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RESUMO 

A cobertura jornalística deve ser pautada pela ética e veracidade das informações 
transmitidas. Os veículos de comunicação têm papel social de informar o público sobre os 
acontecimentos, e devem fazê-lo de forma objetiva a fim de relatar fatos relevantes ocorridos. 
No entanto, percebemos o reporte de dados ou informações desnecessárias que contribuem 
mais para uma desinformação do público, ou seja, conteúdo sem importância informativa e 
com foco sensacionalista visando a receitas financeiras para o veículo. Será abordada, neste 
trabalho, a cobertura que os portais de notícias na web realizam sobre acidentes e incidentes 
aéreos. Iremos comparar a cobertura da imprensa geral e da imprensa especializada. 
 

PALAVRAS-CHAVE:Jornalismo especializado; notícia; aviação; acidentes aéreos; 
sensacionalismo. 
  

INTRODUÇÃO 

  
 Mesmo depois de muitos anos de sua invenção, a aviação ainda fascina os homens. O 

fato de colocar um aparelho pesado, como um avião, há vários metros de altura e em grandes 

velocidades, realmente é diferente e parece cena de um filme de ficção científica. A aviação 

se tornou, ao longo dos anos, um mecanismo vital para o desenvolvimento econômico e social 

global, permitindo deslocar pessoas e mercadorias aos lugares mais inóspitos do planeta. 

 A imprensa trata aviação de diferentes maneiras: de maneira positiva, como fator 

primordial para nosso desenvolvimento, dando destaque aos avanços da indústria aeronáutica 

e às melhorias oferecidas por empresas áreas ao redor do mundo; de maneira negativa, quando 

ocorrem acidentes aéreos, utilizando de meios não muito nobres, como sensacionalismo, para 

relatar os fatos ocorridos e conseguir audiência. Percebe-se uma postura da imprensa por 

causar impacto com a informação. É a espetacularização da notícia, talvez visando fins 

comerciais e financeiros, como aponta Rezende (2000, p.25): 
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O formato espetacular, comum às emissões de ficção e de realidade, 
representa a fórmula mágica capaz de magnetizar a atenção de um público 
tão diversificado. O espetáculo destina-se basicamente à contemplação, 
combinando, na produçãotelejornalística, uma forma que privilegia o 
aproveitamento de imagens atraentes – muitas vezes desconsiderando o seu 
real valor jornalístico –com um conjunto de notícias constituído 
essencialmente de fait divers. 

 

 Neste trabalho, faremos uma análise a fim de comparar as diferentes abordagens da 

imprensa geral e especializada sobre o tema acidentes aéreos. Analisamos os portais de 

notícia UOL – www.uol.com.br – e G1 – www.g1.globo.com – como representantes da 

imprensa geral, e os portais das revistas AeroMagazine – www.aeromagazine.uol.com.br – e 

Flap Internacional – www.revistaflap.com.br . Foram analisadas matérias comuns publicadas 

nos referidos veículos no período de 01/08/2013 a 30/09/2013. 

 

IMPRENSA GERAL – PORTAIS UOL E G1 

 

O UOL – www.uol.com.br – é um portal de noticias da empresa Folha da Manhã que 

edita o jornal Folha de São Paulo. Fundado em 1996, possui o maior conteúdo em língua 

portuguesa do mundo. Oferece conteúdos diversificados de notícias, esportes, entretenimento, 

além de outros produtos e serviços a assinantes. Segundo levantamento do site alexa.com, sete 

em cada 10 internautas navegam pelo portal. Publica conteúdos de notícia próprios e de outras 

fontes, tais como: Folha de São Paulo, The New York Times, Der Spiegel, Financial Times, 

USA Today, BBC, Reuters e revistas como Veja e Exame. Tem um time de colunistas e 

blogueiros nos segmentos economia, política e esportes, como Juca Kfouri, Fernando 

Rodrigues, dentre outros. 

