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Da esquerda para a direita. Ricardo Rodrigues (Jornalista Diário de Notícias), Ana Sofia
Fonseca (Jornalista Freelancer), Marisa Torres da Silva (Moderadora…….) e José Vegar
(Jornalista Freelancer) foram os intervenientes na conferência, no auditório Armando Gebuza,
na Universidade Lusófona de Lisboa

O auditório encheu para se ouvir falar quem sabe aquilo que é o jornalismo e as dificuldades
que acarreta

Marisa Torres da Silva moderou a conferência para elucidar as dificuldades da actividade
jornalística e também incentivar as novas ideias propostas por futuros jornalistas

José Vegar interveio primeiro e disse que a reportagem é o género jornalístico mais odiado

Ana Sofia Fonseca afirmou que quem vivencia, pode contar. “É preciso vida, é preciso
mundo.”, acrescentou

A reportagem tem que conseguir que as pessoas vivam a realidade revelada: “…Se magoem
nos vidros do bairro e sintam o cheiro da muamba…”, contou Ana Sofia.

O apelo aos jovens jornalistas presentes na conferência para que se empenhem, que
“mergulhem nas histórias”. Ricardo Rodrigues recomenda: “O que é preciso é respirar
jornalismo.”

“É preciso saber desligarmo-nos da realidade, sem desiludir as pessoas.”. Os profissionais
que não o fazem não conseguem fazer reportagem.

Ricardo Rodrigues avança que “agora é que é, agora é que vai ser”, apelando à iniciativa dos
jovens jornalistas

Ana Sofia afirmou que a falta de ideias nas chefias da redacção “é bom”, porque permite aos
jornalistas sugerirem novas reportagens

José Vegar apelou a que os jornalistas nunca desistam, mesmo quando se deparem com
dificuldades: “O mundo é lixado.”

“É a selva”, Ricardo Rodrigues reforçou a ideia de Vegar.

José Vegar lançou a esperança: Se um jornalista aparecer na sua redacção com uma formação
em macro-economia, “tem a porta aberta.”

“Têm de lutar, nós não precisamos de vocês”
Andreia Vanessa Vieira Oliveira, nº20083812

Ricardo Rodrigues, Ana Sofia Fonseca, Marisa Torres (moderadora) e José Vegar. Foto: Sara Alves

O “Jornalismo Narrativo nos Media” serviu de mote para a conferência que
ocorreu na passada Quinta-feira na Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, e que contou com a presença dos jornalistas Ricardo Rodrigues, Ana Sofia
Fonseca e José Vegar.
Foi sem eufemismos que o jornalista freelancer, José Vegar começou o seu
discurso: “90% dos presentes neste auditório nunca trabalhará num meio de
comunicação”.

Vegar explicou que os estudantes de jornalismo não são jornalistas, mas sim
detentores de competências básicas, que têm de ser desenvolvidas: “ Se dominarem
estas competências têm um mercado aberto”.
As “competências básicas” defendidas pelo jornalista freelancer dividem-se em
seis pontos: ter curiosidades; ler; escrever; ter formação para além da universitária;
perceber o que é uma redacção; e ler e escrever em inglês.
A também jornalista freelancer, Ana Sofia Fonseca reforçou os pontos
defendidos por Vegar, ao dizer que não basta ter um canudo na mão para se ser
jornalista. Tem também de conhecer a realidade e acima de tudo as pessoas. “Quando
não se tem mundo, não se tem ideias”.
Ricardo Rodrigues, jornalista do jornal “Diário de Notícias”, fortalece o
argumento da sua colega de profissão ao afirmar que: “É preciso jornalistas que vivam
o jornalismo, que vivam a vida e depois a saibam contar”
Quanto à importância do jornalismo narrativo, a opinião dos três jornalistas é
unânime: ”É a solução para tirar o jornalismo do fundo”, mas nem por isso deixa de ser
mal aceite.
Para Ricardo Rodrigues o problema está na má qualidade de chefias em
Portugal, para Ana Fonseca é a preguiça dos jornalistas que dificulta: “ Cada vez há
mais preguiça nas redacções, toda a gente vai atrás das agências noticiosas”.
A jornalista acrescenta que assessores de imprensa e agências noticiosas não
devem ser confundidos com jornalismo: “ Jornalismo é ir atrás de histórias”.
No entanto, nenhum se deixa assustar e recusam-se a aceitar desculpas: “Não
há dinheiro, não há meios, não há tempo. Estes são problemas antigos. A diferença é
se alinhas ou não”, disse a jornalista freelancer. O jornalista Ricardo Rodrigues

