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RESUMO 

 

A reportagem ‘Moradias à margem’ foi produzida para a disciplina de Laboratório de 

Impresso I: Lampião, e buscou, a partir de entrevistas com moradores de áreas de risco, 

dependentes de benefícios moradias, órgãos públicos, especialistas, e acesso a leis e 

projetos sobre o tema, narrar a história de personagens que tiveram suas casas demolidas e 

aguardam há mais de 10 anos a construção de novas moradias. A reportagem denuncia a má 

gestão de recursos financeiros públicos e o ineficiente planejamento urbano da cidade de 

Ouro Preto, sendo uma experimentação em jornalismo digital com uso de ferramentas 

integradas narrativamente. O trabalho foi realizado por uma equipe de estudantes, com 

orientação de três professoras e supervisão de editores de fotografia, texto, arte e 

multimídia no processo de apuração, produção e publicação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reportagem; jornalismo digital; moradias; áreas de risco; Ouro 

Preto. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A reportagem especial “Moradias à margem” foi apurada, escrita, fotografada, 

produzida e construída digitalmente por uma equipe de estudantes da disciplina Laboratório 

de Impresso I: Jornal, que produz o jornal-laboratório Lampião
5
 e sua presença na web. A 

disciplina é obrigatória para a conclusão do curso de Jornalismo da Universidade Federal 

de Ouro Preto (Ufop), Minas Gerais. A reportagem foi produzida para as páginas centrais 

do jornal (6 e 7) e, a partir desse material original, reconfigurada como produto de 

                                                
1
 Trabalho submetido ao XXIII Prêmio Expocom 2016, na Categoria: Jornalismo; modalidade: Produção em Jornalismo 

Digital (avulso). 
2
 Aluna líder do grupo e estudante do estudante do 6º. Semestre do Curso de Jornalismo do ICSA-UFOP, email: 

hariane.s.alves@gmail.com. 
3
 Estudante do 8º. Semestre do Curso de Jornalismo do ICSA-UFOP, email: stella.s.diogo@gmail.com. 

4
 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Jornalismo do ICSA-UFOP, email: karina.barbosa@gmail.com.  

5
 “O jornal Lampião tem como objetivo ser um veículo de comunicação e informação que promove o elo entre a 

universidade e a sociedade, sendo voltado inicialmente para a cidade de Mariana e posteriormente abrangendo também a 

cidade de Ouro Preto. O produto impresso apresenta uma linha editorial que eleva o contexto para além do campus 
universitário, não atendendo a outros interesses que não os da comunidade”. (LOURENÇO et. al., 2012, p. 02) 
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jornalismo digital
6
, em que foram expandidas as informações por meio do texto, do trânsito 

por diversas linguagens hipermidiáticas e com o uso de recursos audiovisuais, imagéticos e 

interativos para permitir uma compreensão mais abrangente do tema na internet. 

Um dos ganchos
7
 que motivou a realização da matéria foi uma ocupação urbana de 

Ouro Preto, denominada pelos organizadores de “Chico Rei”. A ocupação, ocorrida na 

madrugada do dia 25 de dezembro de 2015, com duração de 23 dias, deu visibilidade à 

vulnerabilidade em que se encontram muitas famílias que não têm condição de ocupar áreas 

nobres na cidade mineira. A partir dos desdobramentos da ocupação, a equipe tomou 

conhecimento da amplitude histórica, econômica e social do problema de moradias em 

Ouro Preto, onde muitas famílias vivem em áreas de encostas em uma cidade que, por meio 

de projetos sociais, como o Aluguel Social e construções de casas populares, buscaria, em 

tese, resolver questões habitacionais. 

