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RESUMO 
 
 
 
Pesquisa de caráter qualitativo e exploratório englobando a Gestão do 
Conhecimento (GC) e o Jornalismo com aporte de um estudo de caso. 
Identifica os elementos facilitadores e as barreiras encontradas na criação de 
do conhecimento nas pautas jornalísticas, analisando o contexto em que essas 
pautas são elaboradas, demonstrando como a GC pode maximizar seus efeitos 
facilitadores e neutralizar os dificultadores e verifica quais são as condições 
capacitadoras para a geração e troca de conhecimentos nesse processo de 
criação. Realiza pesquisas bibliográficas na área de Gestão do Conhecimento 
e Comunicação Social, utiliza a ferramenta de entrevista semi-estruturada e 
observação direta do ambiente de criação do conhecimento na área de 
redação do jornal Gazeta do Povo da cidade de Curitiba. Aponta como 
resultado de que modo a GC está presente na rotina de jornalistas e a 
necessidade destes de converter conhecimento tácito em explícito. Constata 
que as condições capacitadoras para criação do conhecimento podem ser 
convertidas em facilitadoras ou barreiras na geração de pautas de acordo com 
seu gerenciamento.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Criação do conhecimento; Jornalismo; Pauta; Notícias; Gestão 
do Conhecimento. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A Gestão do Conhecimento (GC), como campo de estudo, tem buscado 

se tornar vantagem competitiva para as organizações de diversos setores da 

sociedade, valorizando o capital humano frente o desempenho das máquinas. 

Do outro lado, as organizações caracterizadas como meios de comunicação de 

massa travam todos os dias uma luta pela sua sobrevivência, seja pela 

necessidade de inovação constante ou pela disputa de públicos com um 

número crescente de concorrente, na busca de “furos” noticiáveis. 

 No uso da Gestão do Conhecimento como suporte a esses veículos, 

esta pesquisa tem como problema central a pergunta sobre quais são os 

elementos facilitadores e dificultadores para a criação de conhecimento numa 

área específica da produção jornalística, a pauta e se dispõe, para isso, a 

analisar a rotina desta etapa em um jornal de mídia impressa. 

 A identificação destes elementos somada torna-se o objetivo principal 

deste projeto, do qual a análise do contexto da elaboração das pautas, a 

demonstração de como a GC pode maximizar os efeitos facilitadores e 

minimizar as barreiras, e verificar as condições capacitadoras para criação e 

troca de conhecimentos na criação da pauta, se confirmam como objetivos 

específicos. 

 Este estudo se faz importante porque na medida que são vistos como 

agentes propagadores de informações e conhecimentos, os meios de 

comunicação de massa têm uma responsabilidade muito grande pela 

quantidade e qualidade das mensagens que produz. Nesse contexto, a GC 

apontará meios e técnicas para facilitar a seleção e organização de 

informações e conhecimentos que virão a se tornar notícia. 

 De caráter qualitativo e exploratório, esta pesquisa tem como 

metodologia a pesquisa bibliográfica que servirá de embasamento teórico para 

as questões apontadas pela entrevista semi-estruturada e pela observação 

direta. 

 Organizado em capítulos este trabalho se inicia apresentando a 

definição de seu problema, objetivos e justificativa. No item Literatura 

Pertinente se discorrerá sobre: os conceitos de informação e conhecimento 

organizacional; as abordagens sobre Gestão do Conhecimento; as condições 
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capacitadoras para a criação de conhecimento; o modelo das cinco fases para 

a criação de Conhecimento, proposto por Nonaka e Takeuchi (1997); a 

conceituação dos meios de comunicação, de modo geral e enfocando o 

jornalismo, com especial atenção aos produtos impressos e especificamente 

aos jornais diários, e sua prática; e por fim o detalhamento da metodologia 

adotada, com apresentação da organização que serviu como estudo de caso, 

os instrumentos de coleta e seus relatórios para posterior apresentação e 

análise dos resultados obtidos; encerrando o último capítulo com as últimas 

considerações deste trabalho. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A Gestão do Conhecimento (GC) vem ganhando espaço cada vez maior 

nas discussões de gestores dos mais diversos segmentos organizacionais. Em 

uma realidade em que a prioridade é o potencial humano e a qualidade de vida 

de seus colaboradores, a Gestão do Conhecimento encontra a oportunidade de 

demonstrar suas práticas e ferramentas para estimular a realização de tarefas 

que envolvam o conhecimento.  

Existem organizações em que todas as suas atividades estão 

diretamente ligadas à produção e transmissão de conhecimento. As 

organizações do ramo de comunicação de massa podem ser consideradas um 

exemplo de espaço que pode ser administrado sob a ótica da Gestão do 

Conhecimento e onde predomina em sua rotina a criação de conhecimento – 

as notícias. 

O processo de produção de uma notícia é dinâmico e rápido, como se 

observa na frase de Nelson Traquina, especialista na área: “o trabalho 

jornalístico é uma atividade prática onde os profissionais lutam contra a tirania 

da hora do fecho” (1993, p.175). Exige dos profissionais envolvidos agilidade e 

competência na transmissão, de forma criativa, das informações apuradas. Até 

chegar ao leitor a informação, que é gerada pela fonte passa por pauteiro, 

repórter, editor e, algumas vezes, por um comentarista. Em pouco tempo deixa 

de ser apenas dados para se converter em conhecimento do público. 

Para se chegar a esse nível e cumprir com o papel da comunicação dos 

meios de massa, faz-se necessário atentar para o estágio em que a informação 
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começa a ser estruturada – a pauta. A área responsável pela criação e decisão 

de que temas se tornarão notícia tem, também, a função de levantar e apurar 

todos os dados e informações necessárias para a concretização das matérias 

jornalísticas pelos repórteres. 

 Sob esse enfoque percebe-se a relevância do conhecimento e da 

criatividade para os jornalistas, especialmente os pauteiros, que se deparam 

diariamente com a pressão do tempo e a exigência da qualidade no que será 

transmitido. 

  Diante desse cenário surgem questões como: em que ambiente 
trabalham esses jornalistas? Sob quê condições? Quais são os fatores 
facilitadores para a criação de conhecimento? Quais são as barreiras 
encontradas que dificultam a elaboração das pautas? 
 A partir dessas perguntas e sob o enfoque da Gestão do Conhecimento 

atuando nas organizações de comunicação de massa, aponta-se para a 

pergunta central desta pesquisa: 

 Quais são os elementos facilitadores e dificultadores para a criação 
de conhecimento nas pautas dos veículos de comunicação de massa? 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 

 Como objetivo geral, este trabalho se propõe a identificar os elementos 

facilitadores e as barreiras encontradas na criação do conhecimento nas 

pautas (jornalísticas), tomando um caso real como parâmetro. 

 A partir deste desdobram-se os seguintes objetivos específicos: 

 

o analisar o contexto da elaboração das pautas jornalísticas sob o ponto 

de vista da Gestão do Conhecimento; 

o demonstrar como a GC pode maximiza os efeitos facilitadores e 

neutraliza as barreiras na criação das pautas; 

o verificar as condições capacitadoras para criação e troca de 

conhecimentos na pauta.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 
 

 Na Era da Informação é comum se ouvir as expressões “bombardeio de 

informações”, “sobrecarga informacional” e outras que envolvam a quantidade, 

agilidade e tecnologia na transmissão de mensagens. Nesse cenário, os meios 

de comunicação são vistos como grandes causadores dessa situação, 

entretanto são poucas as pesquisas referentes ao modo como os profissionais 

dessa área são atingidos pela quantidade de informações. 

 Responsáveis por transmitir informações de fatos do cotidiano, os 

jornalistas funcionam como “filtro” da realidade, ou como alguns teóricos das 

áreas de Comunicação e Ciência da Informação denominam gatekeeper – 

“pessoa que tem o poder de decidir se deixa passar a informação ou se a 

bloqueia” (PENA, 2005, p.133). Para isso precisam trabalhar com grande 

volume de informações e conhecimentos a uma velocidade cada vez maior. 

 O estudo da aplicação da Gestão do Conhecimento nesses ambientes 

apontará meios de facilitar a organização e seleção da matéria-prima do 

jornalismo: informação e conhecimento. 

 No mesmo âmbito, a Gestão do Conhecimento contribui também para a 

criação de conhecimento, principalmente na elaboração de pautas – área da 

produção jornalística responsável por gerar os temas que serão abordados 

pelo veículo. Na mídia impressa, por exemplo, é a pauta que norteia todo o 

planejamento da edição que estará nas bancas no dia seguinte. É por ela que 

trabalha o repórter e para ela o editor. 

 Os conhecimentos usados para a criação e produção de uma pauta são 

basicamente a fonte (especialistas, documentos, entre outros), a memória 

organizacional (tudo o que já foi discutido e publicado sobre o assunto) e o 

criador da sugestão (leitor, repórter, editor etc.). E é sob o ponto de vista deste 

que se concentram os esforços de identificação dos facilitadores e barreiras. 

 Direciona-se, assim, esta pesquisa os responsáveis por proporcionar o 

ambiente facilitador à criação do conhecimento são os administradores das 

organizações de comunicação de massa. Esta pesquisa aponta práticas que 

visam o aprimoramento/desempenho das atividades jornalísticas ao mesmo 

tempo que estimulem a criação de novos conhecimentos. Com isso, fortalece-
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se a identidade e cultura organizacional do veículo de comunicação, visíveis 

em sua linha editorial. 

 Do ponto de vista acadêmico, na área de Comunicação Social, 

professores já identificam a necessidade de implementar a Gestão do 

Conhecimento como estratégia de Inteligência Competitiva, conforme aponta 

Meditsch (2007, p.42). Sob o enfoque da GC, esta pesquisa se propõe a 

analisar um cenário diferente dos estudos presentes na literatura da área. Sua 

aplicação nos diversos segmentos da sociedade proporciona crescimento tanto 

para a própria área de Gestão do Conhecimento, como para a Comunicação. 

 E, por fim, quando se há uma preocupação com o ambiente de trabalho 

dos jornalistas a sociedade ganha qualidade, originalidade e variedade nos 

produtos informacionais produzidos nesses ambientes que, algumas vezes se 

tornam a única fonte de informação do indivíduo.  



 14

2 LITERATURA PERTINENTE 
  

 

 No presente trabalho, serão utilizados os preceitos originados na Teoria 

da Criação do Conhecimento Organizacional, de Nonaka e Takeuchi (1997), a 

caracterização dos meios de comunicação de massa, de Souza (1996), os 

fundamentos de uma pauta jornalística, de Lage (2006) e a contribuição das 

Teorias do Jornalismo para a Gestão do Conhecimento, principalmente no 

tocante à criação do Conhecimento, apresentadas por Pena (2005). 

 

 

2.1 INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 Cada vez mais o conceito de vantagem competitiva está ligado à forma 

como as organizações compreendem e valorizam a informação e o 

conhecimento de que dispõem. No entendimento de Calazans (2006, p.64), “a 

conceituação e definição do uso da informação organizacional e estratégica, 

permite um maior conhecimento do ambiente informacional e da sua gestão, 

identificando características, funcionalidades, necessidades e valores”.  

 Assim, a própria autora lista as definições de Drucker (1999), 

“informação como dados organizados”; Miranda (1999), “informação é 

composta de dados organizados significativamente para subsidiar a tomada de 

decisão”; e Davenport (1998), para quem informação é “um termo que engloba 

dados, informação e conhecimento, abrangendo também a conexão entre os 

dados e o conhecimento obtido” (CALAZANS, 2006, p.64). 