acrescenta: “Se nos metermos em bolhas fechadas então não estamos a servir o nosso
papel de formar consciências.”
Apesar das dificuldades e obstáculos os jornalistas incentivaram os alunos a
lutar e a serem pró-activos. “Têm que lutar! Vocês têm de lutar, nós não precisamos
de vocês”, disse José Vegar.
O jornalista acrescentou que os estudantes devem aproveitar o facto de serem
jovens e desvendarem realidades que estão mais ao seu alcance e que um jornalista
mais velho não consegue captar da mesma forma.
O tempo de contar histórias
Mariana Rijo
Imaginemos o jornalismo num novo contexto: a reprodução da realidade como se de
uma história se tratasse. É esta a dúvida que persiste nos nossos dias. Será o Jornalismo
Narrativo o futuro da actualidade jornalística?
No passado dia 24 de Março, a Universidade Lusófona deu lugar a um debate sobre o
Jornalismo Narrativo nos media, moderado pela professora Marisa Torres da Silva. Dos
intervenientes convidados, José Vegar, jornalista freelancer desiludido com a situação
do actual jornalismo português, fala-nos deste estilo jornalístico no âmbito da
experiência pós-universitária. Segundo o jornalista, o grande erro dos licenciados é
considerarem-se profissionais detentores de competências específicas que têm de ser
aplicadas em diversas áreas. “Pesquisar informação pode ser aplicado, tanto a um
órgão de comunicação social como a um órgão governamental, por exemplo.”
Uma vez que “70% dos licenciados em Jornalismo não trabalham na sua área de
formação”, José Vegar afirma que saber reproduzir a realidade em texto e imagem é
essencial. O jornalista assegura que dezenas de sectores profissionais dão primazia a
licenciados capazes de, em simultâneo, escrever e editar som e imagem. “São
ferramentas para uma mais-valia profissional”.
Na opinião de José Vegar, as aptidões necessárias a um bom jornalista narrativo devem
ser desenvolvidas, pois é uma questão de prática. Para isso, explica-nos que existem
competências essenciais à prática do estilo, sendo a curiosidade a principal já que, sem