O Portal G1 – www.g1.globo.com–é um site de notícias das Organizações Globo, sob 

tutela da Central Globo de Jornalismo. Foi lançado oficialmente em 2006. Utiliza conteúdo 

jornalístico de todas as empresas da organização, com destaque para material multimídia, com 

áudio e vídeo. Também publica material de outras fontes, principalmente internacionais, 

como Agência France Press, Associated Press, EFE, Lusa, Reuters e agências nacionais, 

Estadão e Valor Econômico. Também utiliza vasto material produzido pelas filiais da Rede 

Globo em todo o Brasil. Em 2010, lançou versões em inglês e espanhol. 
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IMPRENSA ESPECIALIZADA – AEROMAGAZINE E FLAP INTERNACIONAL 

 

 A revista Flap Internacional – www.revistaflap.com.br – é tida como a mais 

importante revista especializada em aviação do Brasil e América Latina. Lançada em 1962 na 

versão impressa e 1999 na versão on-line, a Flap se destaca por trazer vasto conteúdo técnico 

sobre a indústria aeronáutica, além de informações sobre companhias aéreas, aeroportos, 

aviação geral, militar e comercial. Possui, em seu quadro de colaboradores, especialistas, 

técnicos, pilotos e apaixonados por aviões. 

 A revisa AeroMagazine - www.aeromagazine.uol.com.br - é editada na versão 

impressa há cerca de 16 anos e tem suas versão on-line desde 2005. Possui conteúdo 

especializado em aviação, com ênfase numa abordagem técnica, a partir de equipe de 

especialistas em segurança de voo, pilotos e ex-pilotos, e outros profissionais do setor. Possui 

editorias sobre aviação executiva, comercial e militar, dá destaque para questões de 

infraestrutura e novidades dos fabricantes e operadores. 

 

COMO A IMPRENSA GERAL ABORDA O TEMA ACIDENTES AÉREOS 

Fazendo uma análise, dentro do período indicado, das notícias sobre acidentes aéreos 

veiculadas nos portais – UOL e G1 – conseguimos identificamos uma abordagem menos 

tecnicista e mais midiática, a fim de atrair audiência, dando ênfase a questões menos 

importantes. Utiliza-se de linguagem sensacionalista para alcançar o leitor, deixando o papel 

social de informar em segundo plano. 

Para Rosa Pedroso(2001, p. 52), o sensacionalismo é o uso da 

 

intensificação e exagero gráfico, temático, lingüístico e semântico, contendo 
em si valores e elementos desproporcionais, destacados, acrescentados ou 
subtraídosno contexto de representação e construção do real social(...) é 
exploração do fascínio pelo extraordinário, pelo desvio, pela aberração, pela 
aventura, que é suposto existir apenas na classe baixa. É no distanciamento 
entre a leitura e realidade que a informação sensacional se instala como 
cômica outrágica, chocante ou atraente. 

 

Temos a impressão que há um manual para coberturas aéreas nas editorias dos portais 

analisados. Sempre que ocorre um acidente aéreo, em qualquer parte do mundo, os 

colaboradores logo seguem um roteiro: chamada na página principal do site com frase 

impactante, informando que ocorreu a queda de uma aeronave ou que a mesma está 
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desaparecida; coloca-se o número de passageiros a bordo, e quanto maior o número, maior o 

destaque da chamada; as páginas da matéria logo incluem links com informações sobre outros 

acidentes aéreos, com dados, estatísticas, fotos e vídeos; no texto das matérias algumas 

suposições sobre o assunto são levantadas, sem o menor critério técnico e muitas analogias 

começam a ser feitas, como, por exemplo, é iniciada uma comparação com o modelo da 

aeronave envolvida com outros eventos de outras datas. 

Na sequência dos eventos, assim que se tem a comprovação da queda de uma 

aeronave, a abordagem continua agressiva, como matérias sobre as vítimas, exposição de 

fotos antigas das vítimas nas matérias, relatos de sobreviventes, reportagens sobre o impacto 

do ocorrido nos familiares das vítimas. Há uma exploração velada da desgraça alheia, com 

exposição excessiva do sofrimento das pessoas envolvidas no evento. Sempre que ocorre um 

acidente aéreo, a mídia utiliza destes meios a fim de chocar e consequentemente aumentar 

vendagens ou audiência. 

Angrimani (1995, p. 16) ressalta o aspecto do ato de tornar sensacional um fato que, 

por critérios jornalísticos estritos, não mereceria esse tratamento. “... é na exploração das 

perversões, fantasias, na descarga de recalques e instintos sádicos que o sensacionalismo se 

instala e mexe com as pessoas” (1995, p. 17). Amaral (2006, p. 21) afirma que, em geral, “(...) 

o sensacionalismo está ligado ao exagero; a intensificação, a valorização da emoção; à 

exploração do extraordinário, à valorização de conteúdos descontextualizados; à troca do 

essencial pelo supérfluo ou pitoresco e inversão de conteúdo pela forma”. Na sequência, ela 

sustenta que:  

 