As entrevistas com as famílias e autoridades foram feitas pelos estudantes, assim 

como as fotos, a diagramação das páginas impressas, a montagem da reportagem digital, a 

execução dos recursos interativos e a captação audiovisual. No que se refere a métodos e 

técnicas, a narrativa foi construída por meio de entrevistas com participantes do movimento 

“Chico Rei”, moradores de áreas de riscos, autoridades, especialistas, além do 

acompanhamento de reuniões na Câmara de Vereadores de Ouro Preto. Para uma melhor 

percepção da situação e condições dos entrevistados, foram feitas visitas às moradias de 

risco, a casas populares construídas em Ouro Preto e Cachoeira do Campo (distrito de Ouro 

Preto), além do acompanhamento de reuniões e encontros que tratavam da situação das 

famílias e órgãos envolvidos na resolução dos problemas habitacionais. Por fim, visitamos 

os locais das ocupações do movimento.  

As reverberações da apuração apontaram para uma questão de mais de 10 anos, 

trazendo à tona famílias que foram desapropriadas de suas casas (muitas delas demolidas 

pela Prefeitura) e realocadas em outras, sem terem recebido, ainda, as indenizações devidas 

e as casas prometidas. Segundo a jornalista Eliane Brum, em entrevista a Agnes Francine 

de Carvalho Mariano, para escutar é preciso se “despir daquilo que tu és, dos teus 

                                                
6
 Disponível em <https://social.shorthand.com/JornalLampiao/n2kogp5NHc/moradias-a-margem>. 

7
 Gancho é o enfoque que determina e sustenta qualquer texto jornalístico. Ele serve para justificar e hierarquizar 

informações em uma reportagem. (HERNANDES, 2005) 
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preconceitos, da tua visão de mundo e chegar o mais vazia para aquele momento e 

conseguir realmente escutar com todos os sentidos o que aquela pessoa está dizendo” 

(MARIANO, 2011, p. 308).  

Nesta apuração, em um período de um mês, lidamos com diversas informações de 

naturezas distintas, bem como problemas em relação à obtenção de informações; ausências 

de arquivos e controles  por parte da Prefeitura, Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, Habitação e Cidadania e dos vereadores. Para novos desdobramentos, foi necessário 

um trabalho cuidadoso para organizar e produzir uma reportagem que informa, acrescenta e 

sensibiliza o leitor acerca da questão habitacional e da necessidade de cobrar resoluções e 

pressionar o governo, e ainda contextualiza o problema historicamente. 

 

2 OBJETIVO 

 

Tendo em vista a historicidade de Ouro Preto e suas questões territoriais, decidiu-se 

produzir uma reportagem especial que abordasse um problema grave que a cidade enfrenta: 

moradias em áreas de risco. Por meio desta matéria o que se buscou foi denunciar a má 

gestão de recursos financeiros, a demora para a construção das casas populares e o 

planejamento urbano ineficiente, além de apresentar ao leitor uma realidade que o público 

pode desconhecer ou não ter a dimensão de quantas pessoas são atingidas por falta de 

terrenos regulares e até mesmo de uma moradia digna. Como experimento em jornalismo 

digital, esta foi a segunda reportagem do Lampião construída para a web a partir de 

material pensado para o impresso, no sentido de oferecer uma narrativa ampliada na 

internet. Teve equipe específica, participando da apuração e produção em todas as etapas. 

Assim, objetiva ampliar as potencialidades narrativas da reportagem; experimentar em 

novos suportes; fazer dialogar o jornalismo impresso e o jornalismo digital, diante do novo 

cenário para a imprensa e para o produto jornal no século XXI; proporcionar maior 

compreensão por parte do leitor, a partir do trânsito entre linguagens, de acontecimentos 

complexos. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

Ouro Preto, então Vila Rica, foi fundada no século XVIII, tornando-se capital de 

Minas Gerais. Surgiu como território promissor pela riqueza em minérios valiosos. Após o 

declínio da extração mineral e da mudança da capital para Belo Horizonte, a cidade sofreu 

grande êxodo populacional, recuperando-se a partir dos anos 1940, quando fábricas se 

instalaram e a atividade mineradora começou a atrair trabalhadores. As fábricas passam a 

ocupar grandes e importantes terrenos na região. Com o passar dos anos, esses terrenos
8
 se 

tornam propriedades desses grupos comerciais, limitando o acesso da população a áreas 

planas, longe de áreas de risco. Após a década de 1950, a economia em torno da mineração 

do alumínio, o turismo e a expansão da Universidade Federal de Ouro Preto foram 

elementos responsáveis pelo crescimento da região dos Inconfidentes (COSTA, 2011). 