ela, não é possível fazer uma reportagem. “É necessário questionar-se se têm realmente
uma curiosidade obsessiva pelo mundo.”, explica.
Segundo o jornalista, também uma leitura semanal de textos jornalísticos permitem um
maior aprofundamento dos conhecimentos acerca de Jornalismo Narrativo. Mas não só
a leitura. Considera que a prática através da escrita é fundamental, já que “o jornalismo
é uma actividade de combustão lentíssima”, conforme nos explicita. José Vegar
aconselha a leitura da revista New Yorker para consolidar ideias e conhecimentos. “O
jornalismo pratica-se lendo os mestres e escrevendo”, confessa.
O jornalista afirma que a formação universitária em jornalismo é insuficiente. Assim, é
necessário aliar ao curso uma boa capacidade de contar uma história. O profissional de
informação conta que é precisa uma deslocação dos nossos sonhos para perceber a
realidade de uma redacção. “Temos milhares de jornalistas desportivos e musicais, não
precisamos de vocês!”
O mundo do jornalismo do Ocidente é o único em que os profissionais são anárquicos,
bem como se contam como raros os contadores de histórias ao invés de jornalistas.
No entanto, Ana Sofia Fonseca, jornalista da SIC, considera que é preciso nunca
desistir. Acredita que a formação não é apenas universitária, pois é no contacto com o
terreno que se conhece a realidade da profissão. “Só quem é capaz de sentir e de
vivenciar pode ter uma visão que inquiete.”, assegura.
Para a jornalista, a essência da profissão reside em contar histórias, já que a obrigação
do jornalista é esta mesmo – levar o leitor à realidade – o que apenas é bem sucedido
caso lhe dermos muito mais do que uma reportagem: cheiro, som e gestos. “Cabe aos
jornalistas mostrar que é possível fazer boas histórias, seja em Portugal, seja do outro
lado do Mundo.”, afirma.
Ricardo Rodrigues, do Notícias Magazine (DN), acredita que o jornalista deve contar o
que sempre existiu, mas em que ainda ninguém reparou. Confessa que para fazer
jornalismo narrativo é necessário dar tempo a si próprio, de apreender os
acontecimentos e de se dar espaço para os escrever.
“É preciso jornalistas que respirem jornalismo.”, diz Ricardo Rodrigues, acrescentando
que as redacções já têm suficientes jornalistas a preencher o habitual horário laboral.
Em tom de encorajamento, o jornalista aconselha todos os aspirantes à profissão que se
entreguem às vivências, uma vez que várias ideias surgem na sequência de uma
primeira, por mais enfadonha que esta possa parecer. “O que é importante é
mergulhar”.

É graças à reportagem que o Jornalismo Narrativo se tem desenvolvido. Consigo traz o
aumento do número de contadores de histórias nas redacções portuguesas que, até hoje,
têm sido superados pelos “jornalistas de secretária”.
Contar histórias torna-se, assim, o estilo precursor da reportagem. Um bom jornalista
deve saber “cheirar”, “sentir” e “viver” os acontecimentos, para transmiti-los na íntegra
ao leitor. Não basta querer. É preciso respirar jornalismo.

Estórias Jornalísticas
Falco Caldeira Mafra

Às 17 horas e 30 minutos do dia 24 de Março de 2011, o Auditório Armando Guebuza,
na Universidade Lusófona, em Lisboa, albergou a 8ª Edição do Ciclo de Conferências
Comunicação e Jornalismo no séc. XXI.
Para a conferência “O Jornalismo Narrativo nos Media”, estavam convidados os
jornalistas Ana Sofia Fonseca, José Vegar, Paulo Moura e Ricardo J. Rodrigues.
O recinto estava lotado por dezenas de jovens, espalhados um pouco por todo o lado,
que aguardavam impacientemente pela chegada dos intervenientes. À espera, os presentes
iam abrindo os cadernos e tirando a canetas das mochilas.

15 minutos depois da hora prevista, a moderadora do debate, a professora Marisa
Torres, chegou na companhia dos respectivos convidados, com a excepção do repórter do
Público, Paulo Moura que, devido a motivos profissionais, não pôde estar presente.

Após a introdução dos convidados, por parte da moderadora, o primeiro a ter a
palavra foi José Vegar, que acabaria por ser também, dos protagonistas, o que abandonou o
recinto mais cedo. O ex-repórter do Expresso iniciou o seu discurso de uma forma directa, e
em 30 segundos acabou com a réstia de esperança que os estudantes de comunicação, na
plateia, tinham de um dia se tornarem jornalistas. Depois do choque inicial, e já com a total
atenção do público, José Vegar falou um pouco da sua experiência profissional e
desdramatizou um pouco a situação dizendo aos aspirantes a jornalistas presentes para se
considerarem “detentores de competências que têm valor no mercado profissional”.
Ana Sofia Fonseca e Ricardo J. Rodrigues romantizaram o jornalismo narrativo. Ao
longo dos seus discursos, tanto a freelancer como o professor, foram contando estórias sobre
a sua vida profissional. A paixão que ambos nutriam pela passagem da realidade à escrita, ia
envolvendo todos os jovens presentes, dando-lhes algum alento. O auditório sorria
novamente...