O sensacionalismo tem servido para caracterizar inúmeras estratégias da mídia 
em geral, como super posição do interesse público; a exploração do interesse 
humano; a simplificação; a deformação; a banalização da violência, da 
sexualidade e do consumo; a ridicularização das pessoas humildes; o mau 
gosto; a ocultação de fatos políticos relevantes; a fragmentação e 
descontextualização do fato; o denuncismo; os prejulgamentos e a invasão de 
privacidade de tanto de pessoas pobres e como de celebridades, entre tantas 
outras. (AMARAL, 2006, p. 21) 

 

Dois fatos ocorridos no período analisado chamam a atenção. Em 02 de setembro de 

2013, um voo que fazia a rota Madri – Guarulhos sofreu uma forte turbulência quando se 

aproximava da costa brasileira. Devido ao ocorrido, alguns passageiros se feriram com maior 

gravidade e a aeronave realizou pouso em Fortaleza para que os mesmos pudessem ser 

atendidos por uma equipe médica. Nos portais UOL e G1 multiplicaram-se notícias sobre o 
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ocorrido e com uma abordagem extremamente sensacionalista. Em uma das chamadas do 

portal UOL, lia-se: “Passageiros se ferem após pouso não programado em Fortaleza”. No 

evento, os passageiros haviam se ferido antes do pouso mas, ao ler a frase no site, o leitor faz 

outra interpretação. 

Outras reportagens sobre este último fato foram publicadas nos dias seguintes e 

seguiram a mesma cartilha sensacionalista. Logo iniciaram as entrevistas com os passageiros 

e os relatos publicados nada acresciam em nível de informação. Iniciaram-se também as 

comparações em ambos os portais, com acidentes anteriores, sem qualquer critério técnico. O 

portal G1 inseriu links e infográficos sobre outros eventos, ocorridos com o mesmo modelo 

de aeronave e ainda fez analogias com a queda do voo AF447 da Air France, como o mesmo 

modelo envolvido. 

No portal UOL, um infográfico sobre o funcionamento da caixa-preta de um avião foi 

publicado para ilustrar a matéria sobre o incidente. Na lateral da mesma reportagem havia um 

box com os dizeres: “Relembre o acidente da TAM”, referindo-se a outro acidente ocorrido 

em outra época e com nenhuma relação com o fato atual. No geral, em ambos os portais nota-

se uma preocupação em entreter o leitor e trazer conteúdo impactante, que gere expectativa e 

force o internauta a clicar nos links oferecidos. É uma abordagem totalmente voltada para 

obter altos índices de audiência e, consequentemente, ganhos econômicos com os vários 

acessos alcançados. Deixa-se de lado aqui o papel de informar, de trazer o fato noticioso de 

maneira relevante ao leitor. 

Em 10 de setembro de 2013, os portais também anunciaram, logo pela manhã, que 

“Aeronave faz pouso forçado em João Pessoa”. A chamada ocupava a parte principal do site, 

e alertava que havia 52 pessoas a bordo. Como o evento com o voo entre Madri e Guarulhos 

era recente, logo as mesmas comparações e conteúdos foram colocados no ar. Na reportagem, 

foi informado que a aeronave envolvida teve um problema técnico e logo fica evidente outra 

“mania” da imprensa geral quando se trata deste assunto: querer uma resposta rápida da 

companhia sobre o ocorrido e principalmente qual o problema técnico existente. Uma 

aeronave pode ter milhares de problemas técnicos e evidentemente que trabalha para não tê-

los.  

É perceptível uma falta de conhecimento sobre o assunto aviação por parte das equipes 

de jornalistas destes veículos. Obviamente, suas editorias se propõem a tratar sobre assuntos 

diversos: economia, política, esporte, dentre outros. No que se refere ao transporte aéreo,a 

base de informações é precária ou quase nula e pende para o especulativo. Em aviação, não 
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sedeve trabalhar com hipóteses ou especulações, afinal, muita coisa está em jogo. Para dar 

uma notícia, o veículo deve conhecer a fundo o assunto e tratar de forma correta os 

acontecimentos, baseando as informações em dados concretos, a fim de dar a devida cobertura 

aos fatos. 

Os portais UOL e G1 adotam discurso sensacionalista e tom midiático com o intuito 

de atrair audiência para seus domínios em detrimento da real função de suas propostas como 

sites de conteúdos jornalísticos: informar. Da forma como são retratados os acidentes aéreos 

por ambas, praticamente desinformam o leitor.  