 Castells (citado por COUTINHO, 2006, p.2) corrobora com a idéia de 

organização de dados, complementando que para ser informação esses dados 

são, também, comunicados.  

 Já a própria Coutinho (2006, p.2) se apoia no resgate etimológico de 

Simões (1993), que identifica a palavra “informação” como originada no latim 

“informare”, que possui o significado de “dar forma à aparência, pôr em forma, 

formar, criar, mas também representar, presentear, criar uma idéia ou noção”.  

 Após o confronto de definições de diversos autores das várias áreas do 

conhecimento, a autora reflete, com enfoque para a área da comunicação, que 
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“verifica-se que ela [a informação] é um fator-meio para a geração do 

conhecimento, devendo, portanto, ser transmitida por algum tipo de 

instrumento de comunicação” (COUTINHO, 2006, p.3). 

 É possível perceber nessas definições de informação a presença da 

noção de “conhecimento” como um produto do processamento de várias 

informações. Tambosi (2005, p.32) ressalta que embora empregados muitas 

vezes como sinônimos, informação e conhecimento são conceitos distintos. 

Para o autor, o conhecimento depende da informação, entretanto nem toda 

informação se torna ou é conhecimento. 

 
 

Um requisito fundamental para que a informação se transforme em 
conhecimento é a verdade. É necessário saber se as informações 
que alguém possui são corretas, isto é, verdadeiras. Animais, bebês e 
máquinas absorvem e estocam informações, que podem comunicar 
ou transmitir a outros, mas nenhum deles sabe se a informação que 
possuem é correta, pois não distinguem verdade e falsidade. 
Portanto, não têm conhecimento (TAMBOSI, 2005, p.32) (grifo no 
original). 

 
 
 O autor demonstra, assim, que o conhecimento é uma característica 

peculiar do ser humano. Enquanto isso, Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) 

propõem uma comparação entre informação e conhecimento que abrange 

outros conceitos, como se observa as seguintes diferenças: 

 
 

(…) primeira, o conhecimento, ao contrário da informação, diz 
respeito a crenças e compromissos. O conhecimento é uma função 
de atitude, perspectiva ou intenção específica. Segunda, o 
conhecimento, ao contrário da informação, está relacionado à ação. É 
sempre o conhecimento ‘com algum fim’. E terceira, o conhecimento, 
como a informação, diz respeito ao significado. É específico ao 
contexto e relacional. 

 
 
 Como semelhança, os autores apontam que tanto a informação quanto o 

conhecimento são específicos ao contexto em que são gerados ou 

empregados e relacionados entre si já que dependem da situação em que 

acontece. Além disso, são criados dinamicamente na interação social das 

pessoas (NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p.64).  

 Os autores adotam a definição tradicional de conhecimento como 

“crença verdadeira e justificada”, com enfoque na “crença justificada”, e o 
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descrevem como “um processo dinâmico de justificar a crença pessoal com 

relação ‘à verdade’” (NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p.63). 

 Para Davenport e Prusak (citados por SANTOS e CERANTE, 2000, 

p.11) conhecimento é “uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 

informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma 

estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 

informações”. No contexto organizacional ele é originado e aplicado na mente 

de seus colaboradores e está presente em documentos, repositórios, rotinas, 

processos, práticas e normas organizacionais.  

 

 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO – CONCEITOS E ABORDAGENS 

 

 Depois de definido o conceito de conhecimento se faz importante 

demonstrar as abordagens de Choo e Nonaka e Takeuchi  quanto à tipologia 

desse conhecimento. 

 Choo (2003, p. 187), interessado nos processos que transformam o 

conhecimento e o transportam pelos diferentes níveis intra e 

interorganizacionais, utiliza a classificação de Boisot (1995) que tem base na 

eventualidade do conhecimento ser codificado ou imediatamente difundido. O 

conhecimento codificado é aquele que pode ser registrado por escrito e 

armazenado sem que ocorram perdas significativas de informação, como 

preços de ações e textos legais. Já o conhecimento não codificado não pode 

ser capturado pela escrita sem que perca o fator experiência que o dá sentido, 

como por exemplo, tocar piano ou reconhecer um rosto.  

 Enquanto o primeiro é compartilhado com os outros por meio de 

emissoras de rádio, relatórios e notícias de jornal, o outro, não disseminado, 

“permanece fechado dentro da cabeça de alguém, ou porque é difícil de 

expressá-lo ou porque a pessoa resolveu deixá-lo lá” (BOISOT, citado por 

CHOO, 2003, p. 186).  

 Com o mesmo enfoque na capacidade de codificação Nonaka e 

Takeuchi (1997, p.7-8) classificam o conhecimento em tácito e explícito. 

Apoiados na distinção feita por Michel Polanyi, os autores enxergam o 

conhecimento tácito como aquele que é pessoal, específico a um contexto e 
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aos valores de cada pessoa, portanto difícil de ser formulado. Já o 

conhecimento explícito tem a característica de ser codificado, assim pode ser 

transmitido por meio da linguagem formal e sistemática.  

 As diferentes características de cada um dos tipos podem ser 

observadas em questões como enquanto o tácito, o mais importante na visão 

dos autores, é pessoal incorporado à experiência individual e envolve fatores 

intangíveis (crenças pessoais, perspectivas e sistemas de valor) o explícito, 

presente em afirmações gramaticais, expressões matemáticas, manuais etc., 

pode ser transmitido, formal e facilmente, entre os indivíduos. Além de que um, 

o tácito, é uma fonte importante da competitividade das empresas japonesas 

enquanto o outro foi o modo dominante de conhecimento na tradição filosófica 

ocidental. 

 No fim da década de 90 a Gestão do Conhecimento se apresentava sob 

duas abordagens distintas, como aponta Strauhs (2003,p.143): uma que 

utilizava a TI (Tecnologia da Informação) para gerenciar informações, e outra 

que se baseava nas Ciências Sociais para a gestão de pessoas. Mas no início 

do século XXI a integração dessas duas vertentes faz surgir um novo 

entendimento de Gestão do Conhecimento, tal como “um processo sistêmico, 

que não pode prescindir de tecnologias, estratégias e pessoas”. A autora 

salienta ainda que transcedendo esse nível de conscientização percebe-se que 

é impossível gerenciar o Conhecimento em si, mas é possível atuar no 

ambiente de sua criação, como será abordado a seguir. 

  

 

2.3 PROCESSO DE CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

 Por se tratarem de conhecimentos tão distintos,  o conhecimento tácito e 

o explícito se complementam. Nonaka e Takeuchi (1997) partem do 

pressuposto de que o conhecimento humano é criado e expandido por meio da 

interação social entre ambos os conhecimentos. Essa interação é o que 

chamam de “conversão do conhecimento” e propiciam a expansão tanto em 

termos de quantidade quanto de qualidade. 

 Na concepção dos autores quem cria o conhecimento não é a 

organização, mas os indivíduos que a compõem. Seus conhecimentos tácitos 
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são a base do conhecimento organizacional. Para os autores, “a organização 

tem de mobilizar o conhecimento tácito criado e acumulado no nível individual”. 

Da mesma maneira, Choo (2003, p. 37) aponta o seguinte sobre a relação 

entre o conhecimento tácito e o explícito: 
 
 

A construção do conhecimento é conseguida quando se reconhece o 
relacionamento sinérgico entre o conhecimento tácito e o 
conhecimento explícito dentro de uma organização, e quando são 
elaborados processos sociais capazes de criar novos conhecimentos 
por meio da conversão do conhecimento tácito em explícito. 

 
 

 Esses processos sociais que o autor menciona vão ao encontro dos quatro 

modos de conversão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997, p.82). 

São eles: 

 

 Socialização – conversão do conhecimento tácito em tácito. Gera o 

“conhecimento compartilhado”, como habilidades técnicas e modelos 

mentais compartilhados; 

 Externalização – conversão do conhecimento tácito em conhecimento 

explícito. Gera o “conhecimento conceitual”, que são novos conceitos; 

 Combinação – conversão do conhecimento explícito em conhecimento 

explícito. Gera o “conhecimento sistêmico”, como protótipos e 

tecnologias de novos componentes; 

 Internalização – conversão do conhecimento explícito em conhecimento 

tácito. Gera o “conhecimento operacional”, ligado ao uso do 

conhecimento. 

 

 Esses modos de conversão estão esquematizados num formato de 

“espiral do conhecimento”, como pode ser observado na Figura 1. 
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FIGURA 1- ESPIRAL DO CONHECIMENTO 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997)  
  

 

 Os autores explicam que a criação do conhecimento organizacional 

acontece em forma de espiral, daí o nome do esquema. “[...] começa no nível 

individual e vai subindo, ampliando comunidades de interação que cruzam 

fronteiras entre seções, departamentos, divisões e organizações” (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997, p.82). 

 Choo (2003, p. 40), por outro lado, aponta que a construção do 

conhecimento sempre começa com os insights ou intuição dos indivíduos, que 

podem partilhar esse “know-how tácito”com outros da organização por meio da 

socialização.  
 
 

Entretanto, enquanto o conhecimento permanece tácito, a 
organização é incapaz de explorá-lo de uma maneira mais ampla. 
(…) Da perspectiva da organização, a exteriorização do 
conhecimento tácito em conceitos explícitos é, portanto, fundamental. 
 

 
 
 O autor completa ainda afirmando que em uma mesma organização 

podem existir vários “corpos de conhecimento explícito” oriundos de diferentes 

grupos e que estes podem ser combinados e reconfigurados em novas formas 
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de conhecimento explícito. “Finalmente, o novo conhecimento explícito gerado 

de várias maneiras será revivenciado e reinternalizado na forma de novo 

conhecimento tácito”.  (CHOO, 2003, p. 40-41). 

 Com relação à Gestão do Conhecimento Petrash (citado por 

STOLLENWERK, 2001, p. 144) a explicita como “a disponibilização do 

conhecimento certo para as pessoas certas, no momento certo, de modo que 

estas possam tomar as melhores decisões para a organização”. 

 Outra definição aborda de modo abrangente os meios e o fim a que se 

destina a Gestão do Conhecimento: 

 
 

A gestão do conhecimento pode ser vista como o conjunto de 
atividades que busca desenvolver e controlar todo tipo de 
conhecimento em uma organização, visando à utilização na 
consecução de seus objetivos. Este conjunto de atividades deve ter 
como principal meta o apoio ao processo decisório em todos os 
níveis. Para isso, é preciso estabelecer políticas, procedimentos e 
tecnologias que sejam capazes de coletar, distribuir e utilizar 
efetivamente o conhecimento, bem como representar fator de 
mudança no comportamento organizacional (MORESI, 2001, p.137). 

 
 
 Sobre o comportamento organizacional, a seguir serão descritos alguns 

aspectos referentes à criação de conhecimento apresentados por Nonaka e 

Takeuchi (1997) em formato de condições capacitadoras e fases para sua 

criação.  

 

 

2.3.1 Modelo das Cinco Fases para Criação Do Conhecimento 

 

  O processo de criação do conhecimento pode assumir diversas formas, 

todavia Nonaka e Takeuchi (1997) apontam como modelo ideal a ser seguido 

aquele composto pelas seguintes fases: 1) compartilhamento do conhecimento 

tácito; 2) criação de conceitos; 3) justificação dos conceitos; 4) construção de 

um arquétipo; e 5) difusão interativa do conhecimento. 