Quase uma hora após o seu inicio, o debate chegava ao fim, e o auditório continuava
cheio de dezenas estudantes com dezenas de perguntas.

A salvação do jornalismo está no jornalismo narrativo
Aline Brito
O jornalismo narrativo e a reportagem contam histórias e factos. Na opinião do
jornalista José Vegar o grande erro que a maior parte das pessoas cometem é
considerarem-se jornalistas. Os jornalistas são detentores de competências específicas
que quanto maiores mais valorizados pelo seu sector profissional. Têm de saber de
escrever textos e produzir imagens e som. São estas características que os sectores
profissionais valorizam e procuram. O jornalismo narrativo é a reportagem. O
jornalismo narrativo tem uma história e é o género mais considerado, hoje em dia, no
jornalismo.
José Vegar diz que para fazer uma reportagem é preciso ter curiosidade e ler textos
narrativos percebendo a força de uma reportagem. O jornalismo narrativo apreende
lendo-se e demora anos a ser aprendido.

“Para vender mais jornais é preciso saber tratar uma história”, diz Vegar numa
conferência sobre o jornalismo narrativo nos media, na Universidade Lusófona.
Formação avançada em macro economia ou procurar formação alternativa é uma boa
solução para garantir emprego.
De acordo com José Vegar sair dos nossos sonhos e perceber a realidade de uma
redacção é o inicio do jornalismo: “As redacções precisam de jornalistas que
descodificam o que os outros não conseguem descodificar. Alguém que penetre na
realidade”. Mas na opinião da jornalista Ana Sofia Fonseca o caminho para salvar o
jornalismo está em inverter o olhar e lembrar que há seis mil licenciados em jornalismo
por ano em Portugal. A solução está em nunca desistir e continuar sempre a tentar.
Ana Sofia diz que não há nada como ir a luta. Insistindo nas afirmações de Vegar de
que um jornalista tem que conhecer a realidade, conhecer as pessoas. Conhecer as
coisas, vivenciar porque só quem vivencia pode contar. Ter uma visão mais aprofundada
do assunto.
“Uma das saídas possíveis actualmente é o jornalismo narrativo. O jornalismo
narrativo é o mesmo que saber contar historia, saber fazer uma reportagem” diz a
jornalista Ana Sofia. A obrigação do jornalista é dar reportagem com voz, cheiro porque
tudo isto faz com que os jornalistas viajem de um lugar para outro através da
reportagem. “É possível fazer boas histórias porque todos temos capacidades para
contarmos boas histórias, o essencial está em encontrar bons temas que despertam a
atenção dos leitores”.
O jornalista Ricardo Rodrigues diz que o bom jornalismo está em contar o que
ninguém contou. As grandes reportagens são dos programas mais vistos. Os jornais
estão a tentar imitar o online. Contar boas histórias é uma paixão. “Quando
mergulhamos numa coisa torna-se o que somos ou seja torna-se a nossa vida. As boas
histórias estão nas coisas que sempre estiveram ali mas que nunca reparamos”.
O jornalista José Vegar diz que temos de saber onde devemos aplicar as nossas
competências. Ler e escrever inglês é uma das principais características hoje
procuradas.
“Actualmente há falta de ideias nas redacções. As pessoas vivem num mundo fechado
de ideias” diz Ana Sofia. As histórias encontram-se com muita facilidade. Existem

muitas formas e ângulos de as abordar. O trabalho jornalístico ajuda a formar
consciência.
“Depois de andar no terreno há um momento de escrita que é um momento muito
solitário”, diz Ricardo Rodrigues. O jornalismo em Portugal esta a passar uma fase
muito complicada, mas é muito importante para a democracia porque não existe
democracia sem jornalismo. O bom jornalismo é o jornalismo no terreno.