Além das questões dos terrenos, da desigualdade de moradia que surge logo após o 

fim da escravidão e do processo de extração de minério que enfraquece o solo, 

características morfológicas, climáticas e geológicas, o relevo forte e o alto índice 

pluviométrico aumentam a quantidade de áreas impróprias para a moradia (FERREIRA et 

al, 2004). Esses fatores em conjunto com os altos preços de alugueis no centro histórico e 

em áreas nobres, da falta de planejamento urbano e de ações por parte dos órgãos públicos 

fazem com que famílias de baixa renda se submetam aos perigos das áreas irregulares.  

Assim, para chamar atenção da população, da mídia e dos órgãos públicos 

municipais, 60 famílias ocuparam na noite do dia 25 de dezembro de 2015 um terreno da 

Metalúrgica Novelis do Brasil S.A. A ocupação Chico Rei, que inspirou a pauta inicial da 

reportagem, foi realizada por integrantes da Associação Ouro Preto Moradia, Preservação e 

Cidadania
9
 e Central de Movimentos Populares de Belo Horizonte. 

A questão habitacional, que leva os menos favorecidos economicamente a morarem  

no entorno das cidades, não é uma questão exclusiva de Ouro Preto. Mas o problema da 

cidadade chamou a atenção da equipe pela sua relevância no cenário nacional, 

                                                
8
 De acordo com Costa (2011), as primeiras áreas de adensamento foram nos bairros Saramenha, no Morro do Cruzeiro, 

no Núcleo Histórico, Morro São Cristóvão, Morro da Queimada, Morro Santana e no Morro São João. 
9
 A Associação publica todas as suas ações, fotos, vídeos e documentos na sua página oficial do Facebook, disponível em: 

<https://www.facebook.com/AssociacaoOuroPretoMoradiaPreservacaoECidadania/?fref=ts>. Acesso em 26 de abril de 
2016. 

https://www.facebook.com/AssociacaoOuroPretoMoradiaPreservacaoECidadania/?fref=ts
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principalmente no setor turístico, e por conta do caráter local do jornalismo efetivado no 

Lampião. Teoricamente, a cidade precisa manter uma estética que valorize as construções e 

paisagens. No entanto, a partir de investigações e entrevistas, verificamos que o cuidado 

territorial/patrimonial se concentra no Centro Histórico. Bairros periféricos como Taquaral, 

Alto da Cruz e São Cristóvão são menos atraentes e com pouca infraestrutura, além de se 

enquadrarem, de acordo com informações da Defesa Civil, em áreas de risco de alto grau. 

 Partindo desse contexto histórico, social e estrutural, desenvolvemos uma 

reportagem especial para edição 22 - impressa e on-line. O formato digital
10

 utilizado para a 

reportagem especial, com expansão narrativa na rede, vem sendo aplicado a partir da edição 

18. Nas publicações anteriores, apenas uma complementação do impresso era publicada no 

site do Lampião. Segundo Rocha (2011, p.03):  

A internet é um ambiente de comunicação diferenciado, que abriga as demais 

mídias e oferece ao usuário a oportunidade de ter acesso a informações em formatos 

diversificados - áudio, vídeo, texto, fotografia e animações - cujo processo recebeu 
o nome de convergência multimídia apresentando galeria de fotos, infográfico, 

vídeo e um texto preparado para a versão online. 

  

Assim, Moradias à margem se efetiva na web, trazendo um texto ampliado, 

revisado e com outros desdobramentos que ocorreram após o fechamento do impresso, 

além de possibilitar a utilização de maior quantidade de recursos audiovisuais, como 

fotografias, linha do tempo, infográfico e uma videoreportagem. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

 Para Belo (2006, p.118), “escrever uma reportagem não é enumerar fatos 

mecanicamente, mas sim dar vida a uma história real”. No que se refere aos métodos e 

técnicas, utilizamos uma narrativa compreendida entre a humanização do relato e a 

descrição, não necessariamente cronológica, do fato. Para isso, a narrativa precisou seguir 

um critério investigativo para apurarmos toda a situação. Entrevistamos mais de 40 fontes, 