 Já para a primeira fase destaca-se uma característica peculiar do 

conhecimento tácito – este não pode ser transmitido de uma pessoa para outra 

de maneira simples, pois fora adquirido por meio de experiências difíceis de 

serem traduzidas em palavras. 
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Portanto, o compartilhamento do conhecimento tácito entre vários 
indivíduos com diferentes históricos, perspectivas e motivações torna-
se a etapa crítica à criação do conhecimento organizacional. As 
emoções, sentimentos e modelos mentais dos indivíduos têm de ser 
compartilhados para permitir o desenvolvimento de confiança mútua 
(NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 97)  

 
 
 Quando o conhecimento tácito consegue ser compartilhado por um 

grupo de pessoas ele parte para a segunda fase, quando são criados 

cooperativamente novos conceitos. É importante ressaltar que a interação 

existente entre esse grupo de pessoas permite que um mesmo modelo mental 

seja compartilhado e dê origem a um “diálogo contínuo”, produto de uma 

reflexão coletiva (Nonaka e Takeuchi, 1997, p.98).   

 Parte-se então para a justificação dos conceitos. Esta fase está 

embasada na definição, abordada anteriormente, de que o conhecimento é 

uma “crença verdadeira justificada”. Procura-se, então, determinar que os 

conceitos recém-criados “valem realmente a pena para a organização e a 

sociedade”, justificando sua criação e uso.  

 A próxima fase refere-se à construção de um arquétipo. Nas palavras de 

Nonaka e Takeuchi (1997, p.100), no processo de desenvolvimento de um 

novo produto, um arquétipo pode ser considerado um protótipo. Para tal, “(…) o 

arquétipo é construído combinando-se o conhecimento explícito recém-criado e 

o conhecimento explicito existente” (NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 100). 

 E por fim, a última fase é a de difusão interativa do conhecimento. Tal 

difusão pode encontrar suporte em diversos meios de comunicação internos, 

assim como transpor os limites da organização atingindo elementos externos à 

organização. 

Embora este modelo se fundamente em cinco fases, o processo não 

termina ao se atingir a última fase. Uma organização criadora de conhecimento 

precisa ter em foco que, segundo as palavras dos autores, a criação de 

conhecimento é um “processo interminável que se atualiza continuamente” 

(NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p.101). 
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2.3.2 Condições Capacitadoras para a Criação do Conhecimento 

 

 Neste cenário de interação entre pessoas e conhecimentos, a função da 

organização é “fornecer o contexto apropriado para facilitação das atividades 

em grupo e para criação e acúmulo de conhecimento em nível individual”. Para 

Nonaka e Takeuchi (1997) isso pode ser feito por meio de cinco condições 

capacitadoras para a criação do conhecimento. São elas: intenção, autonomia, 

flutuação ou caos criativo, redundância e variedade de requisitos.  

 Definida como a “aspiração de uma organização às suas metas”, no 

nível organizacional a intenção é, frequentemente, expressa por “padrões 

organizacionais”.  

 
 

Do ponto de vista da criação do conhecimento organizacional, a 
essência da estratégia está no desenvolvimento da capacidade 
organizacional de adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento. 
O elemento mais crítico da estratégia da empresa é a 
conceitualização de uma visão sobre o tipo de conhecimento que 
deve ser desenvolvido e a operacionalização desse conhecimento em 
um sistema gerencial de implementação (NONAKA e TAKEUCHI, 
1997, p.83). 

 
 
 A intenção fornece então os critérios para julgar a veracidade, bem como 

avaliar e justificar o conhecimento criado.  

 Para os autores, no nível individual e conforme as circunstâncias, todos 

os membros devem agir de forma autônoma. “Ao permitir essa autonomia, a 

organização amplia a chance de introduzir oportunidades inesperadas” e 

aumenta a possibilidade de automotivação para criação de novos 

conhecimentos por parte dos indivíduos (NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p.85). 

 A terceira condição capacitadora diz respeito à flutuação e caos 
criativo. Antes que se possa confundir a flutuação com a desordem total, os 

autores esclarecem que aquela é caracterizada por uma “ordem sem 

recursividade”, uma ordem cujo padrão não se pode prever inicialmente 

(GLEICK citado por NONAKA E TAKEUCHI, 1997,p.89). A flutuação é uma 

tentativa de exploração da ambigüidade, da redundância ou dos ruídos dos 

sinais ambientais por meio de uma atitude aberta com relação a esses sinais.  

 Relacionada com a interação entre o ambiente externo e a organização 

o caos criativo pode ser gerado de duas maneiras: naturalmente (uma crise 
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real) ou intencionalmente (quando os líderes evocam uma sensação de crise 

nos membros).  

 Entretanto, os benefícios do caos criativo só podem ser observados 

quando a organização criadora do conhecimento tem a cultura da reflexão na 

ação, ou seja, quando seus membros possuem a capacidade de refletir seus 

atos, “sem reflexão, a flutuação tende a levar ao caos ‘destrutivo’” (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997, p. 90). 

 A redundância está ligada à exposição de informações que 

“transcendem as exigências operacionais imediatas dos membros da 

organização”. É a repetição, intencional, de informações sobre a organização 

como um todo, suas atividades, as responsabilidades de sua gerência 

(NONAKA e TAKEUCHI, 1997, 92). 

 O compartilhamento dessas informações permite aos membros 

compreenderem sua posição na organização e a importância de suas 

atividades dentro do processo a que está submetido. A redundância oferece, 

também, a visualização da organização como uma rede de membros 

conectados uns aos outros. Nonaka e Takeuchi (1997, p. 92) afirmam que ao 

se perceber a organização deste modo, a redundância gera um “mecanismo de 

autocontrole” que mantém a organização direcionada para seus objetivos. 

 Porém, o aumento no volume de informações a serem processadas 

podem ocasionar sobrecargas de informações. Para evitar esse problema, os 

autores apontam que se pode “esclarecer onde as informações podem ser 

localizadas e onde o conhecimento é armazenado dentro da organização” 

(NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p.93). 

 A última condição capacitadora para a criação do Conhecimento, 

variedade de requisitos, está relacionada com o ambiente em que a 

organização está localizada - o cenário. Conforme explica Ashby (citado por 

NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p.94) a diversidade do ambiente interno deve 

ser correspondente “à variedade e complexidade” do cenário em que se 

encontra, para que assim possa enfrentar os desafios impostos por esse 

ambiente externo. A solução para esses desafios, segundo o autor, pode ser 

encontrada pelos membros da organização na variedade de requisitos, “que 

pode ser aprimorada através da combinação de informações de uma forma 



 24

diferente, flexível e rápida e do acesso às informações em todos os níveis da 

organização” (1997, p.94). 

 Além destas cinco condições capacitadoras existem outras cinco fases 

que podem ser seguidas para a criação de conhecimento dentro do ambiente 

organizacional. A seguir será descrito o modo como cada uma dessas cinco 

fases transcorre dentro do modelo proposto por Nonaka e Takeuchi (1997, 

p.96-101). 

 

 

2.4 MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA 

 

 Ao abordarmos a criação de conhecimento estamos tratando de 

capacidades exclusivamente humanas, relacionadas ao seu desenvolvimento 

mental e emocional (determinado pelas suas relações sociais). Tais relações 

estão estruturadas na comunicação, conforme Hartley e Hartley (1966, p.44) 

que explicam que “no homem, é essencial ao seu desenvolvimento, à formação 

e existência continuada de grupos e às relações recíprocas entre eles”.   

 Não existindo um consenso entre os cientistas sobre uma única 

definição de comunicação, os autores apontam que todas as definições 

consideradas mais importantes apresentam os conceitos de interação e efeito e 

os elementos: comunicador, destinatário e conteúdo (HARTLEY e HARTLEY, 

1966, p. 45).  

 Estes pesquisadores demonstram o modo como o processo de 

comunicação acontece: 

 
Considera-se habitualmente a comunicação como um processo que 
se verifica por meio de símbolos verbais, mas a análise sócio-
psicológica exige que se preste atenção à série completa de símbolos 
que podem ser utilizados pelo homem e que incluem gestos, tons de 
voz, expressões faciais, bater tambores, estalidar do telégrafo, sinais 
de bandeira e de fumaça, etc. (HARTLEY e HARTLEY, 1966, p.45) 
 
 
 

 Responsáveis por assegurar o relacionamento entre os seres humanos, 

os meios de comunicação facilitam desde as trocas feitas de um indivíduo para 

outro (telefones celulares) até aquelas realizadas de um indivíduo, grupo de 

pessoas ou instituição para a população de um país (rádio), por exemplo. 
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 Nestas ferramentas de transmissão de informações a principal diferença 

se concentra no receptor da mensagem – quem é ele, de que forma receberá e 

como interpretará e usará o conteúdo dessa mensagem. 

Para a presente pesquisa, delimita-se o estudo aos meios de 

comunicação de massa, conceituados por Souza (1996, p.6) como “os veículos 

de comunicação destinados a um público amplo, aglomerado gigantesco de 

indivíduos”. Também conhecidos pela expressão “mass media”, foi após a 

Segunda Guerra Mundial que esses meios de comunicação começaram a ser 

definidos a partir da característica de “difusão maciça” de mensagens que 

possuíam.  

 
 

A cultura de massa, veiculada pelos mass media, faz parte da 
sociedade industrial. Ela é produzida segundo as normas maciças de 
fabricação e sempre se destina à multidão. Isso não significa, porém, 
que seja inferior à outra, a cultura elevada, fechada no saber de 
poucos (SOUZA, 1996, p.6) (grifo no original). 

 
 
 Neste contexto houve uma revolução causada pelos media, pois estes 

possibilitaram que a cultura chegasse ao mesmo tempo a um número maior de 

pessoas. Sendo comparada com a Revolução Industrial, no tocante à 

amplitude, a revolução dos media surgiu nas primeiras décadas do século XX, 

com o surgimento de tecnologias especializadas e sua utilização em grande 

escala na difusão de mensagens (SOUZA, 1996, p.7). 

 Uma consequência dessa revolução é “a comunicação imediata de 

qualquer evento a qualquer parte do mundo, tornando o globo terrestre uma 

‘aldeia global’, conforme o interpretou Marshall McLuhan, em Os meios de 

expressão como extensão do homem” (SOUZA, 1996, p.7). 

 Para o autor, os mass media tomam em consideração que todos leem os 

mesmos textos e assistem aos mesmos espetáculos. Para a mensagem chegar 

a um número cada vez maior de pessoas, esses meios acabam nivelando o 

conhecimento de seus receptores, uniformizando-os. (SOUZA, 1996, p.7). “A 

contribuição essencial dos mass media é, todavia, a rapidez na transmissão de 

informações, propiciando sua grande difusão”.  

 Os veículos que caracterizam o mass media podem ser resumidos em 

jornais, revistas, televisão, rádio e, mais recentemente, a internet. Souza 
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aponta que os periódicos (jornais e revistas) estão ligados à imprensa, um 

“tópico maior” e são meios de comunicação de massas “constituídos por 

publicações que divulgam informações, comentários e imagens gráficas 

referentes ao que acontecem na cidade, no país e no mundo, de interesse para 

vida dos indivíduos e da comunidade” (1996, p.12).  

 Já a televisão, destaca o autor, foi o mais poderoso meio de 

comunicação de massas do século XX, tanto pelos elementos que veicula 

quanto pelo “alvo coletivo virtual”. “Ela seria uma espécie de liquidificador 

cultural, capaz de diluir cinema, teatro, música, literatura, tudo em um só 

espetáculo, fornecendo assim uma reforçada vitamina eletrônica para o 

público” (SOUZA, 1996, p. 23). 