 

COM A PALAVRA, A IMPRENSA ESPECIALIZADA  

 O discurso utilizado pela mídia especializada possui roupagem que prioriza o caráter 

informativo do conteúdo jornalístico e deixa de lado traços sensacionalistas, em seus textos, 

artigos e reportagens.  

 Os portais das revistas – Flap e AeroMagazine – oferecem uma cobertura dos fatos 

desenvolvida por uma equipe de jornalistas especializados e tem suporte de inúmeros 

técnicos, engenheiros, pilotos e ex-pilotos, para dar sustentação aos pontos elencados em suas 

reportagens. 

 Comparamos as mesmas reportagens apresentadas acima, quando tratamos da 

imprensa geral, agora sob o ponto de vista da imprensa especializada no tema. Verificamos 

reportagens e artigos sobre os incidentes envolvendo a turbulência no voo de Madri – 

Guarulhos e o pouso forçado ocorrido em João Pessoa. 

 As duas publicações trouxeram conteúdos sobre os fatos, com ênfase maior para o 

caso de Madri – Guarulhos. Sobre o incidente na capital da Paraíba, o site da revista Flap 

trouxe uma pequena reportagem sobre o ocorrido, sem dar maiores destaques. Apenas 

informou que o problema detectado na aeronave fora resolvido pela equipe de técnicos da 

companhia aérea e que a aeronave envolvida retomou as atividades naquele mesmo dia. O site 

da AeroMagazine também fez o mesmo reporte e ressaltou as qualidades técnicas do modelo 

da aeronave, que é conhecida por ser um aparelho com altos índices de segurança operacional. 

 Com relação ao ocorrido com o voo de Madri – Guarulhos, ambos os portais 

trouxeram vasto conteúdo sobre o tema. O site da AeroMagazine apresentou uma grande 

reportagem, onde pilotos e especialistas em segurança de voo debatiam sobre os fatores que 

levaram a aeronave envolvida a passar pela turbulência que feriu os passageiros. Os 

engenheiros de voo que colaboraram com a matéria trouxeram à tona o fenômeno conhecido 
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iminuir os impactos durante o voo.  

Flap Internacional trouxe uma matéria sobre os efeitos da turbulência 

em aeronaves comerciais, e quais procedimentos os comandantes de aeronaves comerciais 

adotam em tais situações. Traz ainda um importante artigo, onde um experiente piloto de 

rciais relata detalhes sobre a operação de uma aeronave e o nível de segurança 
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como “turbulência de céu claro”, que é apontada por especialistas como o fator que 

m sendo tomadas pelas autoridades no assunto 

trouxe uma matéria sobre os efeitos da turbulência 

em aeronaves comerciais, e quais procedimentos os comandantes de aeronaves comerciais 

adotam em tais situações. Traz ainda um importante artigo, onde um experiente piloto de 

rciais relata detalhes sobre a operação de uma aeronave e o nível de segurança 

se que nos conteúdos publicados nos portais especializados, objetivo final das 

s em segundo plano. A 

intenção vista aqui é totalmente de cunho jornalístico e o intuito é acrescentar conhecimento e 

Ambos os portais não fazem comparativos 

o ocorre por um fator específico e sim por 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diariamente, em todo mundo, ocorrem milhares de voos, com milhões de passageiros 

e cargas áreas. Somente no Brasil, entre 2002 e 2012, houve um crescimento de 161% no 

número de pessoas que utilizam aviões para se deslocar, de acordo com levantamentos da 

Agência Nacional de Aviação Civil – Anac. A tendência global desse mercado é crescer cada 

vez mais e o setor se preocupa com fatores preponderantes que darão base para esse 

crescimento, tais como eficiência, tecnologia e, acima de tudo, segurança. 

 Fazer um jato de passageiros voar a 11 km de altura não é uma operação simples e, da 

mesma forma, trazê-lo de volta, em segurança, ao chão. A imprensa que se propõe a relatar 

fatos sobre esse segmento, de modo geral, precisa entender a complexidade de tais operações, 

antes de emitir uma opinião sobre os fatos. 

 Acidentes aéreos são fatos que chamam a atenção. Talvez pela fascinação que a 

aviação causa nas pessoas, ou quem sabe pela baixa frequência de ocorrências, diante da 

quantidade de voos diários ocorridos em todo mundo. Não temos acidentes aéreos todos os 

dias, pois o nível de segurança é altíssimo, entretanto, quando ocorre um mínimo incidente, a 

mídia em geral fica ávida para querer retratar o fato e acaba fazendo uma péssima cobertura 

jornalística do ocorrido.  

