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Resumo 
 

O Jornalismo está em transformação. Novas narrativas são produzidas, a partir de 

novos suportes e com novos participantes. E colocam em dúvida princípios até 

bem pouco tempo majoritários quando se tratava da produção do Jornalismo. A 

objetividade é um desses conceitos que está em xeque. Ao mesmo tempo, outros 

conceitos ganham força. O Jornalismo contextualizado seria um desses conceitos, 

que se sobressai. Ora, as novas narrativas ‘jornalísticas’ têm uma forte orientação 

de cobertura local. Então, nada mais coerente que essas novas narrativas lancem 

mão de conteúdos ‘contextualizados’, adequando a mensagem ao espaço da 

cobertura. Mas, como se dá essa incorporação do jornalismo contextualizado à 

produção do Jornalismo? Tentamos responder essa e outras indagações 

analisando as edições do jornal Impressões. Os aspectos da análise se detiveram 

na linha editorial, nos procedimentos de apuração da informação e elementos 

gráficos do Jornal. E foi possível constatar, em cada um desses aspectos, como o 

jornalismo contextualizado pode ser incorporado na prática da produção 

jornalística. 
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A título de ‘contextualização’: o jornal Impressões 
 
Impressões é o nome que designa o jornal laboratório do Curso de Jornalismo da 

Universidade Federal do Ceará. O nome atual foi definido no ano de 2009, após 

uma reformulação de seu projeto gráfico. No primeiro semestre do ano de 2011, 

assumimos a disciplina Jornal-Laboratório, e iniciamos uma discussão sobre a 

linha editorial e o projeto gráfico do produto resultante da disciplina, exatamente o 

Impressões. A discussão contou com a participação de estudantes dos semestres 

anteriores da disciplina, em diálogo com a turma daquele semestre. Foi a partir 

dessa análise que avançamos na definição de uma nova linha editorial e de um 

novo projeto gráfico para o Impressões, calcados no conceito de jornalismo 

contextualizado. 

 

A primeira conclusão da análise que fizemos é que a linha editorial do Impressões 

sofria de altos teores de indefinição. O ponto inicial é que o Jornal não tinha um 

público definido. A definição de um público a ser alcançado pelo jornal laboratório 

se justificaria pela pequena tiragem que esse produto atinge, pelas dificuldades no 

processo de distribuição e pela irregularidade de sua periodicidade, essa última 

uma característica atrelada ao processo de aprendizagem, que condiciona seu 

ritmo de produção. Fato é que muitos jornais laboratórios são voltados para o 

público interno das universidades e faculdades onde está o Curso de Jornalismo. 

Essa orientação tenderia a minimizar as dificuldades anteriormente citadas. 

 

Ainda em nossa análise, as matérias do Impressões abordavam temáticas 

diversas, sem a definição de um interesse claro, que pudesse identificar um 

segmento de leitores a ser alcançado. Os formatos jornalísticos também sofriam 

uma diluição ao longo de cada edição, sem uma preocupação de criar um ritmo de 

leitura para a publicação. Além disso, não havia uma orientação quanto ao 

encadeamento de conteúdos, o que favorecia sobressaltos na leitura. Desse 



 
 

modo, não era possível estabelecer editorias para o jornal, frente à variedade de 

temáticas veiculadas. 

 

Em relação ao suporte gráfico, uma característica saltava aos olhos. A 

irregularidade quanto à gramatura e qualidade do papel de impressão. Esse fator 

era ocasionado por conta das deficiências da Imprensa Universitária, local onde é 

impresso o jornal. Isso fazia com que, a cada edição, fosse necessário estabelecer 

testes de impressão, visando a uma melhor utilização das imagens, sejam de 

fotografias, sejam de infográficos, esses embora quase que não fossem utilizados 

pelas edições analisadas. Fato é que, embora formatado para o tamanho pequeno 

standard, o Impressões chegou a ser impresso num papel de gramatura tão 

pesada que, nessa edição específica, não era possível dobrá-lo ao meio, o que 

dificultou sobremaneira sua própria distribuição. Isso sem se falar nas dificuldades 

para uma leitura mais confortável.  

 

Foi a partir dessa análise que elaboramos uma nova proposta para o jornal 

laboratório do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará. 

Identificamos três conceitos que direcionariam nossa proposta, numa tentativa de 

superação dos problemas identificados na análise. A proposta incorporaria os 

conceitos de jornalismo investigativo, jornalismo humanizado e jornalismo 

colaborativo. O objetivo era que, ao se trabalhar com esses três conceitos, se 

alcançasse um jornalismo contextualizado, capaz de atender as expectativas do 

público leitor do jornal.  