 Anterior ao surgimento da televisão, o rádio surgiu com o propósito de 

fazer, à distância, uma transmissão esportiva e acabou por transmitir, também, 

espetáculos de música clássica, resultado de eleições, publicidade, 

propaganda política e cultural, eventos, mensagens comerciais, entre outros. 

Segundo Tavares (1999, p. 59) “o rádio rapidamente tomou conta do mundo 

inteiro, estabelecendo um contato praticamente imediato entre o 

acontecimento, o fato, a informação, a notícia e o grande público”.  

 E o meio de comunicação mais recente é a internet. Criada inicialmente 

para fins militares, a internet é hoje um veículo que “potencializa 

relacionamentos e cria condições extremamente favoráveis para o contato e as 

trocas culturais”, como aponta Mari Junior (2007).  Seu surgimento provocou 

mudanças em todos os setores da sociedade, inclusive os próprios meios de 

comunicação: 

 
 

A internet passou a ser encarada definitivamente como um meio de 
comunicação de massa cujo potencial está mexendo com os 
fundamentos de tudo nesse setor – do rádio à televisão, da mídia 
impressa ao cinema (BRASIL, citado por MARI JUNIOR, 2007)  
 
 

 Estudos na área de Comunicação Social se direcionam para o viés dos 

efeitos causados por esses meios de comunicação em seu público. Uma 

destas correntes, a Teoria do Agendamento – que defende a ideia de que a 

mídia agenda nossas conversas, nos dizendo sobre o que falar e “pautando 

nossos relacionamentos” (PENA, 2005, p.142) – complementa as pesquisas 
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anteriores, centradas no objeto das conversas interpessoais, agregando a 

preocupação com a forma como essas conversas acontecem. 

 
 

O objetivo não é mais analisar o papel da mídia na mudança de 
opiniões, mas sim sua influência na formação e mudança de 
cognições, ou seja, na forma como as pessoas apreendem (e 
aprendem) as informações e formam seu conhecimento sobre o 
mundo (PENA, 2005, p.144).  
 

 
 A partir dessa afirmação de Pena pode-se identificar nos mass media 

sua interferência no cotidiano das pessoas, seja pelo conteúdo das mensagens 

que transmite (aí estão implícitas as informações transmitidas e o formato em 

que isso ocorre) como pelo efeito que produzem. “As pessoas têm tendência 

para incluir ou excluir de seus próprios conhecimentos aquilo que os mass 

media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo”, como conclui Shaw 

(citado por PENA, 2005, p.144).   

Percebe-se que essa influência causada pelos meios de comunicação 

de massa pode acontecer em maior ou menor grau de acordo com a natureza 

de seus conteúdos: de cunho informativo (jornalismo) ou comercial (anúncios 

publicitários). A área responsável pela produção das informações que serão 

transmitidas, o Jornalismo, recebe maior ou menor espaço de acordo com cada 

veículo e possui uma organização própria, como se verá a seguir. 

 

2.4.1 Jornalismo 

 

 Sob um ponto de vista abrangente, Juarez Bahia (1990, p.9) considera 

que é jornalismo todas as maneiras pelas quais a notícia alcança seu objetivo - 

chegar ao público. Nas palavras do autor “a palavra jornalismo quer dizer 

apurar, reunir, selecionar e difundir notícias, idéias, acontecimentos e 

informações gerais com veracidade, exatidão, clareza, rapidez, de modo a 

conjugar pensamento e ação” (BAHIA, 1990, p.9).  

 É da natureza do jornalismo, segundo o autor, atuar como intermediário 

da sociedade, levando a comunidade a participar, direta ou indiretamente, da 

vida social (SOUZA, 1990, p. 9). No entendimento de teóricos da área, como 
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Mauro Wolf e Nelson Traquina “o jornalismo está longe de ser o espelho do 

real. É antes a construção social de uma suposta realidade” (PENA, 2005, 

p.128). Corroborando com essas visões, Pereira Junior (2005, p. 88), citando a 

expressão de GOMIS (1991), parte do conceito que: 

 
 

São nas práticas diárias que os jornalistas elaboram representações 
da realidade. Ou seja, essa representação ou construção da 
realidade é uma atividade profissional de mediação resultado de uma 
organização que se dedica a interpretar a realidade social e mediar 
entre os que ‘produzem o espetáculo mundano e a grande multidão 
que cumpre as funções de público’. 

 
 

 O produto dessas “práticas jornalísticas”, desse processo de “construção 

social da realidade” é o que se denomina notícia. 

 

2.4.1.1 Notícia 

 Na tentativa de mostrar como se dá o processo de produção da 

informação, Pereira Junior conceitua notícia como sendo “uma representação 

social da realidade cotidiana, um bem público, produzido intencionalmente, que 

submetido às práticas jornalísticas possibilita o acesso das pessoas ao mundo 

dos fatos (dia a dia) ao qual não podem aceder de maneira imediata” (2005, 

p.89). 

 Já para Juarez Bahia (1990, p. 35) é na notícia que o jornalismo 

encontra a ferramenta para registrar e levar os fatos ao conhecimento público: 

 
 

A notícia é a base do jornalismo, seu objeto e seu fim. Através dos 
meios do jornalismo ou dos meios de comunicação direta ou indireta, 
a notícia adquire conteúdo e forma, expressão e movimento, 
significado e dinâmica para fixar ou perenizar um acontecimento, ou 
para torná-lo acessível a qualquer pessoa.  

 
 
 Souza (1996, p.19), ao apresentar os meios de comunicação de massa, 

faz um breve histórico do produto notícia. Inicialmente as informações eram 

disponibilizadas, na Idade Média, nos sermões dos padres. Os relatos e 

acontecimentos da vida cotidiana cruzavam toda a Europa, o que demandava 

tempo e permitia a modificação da mensagem entregue. Foi a partir do século 
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XIII, com a união do Oriente com a Europa por meio de atividades comerciais, 

que o quadro da notícia começou a mudar. O autor aponta que “com as 

mercadorias, começam a aparecer técnicas de informação” e completa dizendo 

que “a notícia está ligada, portanto, ao mercantilismo e se relaciona com a 

necessidade de banqueiros, comerciantes e outros elementos da burguesia se 

comunicarem”. 

 Conforme Park (1972, p. 175) a notícia não é responsável pelo passado 

nem pelo futuro, mas pelo presente, “e por isso foi descrita pelos psicólogos 

como o presente precioso por ser uma mercadoria sumamente perecível”. No 

tocante à sua função, para o autor, a notícia orienta o homem e a sociedade 

“num mundo real”.  

 Por meio de comparações com a informação e a própria mídia, Bahia 

(1990, p.35) vê a notícia como um instrumento ágil e eficiente de difusão: “o 

fato de que o jornalismo tem por finalidade primária informar tão amplamente 

quanto possível dá à notícia uma função tão social quanto à da mídia”.  

 Para o autor é a informação que justifica a existência da notícia, e 

exemplifica com a citação “’Uma notícia em si – lembra François Bonsack – 

nada significa, nada tem de informação se ninguém é informado ou se a 

informação recebida pode ser inutilizada por quem a recebe’” (BAHIA, 1990, p. 

36). 

Essa relação com a informação se reflete de forma direta na frase: “toda 

notícia é uma informação, mas nem toda informação é uma notícia” (BAHIA, 

1990, p. 35). O autor demonstra que nas rotinas jornalísticas a informação 

desempenha um papel fundamental e determinante para a origem da 

construção das notícias ao afirmar que “diariamente, os veículos de jornalismo 

recebem de suas fontes toneladas de informações” (p. 35-36). 

 Surge então a pergunta: diante de tantas informações, de tantos 

acontecimentos como selecionar os que serão transmitidos em forma de 

notícia? A resposta pode ser fornecida pela teoria do Jornalismo denominada 

Newsmaking, que enxerga a produção da notícia como uma rotina industrial, 

com procedimentos próprios e limites organizacionais. Dentro destes 

procedimentos a serem seguidos estabelecem-se parâmetros para classificar 

um acontecimento/informação como notícia.  
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Uma das práticas que se ocupa a teoria do newsmaking é a 
noticiabilidade. Como conceito, posso dizer que ela é um conjunto de 
critérios, operações e instrumentos para escolher entre inúmeros 
fatos uma quantidade limitada de notícias (PENA, 2005, p. 130). 

 
 O autor completa afirmando que a base da noticiabilidade é os valores-

notícia – critérios e operações usados para definir quais acontecimentos são 

significativos e interessantes para serem transformados em notícia. Pena 

acredita que o processo produtivo nas redações jornalísticas tornam os 

valores-notícias evidentes para os profissionais envolvidos, um senso comum, 

“qualquer jornalista sabe dizer o que é notícia e o que não é de acordo com 

esse senso comum” (2005, p. 131). 

 Outra forma de definir o que é ou não notícia é por meio dos 

gatekeepers, mencionados anteriormente.  

 
 

Diante de um grande número de acontecimentos, só viram notícia 
aqueles que passam por uma cancela ou portão (gate em inglês). E 
quem decide isso é uma espécie de porteiro ou selecionador (o 
gatekeeper), que é o próprio jornalista. Ele é o responsável pela 
progressão da notícia ou por sua ‘morte’, caso opte por não deixá-la 
prosseguir, o que significa evitar a publicação (PENA, 2005, p. 133). 

 
 
 
 Em uma redação pode-ser identificar um gatekeeper em diversas 

funções, mas é mais comumente encontrado trabalhando com a pauta.  

 

2.4.1.2 Pauta 

Surgida no início do século XX nas mesas de redação da revista Time, a 

pauta generalizou-se nos jornais diários brasileiros, na década de 50, na 

reforma editorial iniciada na área gráfica e de tratamento do texto pela Ultima 

Hora e Diário Carioca, conforme aponta Lage (2006, p. 32).   

 
 

Uma das primeiras pautas estruturadas e completas em diários 
brasileiros – talvez a mais estruturada e completa dentre as primeiras 
– foi, no início da década de 1960, a do Jornal do Brasil, que levou 
adiante a reforma iniciada no Diário. Era redigida de véspera, 
abrangendo o jornal todo, e chegou a ser publicada, como serviço ao 
leitor, durante algumas semanas (LAGE, 2006, p. 32).   
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 Na década seguinte a modernização do jornalismo brasileiro, a partir de 

São Paulo, chegou aos demais estados e a pauta foi introduzida por toda parte, 

assim como as técnicas de redação, a programação gráfica das páginas e os 

procedimentos gerenciais que caracterizam a imprensa industrial moderna. 

Lage (2006, p. 33) assim define o cenário do jornalismo no Brasil antes dessa 

modernização: 

 
 

Antes da instituição da pauta, apenas as matérias principais ou de 
interesse da direção eram programadas. O noticiário do dia a dia 
dependia da produção dos repórteres que cobriam setores. Estes se 
obrigavam a trazer diariamente sua cota de textos, o que significava, 
na prática, ter uma programação de notícias frias ou reportagens 
adiáveis para os dias de menor atividade. De certa maneira, o 
planejamento da edição era, assim, descentralizado.  

 
  

Mas afinal, o que realmente configura uma pauta jornalística? Para 

Bernardes (2003, p.3), a pauta jornalística tem a função de organizar 

logicamente os fatos do mundo que por si só se encontram no “caos”. É “nela 

que transparecem as visões que orientam a prática e as regras que conduzem 

a rotina do trabalho jornalístico”, e esse processo de rotina, que de certa forma 

codifica as decisões, é necessário para auxiliar os produtores que enfrentam 

situações inesperadas e precisam agir com rapidez.  