 Explorar o sofrimento de familiares de passageiros envolvidos em acidentes aéreos 

também é abandonar o caráter informativo, dar uma ênfase sensacionalista e criar um 

espetáculo para seus leitores. Obviamente, existe público para tal, e evidentemente a prática 

atrai maior audiência e retorno financeiro ao veículo, mais deixa de lado o viés principal da 

imprensa, que é o de noticiar os fatos de maneira objetiva. O pensador Ciro Marcondes Filho 

aponta que o sensacionalismo é um nutriente psíquico e atua como desviante ideológico: “No 

fundo a imprensa sensacional trabalha com as emoções, da mesma forma que os regimes 

totalitários trabalham com o fanatismo, também de natureza puramente emocional” 

(MARCONDES FILHO, 1986, p. 90).  

A imprensa,em geral, gosta de destacar fatos irrelevantes sobre o assunto. Quando um 

avião faz um pouso de emergência, por exemplo, há um alarde por parte de jornalistas, 

querendo saber motivos, causas, se houve feridos. Entretanto, é uma operação corriqueira, que 

pode ocorrer por problemas mínimos, como uma lâmpada que não acende no painel do piloto, 

nada mais que isso. No portal G1, há notícias que relatam a ocorrência aeronaves que 
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arremeteram, procedimento onde os pilotos abortam o pouso, como se fosse um grave 

problema, mas se trata de uma manobra altamente segura e prevista nos manuais de segurança 

de voos.  

 Vale destacar que a mídia geral se torna vigilante nos dias seguintes a um acidente 

aéreo e começa a relatar qualquer fato que ocorra com aeronaves no período. Osdois portais, 

UOL e G1, nas datas próximas aos dois eventos relatados nesse paper, aumentaram 

consideravelmente o material produzido sobre o assunto. O portal G1, por exemplo, relata em 

cerca de quatro ocorrências de pousos de emergências ou arremetidas, nos dias seguintes ao 

ocorrido com o voo de Madri – Guarulhos.  

 As falhas no processo de apuração da notícia; a pressa no fechamento das editorias; a 

corrida pelo chamado “furo de reportagem” e a concorrência entre os meiostambém são 

fatores responsáveis por conteúdo jornalístico de baixa qualidade e confiabilidade.Em 2008, 

um jornal da rede de TV fechada Globonews interrompeu a programação para relatar a queda 

de uma aeronave da companhia aérea Pantanal, que havia decolado a 5 minutos do aeroporto 

de Congonhas, em São Paulo. A reportagem destacava que havia fogo e fumaça no local e já 

destacava vítimas fatais. Apesar de ser desmentida rapidamente, a notícia se espalhou por 

sites e blogs na internet e os principais portais, dentre eles UOL e G1, deram destaque em 

primeira página para o ocorrido.A cobertura jornalística sobre o episódio da falsa queda do 

avião foi mapeada pelo Observatório da Imprensa, na matéria “Barriga do Ano: Sobre as 

Contradições do Jornalismo”, por Venício A. de Lima.Esse sensacionalismo velado na 

cobertura de acidentes aéreos demonstra o quanto a mídia dá amplo espaço relacionado à 

violência e à morte, salienta Angrimani Sobrinho (1995): 

 

O jornal sensacionalista difere dos outros informativos por uma série de 
motivos específicos, entre os quais a valorização editorial da violência. O 
assassinato, o suicídio, o estupro, a vingança, a briga, as situações conflitantes, 
as diversas formas de agressão sexual, tortura e intimidação ganham destaque 
e merecem ser noticiadas no jornal sensação (ANGRIMANI SOBRINHO, 
1995, p. 56 -57) 

 

Talvez, fosse necessário oferecer aos jornalistas que fazem este tipo de cobertura um 

treinamento sobre o tema ou até mesmo buscar auxílio de especialistas para dar sustentação às 

reportagens publicadas, evitando assim o aspecto sensacionalista e midiático da cobertura 

atual. É evidente que a atual forma de abordar o tema, por parte de tais portais, presta um 

desserviço ao público leitor, por nada acrescentar de novo como conteúdo informativo. 
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 Caberia aos portais de notícia analisados estabelecer condutas éticas por parte de seus 

editores e repórteres, a fim de trazer conteúdos noticiosos que de fato são relevantes para seus 

leitores. Aquilo que é irrelevante não deve ser reportado. O comunicador deve se ater a levar 

informação que acrescente algo na vida do seu leitor. 
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