 

Em busca do conceito de ‘jornalismo contextualizado’ 
 

De onde partiu a compreensão que a prática de um jornalismo investigativo, 

humanizado e colaborativo pudesse desaguar num jornalismo contextualizado? E 

o que viria a ser mesmo um jornalismo contextualizado?  



 
 

 

Senso comum entre os professores de jornalismo, a atividade, por definição, teria 

um caráter investigativo. Mas, de onde surgiu essa adjetivação, e com que 

propósitos? A princípio, as intenções do jornalismo investigativo podem estar em 

oposição ao conceito de objetividade jornalística, que tem na notícia seu formato 

preferencial de expressão. Ao contrário, o jornalismo investigativo aciona a 

reportagem como suporte básico de sua veiculação. Embora a reportagem tenha 

um pé no factual, pois parte dele, aprofunda esse factual, o que não acontece com 

a notícia. 

 

Medina (1988, p. 115) atesta essa diferenciação: 

 

O que distingue a notícia da grande reportagem é o 

tratamento do fato jornalístico, no tempo de ação e no 

processo de narrar. A matéria que amplia uma simples 

notícia de poucas linhas aprofunda o fato no espaço e no 

tempo, e esse aprofundamento (conteúdo informativo) se faz 

numa interação com a abordagem estilística. A reportagem 

seria, então, uma narração noticiosa.  

 

As linhas de tempo e espaço se enriquecem: “enquanto a notícia fixa o aqui, o já, 

o acontecer, a grande reportagem abre o aqui num círculo amplo, reconstitui o já 

no antes e depois, deixa os limites do acontecer para um estar acontecendo 

atemporal ou menos presente” (Idem). Em suma, a tentativa de “encontrar o 

permanente ou de fixar um tempo mais rico que o momentâneo leva quase 

sempre à humanização do jornalismo.” (Idem, p. 116) 

 

A partir dessa percepção, ambos os formatos, tanto a notícia como a reportagem, 

prescindem do teor informativo de seus conteúdos. Mas o que os diferencia está 



 
 

no nível de aprofundamento desse conteúdo. Como atesta Fortes (2007, p. 35), ao 

afirmar que  

 

O que diferencia o jornalismo investigativo dos demais 

setores da atividade são as circunstâncias, normalmente 

mais complexas, dos fatos, sua extensão noticiosa e o tempo 

de duração que, necessariamente, deve ser maior, embora 

quase sempre exercido sob pressão. 

 

A distinção entre o jornalismo investigativo e outros ‘tipos’ de jornalismo é 

enfatizada por Rodriguez (1994), quando estabelece as diferenciações entre um 

‘periodista informador’ e um ‘periodista investigador’. Para ele, o jornalista 

investigador elabora uma informação com um número indeterminado de fontes e a 

partir de uma análise pessoal dos dados, conformando uma narrativa noticiosa 

que estaria fadada a permanecer oculta durante um período de tempo indefinido. 

Assim, a postura proativa do jornalista investigador seria definidora para que 

determinadas informações viessem a público. 

 

Sequeira (2005, p. 29 e 30) ainda avança um pouco mais, e agrega outro adjetivo 

à expressão ‘jornalismo investigativo’. Ele assume um viés duplo da reportagem 

investigativa: a ‘reportagem investigativa original’ e a ‘reportagem investigativa 

interpretativa’, como expressões do jornalismo investigativo: 

 

(...) a reportagem investigativa original revela informação 

inédita. A reportagem investigativa interpretativa surge como 

resultado de cuidadosa reflexão e análise de uma ideia, bem 

como de uma busca obstinada dos fatos, para reunir 

informação num novo e mais complexo contexto, fornecendo 

ao público um melhor entendimento do que acontece. 



 
 

 

Outro argumento para se reforçar a alcunha ‘investigativo’ do jornalismo, e sua 

distinção de ‘outros’ tipos de jornalismo, está relacionado à crescente redução dos 

espaços editoriais dados ao formato reportagem nos jornais do Brasil. E esse 

desaparecimento da reportagem tem raízes históricas, que condicionam o cenário 

atual. A notícia como formato básico do modelo de jornalismo praticado no Brasil 

tem relação direta com a defesa do princípio da objetividade, que tanta discussão 

causa durante os processos de formação de futuros profissionais nos cursos de 

jornalismo. Avança a objetividade, ganha espaço a notícia, freia-se a reportagem. 