 Lage (2006, p.34) já define a pauta de acordo com suas aplicações. 

Para o autor ela pode se referir a dois momentos de sua própria produção: “a) 

ao planejamento de uma edição ou parte da edição (nas redações estruturadas 

por editorias – de cidade, política, economia etc.)” . Neste caso contém a 

listagem dos fatos a serem cobertos e dos assuntos a serem abordados, além 

de eventuais orientações de ângulo de interesse, dimensão pretendida para a 

matéria, quais são os recursos disponíveis e sugestões de fontes; e “b) a cada 

um dos itens desse planejamento, quando atribuído a um repórter. Ele dirá ‘a 

minha pauta’, quer a tenha recebido como tarefa, quer a tenha proposto (o que 

é comum, particularmente com free lancers)”. 

 O que se pode identificar nas visões dos dois autores é que conceituar 

uma pauta recai, impreterivelmente, em descrever suas funções e o que a 

compõem. Entretanto, em nenhuma das duas visões se pode perceber a 
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verdadeira importância que esta etapa tem para a produção de uma edição de 

um telejornal, rádiojornal, jornal on-line, revista ou jornal impresso diário.  

 Essa relevância fica mais clara quando Lage (2006, p. 35) afirma que o 

objetivo de uma pauta é o planejamento da edição e lembra que mesmo que 

em determinado dia não aconteça nada “não previsto” o jornal terá que sair no 

dia seguinte, os boletins de rádio terão que ser dados, as gravações de 

televisão editadas e as equipes das revistas irão às ruas. 

 
 

O planejamento tem todas as vantagens, do ponto de vista da 
administração. Garante interpretação dos eventos menos imediata, 
emocional ou intempestiva. Diminui a pulverização de esforços em 
atividades improdutivas. Permite a gestão adequada dos meios e 
custos a serem utilizados ou investidos numa reportagem, o que é 
muito importante, por exemplo, para a televisão (…). Mas a pauta é 
capaz também de assegurar a conformidade da matéria do jornal ou 
revista com interesses empresariais ou políticos (LAGE, 2006, p.36). 

 
  

Por tratar, em sua maioria, de assuntos factuais, em que o inédito pode 

acontecer a qualquer momento em qualquer parte do globo, as pautas poderão 

“cair” (perde seu valor-notícia ou o fato que iria ser coberto não acontece) ou 

surgir antes do fechamento do jornal. Para Lage (2006, p. 37) “uma pauta bem 

feita prevê volume de informação necessário para a garantia de eventuais 

quedas de pauta e ainda matérias que poderão ser aproveitadas 

posteriormente” (grifo no original), além de evitar o consumo inútil de pessoas 

trabalhando em assuntos que jamais serão veiculados.  

Quanto ao seu surgimento, para o autor, quatro são as formas de origem 

de uma pauta de notícia (LAGE, 2006, p. 39). São eles: 

 eventos programados, como feiras, inaugurações, votações em 

assembleias, ou sazonais,como início de ano letivo, mobilização de 

agricultores para colheita de feijão;  

 eventos continuados, do tipo festejos, greves, estrangulamento no 

trânsito;  

 desdobramentos (também chamados de “suítes” no jargão jornalístico) 

de fatos que geram interesse no público, como investigações policiais, 

resgate de vítimas em acidentes, repercussão de discursos 

pronunciados por uma figura pública; e  
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 fatos constatados por observação direta, como mudanças de costumes, 

ciclos de moda, deterioração de zonas urbanas . 

 

Só por essa quantidade de fontes de informações citadas acima se pode 

perceber o desafio que editores e pauteiros enfrentam todos os dias: o número 

de assuntos a serem tratados versus o espaço disponível para veiculação e o 

seu tempo necessário para produção.  

Surge então a necessidade de estabelecer critérios para o que poderá ou 

não veiculado, ou seja, a noticiabilidade. 

 
 A noticiabilidade, portanto, é constituída de critérios, operações e 
instrumentos com os quais os órgãos de imprensa enfrentam a tarefa 
de ESCOLHER as notícias e está vinculada ao processo de 
rotinização e estandardização das práticas produtivas, conduzindo a 
critérios como o espaço disponível e a política editorial, a aprovação 
do anunciante e a apreciação do leitor (BERGER,1996 e WOLF, 1995 
citados por BERNARDES, 2003, p. 9). 

 
 
 Por ser a primeira etapa da construção da notícia, seguida de produção 

e edição, a pauta se torna determinante para todo o processo. Tomando como 

exemplo a produção de notícias para a web, Oliveira e Teixeira Filho (2001) 

sinalizam que o planejamento da pauta para a publicação de textos nesse 

espaço deve seguir um roteiro bem elaborado, com perguntas como: de quais 

elementos visuais a matéria necessita? A história presta-se para discussão ou 

outros elementos interativos que envolvem leitores? Quem deve estar 

envolvido no processo de criação e divulgação da notícia? 

 Lage (2006, p. 40) apresenta de forma prática e clara os dados que uma 

pauta de notícias deve conter: o evento, hora e local, quais são as exigências 

para cobertura (credenciais, trajes etc.) e contatos para confirmação ou 

detalhamento da tarefa, indicação dos recursos e equipamentos (se com 

fotografia ou sem), e o que se espera em termos de aproveitamento editorial 

(tamanho, duração, previsão de destaque ou urgência). O autor lembra que 

podem ser acrescentados ainda, dependo da situação, o alinhamento editorial, 

com dados sobre o contexto, e a indicação de fontes subsidiárias, consultores 

e etc. 

 Já numa comparação do Jornalismo com a ciência, Meditsch (1992) 

lança mão da pauta como principal elemento diferenciador entre ambos. Para o 
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autor, o Jornalismo não parte de hipóteses, mas sim da pauta, definida como 

“agenda de assuntos que podem virar notícia”, e que substitui o isolamento das 

variáveis pelo “ideal de apreender o fato dos mais diversos pontos de vista”. 

Oriunda da observação não controlada, a pauta abdica de sistemas teóricos 

prévios para a adoção de opções inovadoras e atraentes de assuntos 

cotidianos.  

Nesta pesquisa busca-se demonstrar o potencial de criação de 

conhecimento existente no setor de pauta dos meios de comunicação massa. 

Tal capacidade de criação pode se tornar vantagem competitiva na disputa 

pela atenção do público pelas mídias, como mostrado a seguir. 

 Após delinear esse marco teórico sobre o conhecimento, sua criação e 

gestão e sobre o histórico e funcionalidades dos meios de comunicação de 

massa, com atenção especial ao jornalismo e suas práxis, parte-se agora para 

a junção desses conhecimentos tendo por pano de fundo um estudo de caso 

em um veículo impresso diário. O capítulo a seguir conduzirá a pesquisa para 

os procedimentos metodológicos utilizados no levantamento de dados, 

sistematização para análise e apresentação dos seus resultados.  
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3 METODOLOGIA 
 

 

Neste item serão incluídas a caracterização da pesquisa, a coleta, 

sistematização e análise dos resultados. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para a identificação dos elementos facilitadores e das barreiras 

encontradas na criação do conhecimento nas pautas jornalísticas esta 

pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, se baseou em um estudo de 

caso na Redação do jornal Gazeta do Povo, de Curitiba. 

Como estudo de caso Yin (2001, p. 32) define, a partir de seu escopo, 

como sendo “uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

 

 

3.2 AMBIENTE DA PESQUISA 

 

 O ambiente que serviu de cenário para este estudo de caso foi o Setor 

de Jornalismo, na área de Redação, do jornal Gazeta do Povo. Localizada em 

Curitiba, esta organização foi escolhida por sua relevância entre os meios de 

comunicação do estado, por ser um veículo impresso que passa, portanto, pelo 

desafio da sobrevivência perante as novas tecnologias da informação e 

comunicação, e pela proximidade da autora com diretores e editores deste 

jornal, o que se concretiza em facilidade de acesso.  

 Fundada em 1919 por Benjamin Lins e De Plácido e Silva, a Gazeta do 

Povo surge da intenção de criar um veículo popular e ao mesmo tempo 

independente. Já em seu primeiro editorial, seção destinada à apresentação da 

edição e da linha que o jornal segue, publicada no dia 03 de fevereiro, os dois 

advogados defendiam: “(…) o facto, uma vez que interesse à collectividade é 

um dado positivo de sua vida; deve ser conhecido, divulgado, analisado, 
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commentado, para que delle se possa retirar as utilidades que for capaz de 

produzir”. (GAZETA DO POVO, 1919). Nota-se aqui que já havia uma 

preocupação em dar forma às informações e função social à sua transmissão.  

 Neste primeiro número Plácido e Silva figurava como secretário, mas 

logo depois assumiu a direção do jornal, permanecendo no cargo até 1962, 

como aponta Oliveira Filha (2006, p. 35).  

 Mas nem essa estrutura administrativa, nem a editorial permaneceram 

as mesmas ao passar dos anos, e aos poucos o jornal foi tomando as 

características que tem hoje. “Ao longo das décadas seguintes, a Gazeta do 

Povo consolidou sua participação no mercado editorial de Curitiba, 

desenvolvendo um jornalismo com características notadamente locais e de 

prestação de serviço” (OLIVEIRA FILHA, 2006, p. 38).  

 E das mãos de De Plácido e Silva a Gazeta do Povo passou para a 

administração de Francisco Cunha Pereira Filho e Edmundo Lemanski, os 

responsáveis por grandes avanços no modo de fazer jornalismo do veículo e, 

consequentemente, do estado do Paraná.  

 Um marco na história deste jornal, conduzido pelos seus novos donos, e 

importante para a compreensão deste estudo de caso é quanto à formação do 

Grupo RPC, do qual a Gazeta do Povo se integra a outros 12 veículos de 

comunicação em todo estado. Em 1973 os sócios da Gazeta do Povo 

incorporaram a mídia televisa Canal 12, de Curitiba e, posteriormente, as 

emissoras afiliadas da Rede Globo do interior do estado. Mais tarde é 

incorporada a Rádio 98 FM e surge então a Rede Paranaense de 

Comunicação (RPC), no ano de 2000, que ainda faria nascer o Portal da RPC, 

em 2006 (dez anos antes a Gazeta inovava como o primeiro jornal no Paraná e 

o segundo no Brasil a disponibilizar todo o seu conteúdo impresso na internet) 

e a Rádio Mundo Livre, em 2008. 

 E foi nesse mesmo ano de 2008 que a Gazeta do Povo iniciou as 

comemorações do seu 90.° aniversário, a ser celebrado no ano seguinte, com 

a maior reforma gráfica e editorial por que já passou, sob o pretexto de ser 

“mais um passo no esforço contínuo de traduzir, para além da mera 

informação, as grandes tendências e os rumos que tomam nosso país e o 

mundo”, como afirmava o editorial da edição do dia 30 de março, a primeira 

após a reforma. 
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 E é sob essa fase que o jornal hoje é gerenciado, formado pelas áreas 

de Redação, Comercial, Central do Assinante e etc. Para fins de um estudo de 

caso de elaboração de pautas jornalísticas, esta pesquisa se focalizará na 

Redação, seção da Gazeta do Povo, diretamente ligada à produção de 

notícias, composta pelas seguintes editorias: Vida e Cidadania (cidades), Vida 

Pública (política), Mundo, Economia, Esportes, Caderno G (cultura), 

Classificados, além de cadernos especiais que são veiculados com outra 

periodicidade que não a diária (Vestibular, Viver Bem, Caminhos do Campo, 

Gazetinha, Saúde, e outros). 