                                                
10

 Segundo Rocha (2011, p.02) “o jornalismo online, se comparado ao jornalismo convencional (rádio, televisão, jornal e 

revista), apresenta inúmeros benefícios que vão desde a produção, passando pela publicação até chegar à leitura”. O autor 
específica esses benefícios, destacando redução de custos de produção e de distribuição, maior interatividade no produto, 

complementação do produto por não existir limite na internet e oferecimento de serviços diferenciados e inovadores ao 
leitor.    
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entre moradores de áreas de risco, figuras públicas, pessoas que receberam as casas 

populares, participantes do Aluguel Social, integrantes de movimentos sociais e estudiosos, 

além de ler artigos, leis
11

, portarias, atas de reuniões.  

 A partir da cobertura realizada pelos principais jornais de Ouro Preto, entre 2004 e 

2016 e do acesso a leis e licitações, levantamos informações sobre deslizamentos, ocupação 

de terrenos públicos e privados, morte de pessoas em período de chuva, doação de R$8,1 

milhões pelo Governo Federal para a construção de 300 casas populares em 2007, que só 

começaram a ser erguidas em 2010, tendo sido construídas apenas 90 em Cachoeira, 

finalizadas em março de 2016.  

A escolha das fontes deu-se a partir do acompanhamento da reunião da Câmara dos 

Vereadores, no dia 18 de fevereiro, quando Gláucia e o marido, Carlos Rodrigues Coelho, 

foram à tribuna livre e relataram que não conseguem mais pagar o aluguel com o benefício 

do governo e que várias pessoas receberam casas nos complexos habitacionais de 

Cachoeira do Campo enquanto eles ainda continuariam na fila
12

.  

 No processo de entrevistas, as fontes que permitiram foram filmadas e gravadas, e 

os áudios transcritos posteriormente. Em algumas delas, o repórter audiovisual captou os 

personagens e o ambiente em que estavam - foi uma opção editorial focar, no vídeo, na 

dimensão humana, deixando para o texto, o gráfico, o mapa e a linha do tempo interativa 

questões e informações mais técnicas.  

Para a estruturação da reportagem foi necessário muito trabalho de apuração e 

escrita para colocar as informações em ordem e coerência para uma fácil compreensão do 

leitor. “O jornalista escreve para alguém e, necessariamente, escreve porque quer ser 

compreendido. O leitor, por sua vez, lê e busca por um gesto que o faça compreender o 

                                                
11

 Na construção da reportagem, utilizamos como fontes documentais o que segue: o  inquérito civil no MPMG-

0461.14.000509-5, a portaria PJM no041/2012, o plano diretor, mapa de zoneamento, carta do IBGE (Folhas SF.23-X-A-
III-4; MI-2573-4), estatuto da Associação Ouro Preto Moradia Preservação e  Cidadania, processo 0082745-
53.2015.8.13.0461, protocolo de cooperação mútua entre COHAB e prefeitura, Lei Estadual n 19.091/2010 sobre o Fundo 
Estadual de Habitação - FEH,  Lei nº 11.830 de 07/1995 Criação do FEH, Decreto no44.144 de 03/11/2005 Regulamento 

do Fundo Estadual de, Decreto nº 44.168 de 06/12/2005 Criação do Programa Lares, carta geotécnica da cidade e o 
Programa Minha Casa Minha vida. 
12

 Solicitamos à Prefeitura da cidade todos os projetos de lei, atas, diretrizes, processos de licitação, prestação de contas 

do Fundo Habitacional da cidade, lista dos contemplados nas casas populares de Cachoeira do Campo, de 2004 a 2016, 
para checar quantas casas seriam construídas e quanto de verba foi destinada para cada uma. Até a publicação no online, 

não fomos atendidos. Durante toda a apuração e produção da reportagem, o site e o portal da transparência do órgão 
estavam fora do ar. 
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fato” (RESENDE, 2009, p.40). Na plataforma digital, o texto foi inserido em grandes 

blocos e, a partir deles, foi decidida a posição dos outros elementos. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO E PROCESSOS  

