da nota. Aplicamos o Modelo 

Diagramático para Análise dos Processos de Retextualização (quadro 1) proposto por Luiz 

Antônio Marcuschi (2001) como proposta metodológica para analisar os processos e 

estratégias de retextualização nas notícias, além dos recursos linguísticos explorados pelo 

jornal mineiro. 

 

Figura 2 – Nota Oficial 

 
Fonte: Site da Samarco 
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Figura 3 – Notícia em tempo real 

 

Fonte: Estado de Minas 
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Quadro 1:  

Modelo Diagramático para Análise dos Processos de Retextualização 

 

 

Fonte: composto e adaptado pelos autores 

 

 
Em nota, 
 
 
 
2.a Samarco informa que houve 
um rompimento de sua barragem 
de rejeitos denominada Fundão, 
localizada na unidade de 
Germano, nos municípios de 
Ouro Preto e Mariana (MG). 
 
3. ----------------------------- 
 
 
 
 
4.As autoridades foram 
devidamente informadas e as 
equipes responsáveis já estão no 
local prestando assistência. 
 
5.Ainda de acordo com a 
Samarco, não é possível, neste 
momento, confirmar as causas e 
extensão do ocorrido, bem como 
a existência de vítimas. 
 
6.Órgãos de segurança pedem 
que não haja deslocamentos de 
pessoas para o local do ocorrido, 
exceto as equipes envolvidas no 
atendimento de emergência. 
 

 
1.Supressão da fala 
da assessoria de 
imprensa. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Eliminação do 
parágrafo. 
 
 
 
 
4. ------------------- 
 
 
 
5. -------------------
  

 
 
 
 
6. ----------------  
 
 
 
 
 

 
1. Saiba o posicionamento da 
empresa sobre o rompimento de 
barragem em Germano 
 
2. A Samarco informa que houve 
um rompimento de sua barragem 
de rejeitos, denominada Fundão, 
localizada na unidade de 
Germano, nos municípios de 
Ouro Preto e Mariana (MG). 
 
3.A organização está 
mobilizando todos os esforços 
para priorizar o atendimento às 
pessoas e a mitigação de danos 
ao meio ambiente. 
 
4. As autoridades foram 
devidamente informadas e as 
equipes responsáveis já estão no 
local prestando assistência. 
 
5.Não é possível, neste 
momento, confirmar as causas e 
extensão do ocorrido, bem como 
a existência de vítimas. 
 
6.Por questão de segurança, a 
Samarco reitera a importância de 
que não haja deslocamentos de 
pessoas para o local do ocorrido, 
exceto as equipes envolvidas no 
atendimento de emergência. 

 

1.------------------  

 

2.------------------ 

 

 

 

3. ----------------  

 

 

4.---------------- 

 

5.Atribuição da 
fala. 

 

 

6. Atribuição da 
fala alterada. 

Operações e análises 

 

Operações e análises 

 

Texto Original Texto Original Retextualização Retextualização 

Acréscimos/Alterações Acréscimos/Alterações Eliminações 
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A notícia se deu a partir de uma nota oficial da empresa Samarco. A notícia utiliza 

somente a expressão “em nota” para sinalizar que a notícia é construída usando uma 

informação divulgada pela Samarco. A atribuição da informação à fonte Samarco também é 

um recurso discursivo na tentativa de fazer com que a notícia pareça estar isenta de 

posicionamentos de opinião da equipe jornalística.  

Ao retextualizar o informativo divulgado pela Samarco, em formato de nota de 

imprensa, e transformá-lo em notícia para um ambiente em que uma das principais 

características é a instantaneidade o jornal Estado de Minas opta por fragmentar a 

informação. Essa questão foi abordada por Ernani (2015) ao analisar cibernotícias. O autor 

defende que no ambiente digital a notícia sofre um processo de cristalização, em que uma 

única notícia é dividida e seus fragmentos publicados. Isto porque no jornalismo digital a 

qualidade do que é noticiado é suprimida pela necessidade de quantidade do que se noticiar.  

Na figura 4, verificamos como se dá esse processo de cristalização. A primeira parte 

do cristal de notícia publicada em tempo real no Estado de Minas foi às 18h17, a segunda 

parte às 18h18 e a terceira às 18h30. Na terceira parte do cristal, doze minutos após a 

publicação da segunda parte, o jornal retextualiza a nota da Samarco atribuindo a órgãos de 

segurança o pedido para que pessoas não se desloquem para o local do ocorrido. Traz-nos a 

sensação de uma nova informação, apurada com outras fontes. Mas ao entrelaçarmos nota 

oficial e notícia publicada, percebemos a mesma informação com atribuição a emissores 

diferentes. Talvez pela falta de tempo ou pela falta do que noticiar o jornal recorre a esse 

recurso que cristaliza notícia, linguagem jornalística e leitura. 
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Figura 4 - cristalização da notícia 

 

 
Fonte: Composto e adaptado pelo autor 
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 O texto verbal foi priorizado pelo jornal Estado de Minas na cobertura em tempo 

real do caso Samarco. Algumas horas depois das notícias iniciais sobre o rompimento, o 

jornal explora um pouco mais a cobertura imagética, utilizando para isso fontes externas..  

Na retextualização, conforme Marcuschi (2001), tratamos em essência dos 

processos discursivos: como dizer o que se pretende dizer, ao público que se quer atingir? 

Ao analisar o caso identificamos um processo de retextualização. 

 

Algumas considerações 

Constatamos que existem processos de retextualização nas notícias em tempo real e 

também naquelas que são desdobramentos de notícias instantâneas. Identificamos que as 

retextualização no caso investigado ocorreu do gênero release para o gênero notícia, ambos 

adotam linguagem escrita verbal. Observamos, neste caso, que o texto foi praticamente 

copiado na íntegra. Nisto, vemos um jornalismo que utiliza o realese como notícia, não 

somente como dado complementar. Haveria, portanto, uma transposição dos emissores: da 

Samarco para o Estado de Minas. 

À medida que percebemos essas atividades de retextualização e publicação, 

questionamos se elas se constituem como plágio. E a quem deveria ser atribuída a autoria 

da informação. E em que medida as notícias construídas através de realeses esbarram no 

fator ético de jornalismo. Isso porque não foi preciso checar. A informação estava pronta, 

bastou copiar e colar. 

Ricardo Noblat (2010) considera que o ponto crucial no bom jornalismo é a 

apuração, “faro” para a notícia e a investigação. O autor é incisivo ao afirmar que: “repórter 

é pago para investigar e obter respostas” (NOBLAT, 2010, p. 47). A preocupação com o 

conteúdo das notícias, com os processos de edição pelos quais a notícia passa, com as 

linguagens que serão adotadas na escrita da notícia, com os leitores e com a novidade que a 

notícia irá trazer consigo, devem ser alguns dos parâmetros para a ética no jornalismo 

digital. Sem isso não possível construir um jornalismo e justo. A necessidade de “apurar, 

apurar, apurar... até que nos reste apenas uma história na qual possamos acreditar” 

(NOBLAT, 2010, p. 45) é a dicotomia existente entre o bom jornal e que não possui 

credibilidade. Não basta copiar e colar. 
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