 Sob a gerência geral de um diretor de jornalismo, a estrutura humana 

(Anexo 1) da Redação da Gazeta do Povo e Gazeta do Povo OnLine (que 

trabalham em conjunto) segue com dois chefes de redação, sete editores-

executivos (responsáveis por questões editoriais e de gestão de pessoas e 

processos), 38 editores e editores assistentes, 89 repórteres, 2 estagiários, 

além de mais 46 pessoas que prestam algum serviço que dê suporte à 

reportagem como revisores, fotógrafos, ilustradores, paginadores, assistentes 

administrativos, entre outros. 

 Destinado a um público de 500 mil leitores por mês, a versão impressa 

pauta por dia cerca de 25 matérias, sendo que dessas, aproximadamente 10 

correspondem apenas à editoria de Vida e Cidadania, segundo informações 

levantadas junto à sua editora-executiva, Audrey Possebom, e em observação 

direta. A editora ressalta, entretanto, que o número de matérias publicadas 

diariamente ultrapassa a quantidade de pautas produzidas pela equipe do 

jornal devido ao material oriundo das agências de notícias.   

 Assim, com esse cenário delineado é possível se fazer um esquema 

(figura a seguir) que abranja todas as ações e pessoas envolvidas no processo 

de produção de pauta.  
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 3.3 COLETA DOS DADOS 
  

 

 Além da pesquisa bibliográfica que compõe a Literatura Pertinente deste 

trabalho, os instrumentos utilizados para coletar dados, o que Yin denomina de 

“fontes de evidências”, foram entrevista e observação direta.  

 Para o autor os pontos fortes dessas fontes são que, no caso da 

entrevista é direcionada, ou seja, enfoca diretamente o tópico do estudo de 

caso, e é perceptiva, pois fornece inferências causais; e a observação direta 

trata de acontecimentos em tempo real e do contexto do evento (YIN, 2001, p. 

108). 

 Assim, essas duas fontes foram usadas tendo em vista os objetivos 

específicos deste trabalho. Primeiramente, realizou-se a entrevista com duas 

editoras-executivas do caderno de Vida e Cidadania simultaneamente. 

Realizada no dia 12 de novembro, a entrevista teve o propósito de apontar o 

contexto de elaboração da pauta neste veículo, bem como identificar os 

aspectos facilitadores e as barreiras nesse processo. Seguindo um roteiro 

semi-estruturado (Apêndice A), as perguntas abrangiam o processo de 

produção de uma pauta, sua origem, o meio de compartilhamento e 

armazenamento, e podiam ser respondidas livremente por qualquer uma das 

entrevistadas.  

É interessante salientar que a opção por esse tipo de instrumento se fez 

pela capacidade de captar o que as pessoas sabem, pensam e entendem 

sobre o processo em que estão inseridas. E a escolha pelas editoras-

executivas recaiu na necessidade de coletar as informações necessárias com 

quem estivesse realmente a par da proposta da organização, mas que a 

vivenciasse na prática. 

 A partir dessa entrevista, foi realizada a observação direta do surgimento 

de uma edição do jornal, no dia 02 de dezembro. Seguindo um protocolo de 

observação (Apêndice B), seus objetivos foram analisar presencialmente todas 

as etapas que a pauta passa, desde seu surgimento até a concretização da 

matéria, e identificar os tipos de conhecimentos usados, os modos de 

conversão e, principalmente, se o ambiente fornece, e de que modo, as 
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condições capacitadoras para a criação de conhecimento propostas por 

Nonaka e Takeuchi (1997).    

 A interação dessas formas de coleta de dados foi necessária para o 

levantamento de dados e informações para a análise e discussão à luz da 

fundamentação teórica de Gestão do Conhecimento. 

 

 

3.4 SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE 

  

 A fim de analisar e discutir os dados coletados, a entrevista e a 

observação direta foram sistematizadas em forma de relatórios que deram 

origem a quadros e esquemas que pudessem associar os conceitos teóricos 

apresentados anteriormente, na Literatura Pertinente, com os aspectos práticos 

percebidos no caso real que compõem esta pesquisa.   

 Desse modo, a análise dos dados obtidos resultou na apresentação 

geral do cenário da criação da pauta no formato de fluxograma, seguido de 

uma correspondência entre a reunião de pauta e o modelo das cinco fases 

para criação do conhecimento. Esta etapa da produção recebeu atenção 

especial por se tratar do momento decisivo do processo em que um 

conhecimento recém criado é escolhido ou não para completar o ciclo da 

Espiral do Conhecimento, proposta por Nonaka e Takeuchi (1997). 

 A seguir, foram estabelecidas associações entre as etapas que 

compõem esse fluxograma os modos de conversão do conhecimento e as 

condições capacitadoras para a criação do conhecimento.   

 E por fim, foram sistematizados e analisados os elementos facilitadores 

e as barreiras encontradas na criação do conhecimento das pautas 

jornalísticas, a partir da observação direta na Redação da Gazeta do Povo. A 

análise das evidências foram feitas com Base na teoria de Bardin (2002) sobre 

a análise de conteúdo. Assim, o corpus empírico resultante das entrevistas e 

observação direta foi analisado com base no Roteiro-Guia e no Protocolo de 

Observação. 
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4 APRESENTAÇÃO  E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

A análise do cenário estudado tem início pelos relatórios construídos a 

partir da entrevista com as editoras do caderno Vida e Cidadania, e da 

observação direta na Redação da Gazeta do Povo sobre a criação de uma 

pauta. 

 

 

4.1 Relatório da entrevista 

 

A partir de um roteiro semi-estruturado, a entrevista com as 

representantes do caderno de Vida e Cidadania, Audrey Possebom – editora-

executiva – e Andrea Moraes – editora, teve duração aproximada de 20 

minutos e apresentou o contexto da elaboração da pauta no jornal Gazeta do 

Povo e aspectos que permitem a identificação de facilidades e barreiras na 

criação de conhecimento nesse processo.  

 A primeira característica do cenário apontada pelas entrevistadas diz 

respeito ao modelo de gestão adotado pela Gazeta do Povo. Por ele a pauta é 

vista como uma forma de planejamento, a médio e curto prazos, e seus 

gestores, os próprios editores-executivos, além de serem responsáveis por sua 

criação e garantia de realização, têm também a função de gestão de pessoas e 

processos de suas respectivas editorias.  

 Assim, a Gazeta do Povo não faz uso da figura do pauteiro. Como 

apresentado na seção Literatura Pertinente desta pesquisa, o pauteiro é o 

jornalista responsável por selecionar fatos e assuntos que serão abordados 

pelo veículo, organizar essas informações e indicar o enfoque e possíveis 

fontes para a produção da matéria. Sem o pauteiro, o jornal deste estudo de 

caso transfere a responsabilidade para os editores-executivos, como 

mencionado anteriormente, e aos repórteres que devem sugerir suas pautas 

frequentemente, previamente apuradas. 

 Essas sugestões podem ser feitas informalmente, ou seja, sem um 

padrão pré-estabelecido pela organização e via relatório diário no Papyrus, e-

mail, reuniões da editoria ou pessoalmente aos editores-executivos. Além de 
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repórteres e editores do caderno, os repórteres de outras editorias e da Gazeta 

do Povo OnLine, demais colaboradores e leitores  em geral podem dar suas 

sugestões – estes por e-mail, carta ou até mesmo pessoalmente na Redação. 

No quesito facilitadores de criação de temas para pautas, por parte dos 

repórteres de uma editoria, as entrevistadas afirmaram que há, na verdade, 

uma cobrança pois é obrigatória a sugestão de pelo menos uma pauta por 

semana. Assim, a recompensa vem em forma de prestígio àqueles que 

sugerem um bom número ou pautas de boa qualidade. Não existe, portanto, 

nenhuma forma de gratificação material ou compensação, mas sim 

reconhecimento. 

 Já a principal barreira apontada pelas editoras é a desmotivação pessoal 

do repórter quando sugere uma pauta “fraca” (que não rende uma boa matéria) 

ou que não tem identificação com o jornal ou ainda quando não é apurada 

previamente e acaba não se concretizando.  

 De posse das sugestões de repórteres e leitores o editor-executivo 

analisa os fatos acontecidos no dia anterior que possam ter continuidade e os 

previstos para acontecerem ao longo do dia, seleciona, de acordo com os 

critérios de relevância, exclusividade, possíveis imagens e interesse da maioria 

dos leitores (não necessariamente nessa ordem), as pautas que “rendem” 

matéria, designa um ou mais repórteres para cada pauta, conforme 

necessidade e relevância do assunto, sinaliza a data de fechamento, aponta o 

enfoque editorial que deve ser dado, indica fontes, e a torna disponível no 

sistema Papyrus.  

 Outra questão observada na entrevista que contribui para a análise do 

estudo de caso em foco diz respeito à reunião de pauta. No modelo de gestão 

de redação da Gazeta do Povo essas reuniões acontecem em dois modos e 

momentos: uma semanal de cada editoria e outra diária de planejamento. Cada 

editoria tem um dia específico na semana em que seus editores e repórteres 

apresentam suas idéias e propostas e selecionam o que será trabalhado 

durante os próximos sete dias. Já a de planejamento acontece diariamente no 

fim da manhã, quando todos os editores-executivos se reúnem com o chefe de 

redação apresentam as propostas de pauta para a edição do dia – as mesmas 

que foram passadas aos repórteres – e sua indicação para a manchete com 
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foto para a capa, fazem e recebem sugestões sobre enfoques, e por fim 

decidem qual será realmente a manchete da edição. 

Ao chegar à Redação o repórter acessa o Papyrus e lê a pauta que lhe 

foi designada. Se tiver dúvidas quanto à abordagem ou enfoque que a matéria 

deve ter o editor-executivo apontará a ênfase a ser dada à reportagem, e 

quanto a tamanho ou lide (primeiro e principal parágrafo do texto jornalístico) 

com o editor de fechamento. Quando não há mais dúvidas o repórter produz 

sua matéria que será editada, revisada, diagramada na página e impressa para 

ser vendida e lida, seu objetivo final. 

Quanto ao armazenamento para fins de consultas futuras e memória do 

jornal, todas as pautas sugeridas ficam registradas no Papyrus, e podem ser 

buscadas por palavras-chave, repórter ou data, e/ou em arquivos pessoais 

como agendas e blocos de anotações. As que foram produzidas são 

reutilizadas quando há suíte (continuação do assunto) e para busca de 

contatos. As entrevistadas afirmaram que não acessam as pautas com a 

intenção de buscar novas sugestões de assuntos, pois para isso consultam o 

arquivo das matérias impressas. E as que não foram produzidas permanecem 

armazenadas nos arquivos pessoais e comumente são sugeridas novamente 

pelo repórter quando esse julgar interessante. 

 

 

4.2 Relatório da observação direta 

 

 

 Com o objetivo de analisar presencialmente todas as etapas de 

produção da pauta, ou seja, desde seu surgimento até a concretização da 

matéria, e identificar os tipos de conhecimentos usados, os modos de 

conversão e, principalmente, se o ambiente fornece, e de que modo, as 

condições capacitadoras para a criação de conhecimento, se fez uma 

observação direta da criação de uma pauta pela mesma editora-executiva, afim 

de sanar dúvidas que surgiram durante a realização da entrevista. Além disso, 

o aspecto de Audrey Possebom (Editora-Executiva da Gazeta do Povo) gerir o 

principal e maior caderno do jornal Gazeta do Povo permite que sua 
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observação represente aquela realidade. Esta observação aconteceu durante 

os meses de novembro (segunda quinzena) e dezembro (primeira semana).  