 

 A reportagem especial Moradias à margem foi apurada, produzida, fotografada, 

captada, montada e escrita pelas estudantes Hariane Alves e Stela Diogo, as fotografas 

Agliene Melquíades e Príscila Ferreira, o repórter audiovisual Rodrigo Sena, responsável 

pela produção do vídeo, a diagramação de Mariana Rennó e o design multimídia de 

Gabriella Visciglia. A orientação foi das professoras Karina Gomes Barbosa (texto e 

multimídia), Ana Carolina Santos (fotografia) e Talita Aquino (diagramação), e das 

editoras de texto Thamiris Prado, de fotografia Carol Vieira e de Arte Lígia Caires.  

 A partir da contextualização da pauta, da entrevista com um dos líderes do 

movimento, Wanderley Kuruzu Jr., do acompanhamento de dois encontros da Associação 

Ouro Preto Moradia, Preservação e Cidadania e da visita ao terreno inicialmente ocupado, 

descobrimos que a pauta era mais abrangente e complexa, não podendo ser restrita apenas à 

factualidade da ocupação. 

 Iniciou-se então, uma apuração mais profunda sobre os motivos que incentivaram a 

ocupação. “Sonho em ter minha casinha. Em deixar algo para os meus filhos”. Esta frase, 

primeira linha da reportagem, foi dita por cada fonte que foi retirada de área de risco e que 

aguardava a resolução de um problema partilhado por tantos ouro-pretanos. A força dela 

também marca o vídeo, compondo toda a construção narrativa dele.  

A partir do contato com as fontes, identificamos então que o aspecto mais 

importante da reportagem estava no fato de contarmos histórias, dando ênfase à questão 

humana. A pauta nasceu a partir dos desdobramentos da pauta inicial sugerida e conforme 

afirmado por Mariano (2011), trazia a invisibilidade, a vida que ninguém vê. Ao tirar o foco 

do tão conhecido centro histórico, apresentamos os bairros periféricos, contamos as 

histórias de pessoas esquecidas pelos moradores das áreas nobres e pelo poder público. 

Ouro Preto passa a ganhar novos contornos e os morros, tão ignorados por nós estudantes, 

pelo governo e pela população em geral, tornam-se os protagonistas de uma história que 
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deveria ter sido contada, mas que foi negligenciada por anos, inclusive pela imprensa local 

e regional. 

A partir da humanização do tema, nossa angulação se deu pelas famílias e seus 

maiores desafios na luta por moradias dignas. Conhecemos parte das moradias de áreas de 

risco, casas populares e a rotina de algumas famílias desses dois lugares. Com a apuração e 

percepção desta realidade, buscamos explicações e soluções das autoridades legais. 

Reunindo todas as informações e levantando os dados apresentados, dividimos por temática 

o que cada uma, da dupla de repórteres da matéria, iria escrever, orientamos a direção das 

fotógrafas para as galerias de imagens e o repórter audiovisual definiu o rumo do vídeo do 

especial. Com isso, conseguimos produzir a reportagem especial em conjunto e ao mesmo 

tempo com um processo de escrita individual, delimitado pelos blocos de texto. Alguns 

dados, datas e valores que apareceram durante a apuração não poderiam ficar de fora da 

reportagem. Optamos por construir uma linha do tempo interativa em que tentamos traçar, 

apesar das lacunas de apuração impostas pelos órgãos oficiais, a rota do dinheiro público 

que deveria ter sido investido na habitação popular e não foi, paralelamente às casas que 

deveriam ser entregues e não foram. 

O vídeo, como dito, reforça o caráter humano da pauta e entrelaça a questão de 

fundo - o problema habitacional de Ouro Preto - ao factual, a ocupação Chico Rei. A 

narrativa audiovisual é construída com a contextualização das pessoas em seus ambientes. 