 Em uma visão geral do processo de criação e produção de pautas pode 

se perceber alguns elementos importantes de serem considerados. Um deles 

diz respeito à forma como acontece a interação entre os repórteres e editores 

de cada caderno. A organização não impõe formalidades nem padrões, 

portanto existe total liberdade de expressão. O meio mais comumente usado é 

Relatório Diário no Papyrus, em que ao fim de sua jornada de trabalho o 

repórter relata o que fez durante o dia, o que está previsto para o dia seguinte e 

o andamento de sua matéria para a edição de domingo. A cada manhã o 

editor-executivo lê os Relatórios Diários de sua editoria e, atualizado sobre o 

avanço de cada repórter decide qual o destaque que a matéria terá. 

 Nesta observação foi possível identificar outra característica do modelo 

de gestão de Redação que não havia sido apresentada na entrevista. As 

pautas com conteúdo exclusivo da Gazeta do Povo são consideradas como 

“apostas” do jornal naquele assunto. Durante as reuniões de planejamento, 

tanto as semanais quanto as diárias, os responsáveis pelas apostas devem 

“vendê-las” aos demais, ou seja, defender sua ideia e convencer a chefia e a 

equipe de que o investimento será bom para o jornal. A venda da aposta é, 

portanto, o momento da socialização definitivo para a concretização das 

demais etapas da Espiral do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997).  

 Durante esta coleta de dados teve-se em mente as cinco condições 

capacitadoras para a criação do conhecimento, propostas pelos mesmos 

autores, tais são elas: intenção, autonomia, flutuação ou caos criativo, 

redundância e variedade de requisitos, que serão analisadas adiante. 

 

 

4.3 Esquematização 

 

 

Com as informações oriundas desses dois relatórios pode-se 

esquematizar as etapas de produção das pautas diárias do jornal Gazeta do 

Povo e suas correspondências com a literatura. A seguir um Fluxograma 

(Figura 3) ilustra o cenário neste jornal. 
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 Tendo por orientação a ordem dos assuntos de Gestão do 

Conhecimento apresentados no capítulo 2, tem-se início a análise e discussão 

dos resultados traçando um paralelo entre as fases de criação do 

conhecimento e a reunião de pauta diária, etapa decisiva na evolução de uma 

pauta para uma matéria.  

 A primeira fase que compõe o modelo ideal de processo de criação do 

conhecimento é o compartilhamento do conhecimento tácito, descrito pelos 

autores Nonaka e Takeuchi (1997, p.97) como “a etapa crítica”, pois solicita 

que as emoções, sentimentos e modelos mentais dos indivíduos sejam 

compartilhados para desenvolver a confiança mútua. A primeira parte da 

reunião de pauta é dedicada a uma avaliação conjunta da edição produzida no 

dia anterior, caracterizada como conversão de conhecimento tácito para tácito. 

Com isso cria-se uma sintonia entre o foco de pensamento dos presentes 

antecipando a próxima fase. 

 Quando o repórter cria uma pauta que é levada para a reunião de 

planejamento o conhecimento ainda está restrito, conforme observado na 

Espiral do Conhecimento, no âmbito do grupo porém já muda de tácito para 

explícito. Ao apresentar a pauta aos demais da equipe de planejamento, o 

editor-executivo busca a criação de um conceito de nível organizacional 

cumprindo, então, a segunda fase do modelo.  

 Com o produto de uma reflexão coletiva, inicia-se a justificação do 

conceito, terceira fase, em que os presentes procuram determinar se esse 

conceito realmente “vale a pena para a organização e a sociedade”. Para 

ilustrar a presença dessa fase durante a reunião de pauta cabe aqui 

transcrever uma mensagem fixada em um quadro branco na sala onde 

acontecem as reuniões: “O que o jornal deve trazer de conteúdo relevante para 

o leitor e que seja determinante para sua vida?”. Ressaltando que o leitor é a 

força-motriz do jornal, seu interesse é o que dita os interesses do jornal. 

 A próxima fase diz respeito à construção de um Protótipo (Arquétipo), 

que neste caso começa a ser construído pelos editores-executivos 

anteriormente à reunião de pauta – presente no Papyrus, mas que só se 

concretiza após a reunião com a integração do conhecimento explícito recém-
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criado. Esse conhecimento explícito trabalhado se torna explícito e organizado 

no formato da pauta. 

 E por fim, a última fase é a de difusão interativa do conhecimento. Feito 

inicialmente por meio do Plano de Edição, preenchido durante a reunião pelo 

chefe de redação, e posteriormente pelo registro da pauta no Papyrus e 

transmitido oralmente ao repórter. Mais tarde, mais especificamente no dia 

seguinte, esse conhecimento criado pela organização transpõe os limites do 

jornal, atingindo o leitor, seu público-alvo que irá interiorizar o conhecimento 

explícito da edição transformando-o em tácito.  

 Assim, esse paralelo pode ser sintetizado em forma de figura, como se 

observa a seguir. 

 

 
FIGURA 4 - PARALELO ENTRE MODELO DAS 5 FASES E A REUNIÃO DE PAUTA 
Fonte: a autora 

 

 E como preveem Nonaka e Takeuchi (1997, p. 101), a criação do 

conhecimento é um “processo interminável que se atualiza continuamente”, e 

nova reunião de pauta acontecerá na próxima manhã.  

 Seguindo, o próximo item da literatura pertinente que se associa à 

realidade observada é quanto às condições capacitadoras para a criação do 

conhecimento. Nesta associação se aproveitará para identificar os modos de 

conversão do conhecimento, presentes na Espiral do Conhecimento (Figura 5), 

em cada uma das etapas por que a pauta segue.  
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FIGURA 5 - ESPIRAL DO CONHECIMENTO 
Fonte: Elaborado por Pereira com base em Nonaka, I. ; Takeuchi, H. (1997) 

  

Ressaltasse que essas condições capacitadoras servem para ajudar a 

organização a cumprir seu papel de promover o contexto apropriado para a 

realização de atividades em grupos, a criação e o acúmulo de conhecimento 

em nível individual (NONAKA e TAKEUCHI, 2008, p. 71). Justifica-se então que 

as etapas não possuam correspondência com nenhuma condição por se 

tratarem de atividades predominantemente mecânicas, que não envolvem 

criação de conhecimentos.   

 A primeira condição capacitadora para criação de conhecimento é a 

intenção, que segundo seus autores, pode ser representada por padrões 

organizacionais, em algumas vezes até em forma de visão e missão. Portanto, 

essa condição não se encontra diretamente identificável nas etapas do 

fluxograma, mas em aspectos culturais. 

 Embora não esteja visível na missão do Grupo RPC (que gerencia a 

Gazeta do Povo), descrita como: “Promover, com a comunicação, o 

desenvolvimento da nossa terra e da nossa gente e, assim, alcançar a 

sustentabilidade e os melhores resultados econômicos”, a própria natureza da 

instituição favorece a criação de informações e conhecimentos. 
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 A segunda condição, autonomia, esta presente na maioria das etapas, 

pois reflete a própria profissão de jornalista e sua busca contínua por liberdade 

de expressão. Ainda que não se referisse às condições capacitadoras de 

Nonaka e Takeuchi, Lage (2006, p. 43) já defendeu que  

 
 

Por mais ênfase que se dê às vantagens do planejamento, é preciso 
deixar margem à improvisação. Acontecimentos ocorrem 
inesperadamente, prognósticos mudam diante dos fatos; por isso, 
repórteres – e obviamente, as chefias de reportagem e redação – 
devem ter, em determinadas circunstâncias, autonomia editorial e 
acesso à totalidade dos recursos da empresa – o que envolve um 
contrato de confiança (grifo da autora). 

 
 
 Nesta mesma afirmação é possível notar a presença de outras duas 

condições capacitadoras, o caos criativo e a variedade de requisitos. O caos 

criativo e a flutuação, embora não estejam diretamente ligados a muitas 

etapas, podem ser identificados rapidamente na dinâmica que rege uma 

Redação, pois “a decomposição [de rotinas] refere-se a uma interrupção de 

nosso estado habitual, confortável, de ser” (NONAKA E TAKEUCHI, 2008, p. 

76). 

 Da mesma forma acontece com a variedade de requisitos, que apesar 

de não ser apontada diretamente diversas vezes, está bastante presente no 

ambiente da concepção da pauta.  

 E a última condição capacitadora, a redundância, pode ser percebida 

nos momentos em que há uma maior troca de informações e conhecimentos 

entre os envolvidos e entre as editorias. É a forma de garantir que todas as 

conexões possíveis entre os assuntos sejam visualizadas e representadas 

quando interessante for.  

  

O Quadro 1 permite uma visualização do que foi exposto até aqui.  

 
Etapas da construção da pauta Quem Modos de 

conversão 
Condições 
capacitadoras 

Sugestões de temas já apurados Repórteres e 
editores 

Socialização Autonomia 

Seleção das sugestões dos 
leitores  

Editor-executivo Externalização Flutuação ou caos 
criativo 

Discussão em reunião de pauta 
semanal de cada editoria  

Repórteres e 
editores 

Combinação Redundância 

(CONTINUA) 
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Etapas da construção da pauta Quem Modos de 
conversão 

Condições 
capacitadoras 

Seleção de temas que serão as 
apostas do jornal para a semana 

Repórteres e 
editores 

Combinação Redundância 

Levantamento dos últimos 
acontecimentos e dos futuros 
fatos do dia  

Editor-executivo Internalização Flutuação ou caos 
criativo 

Seleção do assunto que será a 
aposta do dia (possível 
manchete)  

Editor-executivo Externalização Autonomia 

Escolha do repórter para 
produzir a aposta do dia 

Editor-executivo Externalização Autonomia 

Registro da pauta do dia no 
Papyrus 

Editor-executivo Combinação Variedade de 
requisitos 

Seleção de quais pautas serão 
produzidas 

Editor-executivo Externalização Autonomia 

Designação de um repórter para 
produção 

Editor-executivo Externalização Autonomia 

Registro de todas as pautas no 
Papyrus com repórter, data de 
fechamento, enfoque e fontes 

Editor-executivo Combinação Variedade de 
requisitos 

Reunião diária para 
planejamento da edição do dia  

Comissão de 
planejamento 

Combinação Redundância 

Escolha da pauta que será 
manchete 

Comissão de 
planejamento 

Combinação Autonomia 

Críticas e sugestões para as 
demais pautas 

Comissão de 
Planejamento 

Combinação Redundância 

Alterações necessárias nas 
pautas no Papyrus 

Editor-executivo Externalização  

Leitura da pauta no Papyrus Repórteres Internalização Caos criativo 
Sana dúvidas Repórteres Socialização Redundância 
Produção da pauta originando a 
matéria 

Repórteres Externalização Autonomia e caos 
criativo 

Depósito da matéria pronta no 
sistema (Papyrus) 

Repórteres Combinação Variedade de 
Requisitos 

Reunião de fechamento Editores de 
fechamento, 
chefe de 
redação, editor 
de fechamento, 
paginador da 
capa e 
coordenador de 
paginação 

Combinação Redundância 

Edição  Editor de 
fechamento 

Combinação Autonomia e 
flutuação 

Diagramação Paginador Combinação  
Revisão Revisores Combinação  
Correção Editor de 

fechamento  
Combinação  

Impressão  Combinação  
Venda/Entrega Logística   
Leitura Leitor Internalização  
QUADRO 1: MODOS DE CONVERSÃO E CONDIÇÕES CAPACITADORAS 
NAS ETAPAS DA PAUTA 
Fonte: a autora 
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 Este cenário pode ser mais bem analisado desmembrando-se o 

Fluxograma (Figura 3) em três partes: apuração, geração e produção da pauta. 