Entre as referências para a montagem e o estilo estão produções da TV Folha. O infográfico 

apresenta dados técnicos que ajudam na contextualização histórica da atuação política de 

movimentos de habitação, mostrando dados de ocupações no país. Já o mapa de risco de 

Ouro Preto demonstra, graficamente (e por meio de uma fonte oficial, pois é documento da 

Prefeitura), a condição peculiar do solo da cidade. As galerias exploram mais a fundo os 

personagens, enquanto as imagens de abertura de cada bloco e de abertura da matéria têm  

impacto editorial e visual.  

O especial foi construído em plataformas digitais gratuitas, hospedadas na nuvem - 

o que também implica em desafios e impõe limitações ao produto. Todos os elementos 

foram elaborados e desenvolvidos pelos estudantes - da matéria-prima informativa às 

inserções nas ferramentas e na plataforma principal. Pelo site do Lampião 
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(www.jornalismo.ufop.br/lampiao), desenvolvido em Wordpress, o leitor chega a uma 

página que leva à reportagem
13

, desenvolvida e hospedada no Shorthand Social (versão 

gratuita do aplicativo utilizado por grandes veículos mundiais para iniciativas similares). A 

linha do tempo foi desenvolvida no aplicativo Timeline JS, da fundação Knight. O 

infográfico interativo foi desenvolvido pela plataforma Infogr.am, as galerias de imagens 

criadas no Cincopa
14

 e o vídeo hospedado no Youtube. A plataforma Shorthand Social 

permite a incorporação de diversas outras ferramentas, o que foi levado em conta para 

desenvolver os elementos hipermidiáticos do especial - funcionalidade e integração entre os 

elementos. Os softwares proprietários utilizados no especial foram o pacote Adobe para a 

edição do vídeo (Première), diagramação da versão impressa (InDesign) e edição de 

imagens (Lightroom). O Shorthand amplia as possibilidades da reportagem na internet, ao 

incorporar elementos hipermidiáticos e incentivar o trânsito de linguagens em prol da 

narrativa; ao mesmo tempo, o caráter gratuito e experimental impõe limites; por exemplo, 

de design, ao limitar variações de fontes, cores, colunas e tamanhos. 

 

 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir de disciplinas oferecidas no curso de Jornalismo da Universidade Federal 

de Ouro Preto, aprendemos diversas teorias acerca da construção de uma reportagem e 

sobre as linguagens jornalísticas em que o jornalismo se efetiva, desde o rádio, a TV, o 

documentário, passando pela fotografia, o planejamento visual e a web. Aprendizado que 

foi reforçado e acrescido de novas técnicas durante a disciplina em que é produzido o 

Lampião, principalmente no que diz respeito ao experimento digital, que começou a ser 

produzido pela turma anterior e passou a funcionar efetivamente, com uma equipe própria e 

uma reportagem especial que se sustenta por si mesma, sem precisar do impresso, na edição 

22, com moradias à margem. 

 Acreditamos que com esse trabalho as autoridades se sintam pressionadas a 

tomarem atitudes mais funcionais e efetivas para que vidas não sejam perdidas e o 

                                                
13

 A reportagem também pode ser acessada pelo link direto do Shorthand: 

https://social.shorthand.com/JornalLampiao/n2kogp5NHc/moradias-a-margem  
14

 A versão gratuita do aplicativo permite número limitado de visualizações por mês. Isso significa que as galerias nem 

sempre estão disponíveis ao leitor; um problema que o Lampião ainda não conseguiu resolver, visto que a maioria dos 
aplicativos de galerias on-line é paga.  

http://www.jornalismo.ufop.br/lampiao
https://social.shorthand.com/JornalLampiao/n2kogp5NHc/moradias-a-margem
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jornalismo cumpra seu papel de guardião (watchdog), ampliando a voz daqueles que não 

possuem espaço nos fóruns públicos. E até mesmo para que acabe de vez com a 

precariedade de casas que não têm condições de abrigar nenhum tipo de ser humano. Além 

disso, esperamos que a reportagem sirva como gancho para outras que podem aprofundar e 

investigar mais sobre o tema, fazendo com o que o assunto não caia no esquecimento 

daqueles que podem deitar e dormir, sem medo, debaixo de seus tetos seguros.  
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