Para pontuar essa análise será adotada uma abordagem sobre a construção 

de uma pauta do dia (manchete), como se apresenta a seguir. 

 

4.3.1 Apuração 

  

 A espiral do conhecimento nesta parte do processo é bastante visível. O 

conhecimento tácito está nas ideias de repórteres, editores e leitores e passa a 

ser socializado com a editoria-executiva do caderno. Diante do caos criado pelo 

número de acontecimentos espalhados pelo mundo esse editor necessita 

converter o conhecimento para explícito para iniciar o processo de ordem dos 

fatos.  

Com vários conhecimentos externalizados parte-se para sua 

combinação em reunião de pauta entre os repórteres e editores, que discutem 

as sugestões (gerando redundância de informações e conhecimentos) e 

selecionam quais temas serão “as apostas” do jornal para a semana. Durante 

esse período, o editor-executivo faz um levantamento diário sobre os últimos 

fatos e sobre os acontecimentos do dia sob a condição de flutuação, 

internalizando essas informações e encerrando um ciclo na espiral de Nonaka 

e Takeuchi (1997).  

Nesse momento pode acontecer de o editor trocar informações e ideias 

com outros editores sobre o que e como divulgar os fatos, caracterizando a 

socialização. Se não, um novo ciclo se inicia com a seleção do assunto que 

será a aposta do jornal para a edição do dia e o repórter que irá produzi-la, 

etapa esta caracterizada pela total autonomia do editor-executivo em converter 

o conhecimento pelo modo de externalização. 
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4.3.2 Geração 

   

 Com o conhecimento da “aposta do dia” e do repórter escolhido, o passo 

seguinte é construir o instrumento da pauta, ou o protótipo como mencionado 

anteriormente. A condição capacitadora de variedade de requisitos pode ser 

identificada na primeira etapa desta parte do fluxograma. Pela combinação o 

editor-executivo registra a pauta do dia no sistema Papyrus com todas as 

informações que julgar úteis ao repórter e se encaminha para a reunião diária 

de pauta em que apresenta sua sugestão à comissão encarregada do 

planejamento.  

Com as sugestões apresentadas, essa comissão escolhe, com 

autonomia, qual será concretizada em manchete (principal matéria do dia que 

ganha destaque na capa) e sob a condição de redundância os presentes na 

reunião fazem críticas e sugestões a esse assunto. Finda a reunião, o editor-

executivo responsável pelo caderno em que estará a pauta do dia faz todas as 

alterações necessárias no documento que registrara no Papyrus, trabalhando o 

conhecimento explícito convertido em explícito mesmo.  

 

4.3.3 Produção 

 

 Lançada a aposta cabe agora sua produção. Este passo tem início pela 

internalização do conhecimento pelo repórter. Com a condição do caos criativo 

presente em seu contexto, este profissional começa a dar sentido aos fatos 

com que se depara lendo a pauta que lhe compete. Na existência de dúvidas 

conversa com o editor de fechamento ou com o próprio editor-executivo para 

extingui-las num processo de socialização em que está presente a 

redundância.  

 Seguindo a ordenação dos fatos e com a autonomia necessária, o 

repórter produz a pauta externalizando os conhecimentos que adquiriu pela 

observação e por fontes diversas em uma matéria jornalística. Depositando 

essa matéria no Papyrus ele está aprimorando o conhecimento explícito e 

permitindo que o que produziu seja discutido na reunião de fechamento, em 
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que sob as condições de redundância e autonomia se discute como serão 

apresentadas as matérias produzidas ao longo do dia.  

 Acontece então a edição do material elaborado ao longo do dia pelo 

modo de conversão do conhecimento de combinação, que seguirá pelas 

etapas de diagramação, revisão e correção até a impressão do jornal. O ciclo 

da espiral do conhecimento dessa parte e do processo todo se fecha com a 

leitura do jornal, quando os indivíduos irão internalizar todos os conhecimentos 

transmitidos e, em alguns casos, suscitar novas sugestões de assuntos para 

pautar o jornal, iniciando novamente todo o processo.  

A partir dessa exposição nota-se que, dos modos de conversão do 

conhecimento, é visível a predominância da combinação, o que pode ser 

explicado pela velocidade com que as etapas devem acontecer e com o 

número de pautas produzidas por edição. Ou seja, se é mais difícil explicitar o 

conhecimento tácito para o jornal é interessante que se trabalhe o máximo de 

tempo possível com o conhecimento já explicitado. E o modo de combinação 

por ser um processo de sistematização de diversos corpos de conhecimento 

explícito em outro conhecimento explícito é o que melhor se aproxima da 

atividade de um jornal.  

 Porém isso não significa que o conhecimento tácito não seja relevante 

para o jornalismo. Pelo contrário, é a base do conhecimento de todo o jornal, 

mas necessita ser convertido em explícito.  

   



 55

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao início desta pesquisa, sob o tema da Gestão do Conhecimento nos 

Meios de Comunicação de Massa, foi apresentado o seguinte objetivo geral: 

identificar os elementos facilitadores e as barreiras encontradas na criação do 

conhecimento nas pautas (jornalísticas), tomando um caso real como 

parâmetro. Após analisar o contexto de geração da pauta no jornal Gazeta do 

Povo, tendo em mente os conceitos de criação do conhecimento propostos por 

Nonaka e Takeuchi (1997), foi possível relacionar a prática jornalística no que 

tange a pauta com as condições  que capacitam a criação do conhecimento e 

estabelecer um paralelo entre o modelo das 5 fases para criação do 

conhecimento e a reunião de pauta.  

O estudo de caso para tal fundamentou-se em entrevista e observação 

direta da rotina dos envolvidos na criação da pauta. A análise do resultado da 

inserção na Redação do jornal Gazeta do Povo tornou visível a necessidade 

que os jornalistas têm de converter o conhecimento tácito em explícito. Isso 

acontece porque, de acordo com CHOO (2003, p.186), “o conhecimento que 

pode ser formalizado ou codificado de algum modo dissemina-se mais rápida e 

amplamente do que aquele que não pode”.  

Com a identificação da espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi 

(1997) no processo de construção de pautas jornalísticas pode se observar que 

a cada vez que um conhecimento explícito se encaminhava para se 

transformar em tácito um novo ciclo se iniciava e na etapa seguinte era 

convertido em explícito novamente. É o que acontece, por exemplo, na 

transição da etapa em que o editor-executivo levanta os últimos 

acontecimentos (internalização) para a etapa em que seleciona o assunto que 

será a “aposta” principal do dia e qual repórter a fará (externalização). Outro 

momento em que se observa esse fenômeno é na leitura da pauta pelo 

repórter, que o internaliza primeiro para então socializar com o editor-executivo, 

quando necessário, e externalizá-lo com a produção da matéria.  

Percebe-se que os objetivos aqui propostos foram atingidos quando se 

tem informações sobre a existência da autonomia, da intenção de criar 

conhecimento, do caos criativo que constituem os fatos noticiáveis no mundo, 
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da quantidade de vezes que uma mesma informação chega aos jornalistas por 

diversos meios distintos e a necessidade de acesso livre a fontes variadas. 

Essa configuração do ambiente da redação de um jornal oferece todas as 

condições apontadas por Nonaka e Takeuchi (1997) para capacitar a criação 

de conhecimento. 

Identificar essa configuração é, portanto, apontar elementos facilitadores 

que respondam parcialmente à pergunta central desta pesquisa. No tocante às 

barreiras, é possível listar as seguintes situações: excesso de padrões na 

sugestão e elaboração das pautas; falta de ordem para administrar quais fatos 

serão ou não noticiados; restrição no uso de fontes de informação; excesso ou 

falta de informações; e fatores psicológicos como falta de motivação.  

Um olhar atento a esse quadro pode permitir a percepção de que na 

verdade um mesmo elemento pode ser convertido em facilidade ou barreira 

conforme as decisões e atitudes da gerência da organização. Portanto, as 

fases e etapas de criação de conhecimento, como a pauta jornalística, 

necessitam de monitoramento e estudos frequentes, com base na gestão do 

conhecimento e Gestão da Informação, sobretudo métodos e práticas que 

maximizem os efeitos facilitadores e neutralizem as barreiras que possam 

influenciar suas rotinas.  

Enveredada para o foco da gestão do conhecimento, essa pesquisa 

aponta a possibilidade de novas pesquisas existentes na área de Comunicação 

Social. No campo do jornalismo a continuidade deste estudo pode residir na 

sugestão de implantação da prática de Memória Organizacional centrada nas 

pautas, por exemplo. Outras práticas também poderão ser adotadas quanto 

aos demais processos de produção das notícias, bem como estudo da GC no 

modelo de gestão que o jornal Gazeta do Povo adota. 

Fixados em oferecer os melhores produtos informacionais à sociedade, 

teóricos da comunicação – entre eles estão Traquina, Martín-Barbero, Wolf e 

Pena – pesquisam a qualidade no processo de construção da notícia para 

atingir seus objetivos. Com isso em mente abre-se o campo de atuação tanto 

para gestores da informação quanto para gestores do conhecimento 

contribuírem com essas pesquisas. 

Por fim, este trabalho pretendeu fortalecer a linha de pesquisa 

Informação e Conhecimento por demonstrar uma maneira de inter-relacionar 
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Gestão do Conhecimento e Comunicação, e considerar novas possibilidades 

de atuação do gestor da informação. Procurou, assim, contribuir para a 

construção de um Jornalismo mais consciente de suas práticas – resultando 

num jornal mais consistente e numa sociedade com melhores fontes de 

informação. 
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Entrevista com editoras executivas responsáveis pela pauta 
 

1. Como acontece todo o processo de produção de uma pauta na 
Gazeta do Povo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2. Como surgem as pautas? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3. Quem pode sugerir uma pauta?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4. De que forma isso é feito? Existe um padrão? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

5. Os leitores também podem sugerir assuntos para pautas? 
__________________________________________________________ 

6. Há incentivo, por parte do jornal, para que repórteres e editores 
sugiram pautas? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

7. Em sua opinião, há algo que os desestimule? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

8. Quando ocorre a reunião de pauta? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

9. Quem participa? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

10. Como são selecionadas as pautas que serão produzidas? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

11. Como são armazenadas? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

12. As pautas que já foram produzidas são reutilizadas? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

13. O que acontece com as pautas que não são produzidas? São 
descartadas? São armazenadas? Como isso ocorre? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Protocolo de Observação do ciclo da pauta no jornal Gazeta do Povo 
 
Dia: 02/12/2009 
Hora: das 9:00 às _____:______ 
Objetivo: analisar presencialmente todas as etapas que a pauta passa, desde seu 
surgimento até a concretização da matéria, e identificar os tipos de conhecimentos 
usados, os modos de conversão e, principalmente, se o ambiente fornece, e de que 
modo, as condições capacitadoras para a criação de conhecimento.  
Método: acompanhar o trabalho e a rotina dos editores-executivos, escolher uma pauta 
e perceber o caminho que segue.  
 

O quê Quem Conversão do 
conhecimento

Condições 
capacitadoras

Resultou em 

     

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 



 67

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1  
 

ORGANOGRAMA DA REDAÇÃO DA GAZETA DO POVO
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