 

Barros Filho (2008) estabelece os momentos iniciais da ascensão do conceito de 

objetividade frente à atuação dos jornalistas, e remete ao último quarto do século 

XIX nos Estados Unidos: 

 

Nesse período, o positivismo filosófico atingiu seu auge e se 

tornou a cultura dominante. (...) Essa nova metodologia 

científica fez crer que todos os repentes advindos da 

liberdade criativa do homem não tivessem fundamento e 

fossem irracionais. Surge, assim, com o positivismo, a 

distinção entre o fato e o juízo de valor, entre o real e a 

valoração humana do real, entre o acontecimento a ser 

estudado e a opinião sobre o acontecimento. (...) Deriva daí 

a distinção entre o jornalismo opinativo e informativo. (p. 14) 

 

A valorização da objetividade como princípio de produção do jornalismo e da 

notícia como seu principal formato realça a predominância do gênero informativo 

na prática periódica. Daí que o jornalismo informativo afigura-se como categoria 

hegemônica, no século XIX, quando a imprensa norte-americana “acelera seu 



 
 

ritmo produtivo, assumindo feição industrial e covertendo a informação de 

atualidade em mercadoria” (MELO, 1994, p. 15) 

 

Mesmo com posições contrárias, a ‘doutrina’ da objetividade se estabelece na 

prática jornalística. Contrariando os princípios da objetividade, Beltrão vai 

sustentar que a mera informação “sem um juízo que a valorize e interprete, faria 

do jornalismo uma algaravia sem sentido, sem ordem nem harmonia, deixando ao 

leitor o pesado encargo de procurar as razões e consequências do que acontece” 

(1964, p. 16).  

 

Objetividade, predomínio da notícia levam a um jornalismo de superfície, que 

tende a contrariar os princípios do jornalismo investigativo. Esse, por sua vez, ao 

aprofundar a informação, não pode prescindir dos contextos dos fatos, suas inter-

relações sociais, a linha que se estabelece entre causas, fatos e consequências. E 

nessa orientação, trabalha em prol de um jornalismo contextualizado.  

 

Quando Beltrão chama atenção para o papel decisivo do jornalista na produção da 

informação, sua subjetividade, necessário se faz atualizar as condicionantes 

dessa inserção profissional. Essa compreensão, centrada no papel do jornalista, 

começa a ser relativizada pela atuação das tecnologias, das redes sociais e a 

intervenção direta do ‘receptor’ no processo de produção da informação, 

prenúncio de um jornalismo mais ‘colaborativo’. 

 

Lima (2009) constata que as grandes redes estão descobrindo mecanismos para 

envolver o cidadão comum, que pode “documentar os mais diversos 

acontecimentos usando o seu próprio telefone celular” (p. 58). Haverá sempre 

alguém que é “testemunha ocular de quase tudo o que acontece e é capaz de 

produzir uma imagem” (Idem). Embora queira destacar a participação direta do 

receptor na produção da informação, ainda há que se destacar o desconforto com 



 
 

o fato de que, no comando dos processos de edição dessa informação, de cunho 

colaborativo, e na composição do discurso, que suporta a aparição das imagens, 

ainda estão as grandes redes, que podem sugerir outras interpretações, mesmo a 

informação tendo partido de uma ‘testemunha ocular do fato’. 

 

No entanto, mesmo com a participação protagonista das empresas de 

comunicação no tratamento da informação oriunda dos receptores, não há como 

negar que os ‘ranços’ dos contextos dos ‘colaboradores’ tendem a impregnar o 

teor da informação. Novamente o jornalismo contextualizado ganha força, porque 

alguns elementos dos contextos dos colaboradores conseguem ultrapassar a 

barreira do tratamento da informação e chegar a outros receptores. 

 

Todos esses elementos apontam para uma crescente complexificação no 

processo de percepção da realidade e sua recomposição a partir do discurso do 

jornalismo. Aliados, ainda, ao princípio da responsabilidade social do jornalista, e à 

dimensão ética da profissão, como alcançar o jornalismo contextualizado, 

identificados seus princípios, mas que necessitam se travestir de prática 

cotidiana?  

 

Como narrar histórias de vida dos protagonistas sociais 

anônimos, deserdados, ocultados pelos heróis do poder 

estabelecido, sem o toque sensível da aventura humana? 

(...) Reencontrar a intuição criadora em meio ao arsenal 

racionalista tornou-se tarefa inadiável para os 

comunicadores, assim como para as demais áreas de 

conhecimento que beberam da visão e da metodologia 

positivistas do século XIX (MEDINA, 2008, p. 31) 

 

Como se transpor essa percepção para á prática do jornal laboratório? 



 
 

 

O jornalismo contextualizado no novo projeto do Impressões 
 

A dimensão pedagógica que imprimimos à disciplina Jornal-Laboratório é 

assentada na percepção de uma dupla acepção da palavra ‘laboratório’ (LOPES, 

1999). Numa primeira acepção, entendemos a palavra laboratório como um 

conjunto de procedimentos que seriam desenvolvidos com o intuito de se 

aproximar da produção jornalística impressa dos jornais diários. Uma tentativa de 

se aproximar da prática do ‘mercado’. 

 

A segunda acepção da palavra laboratório é direcionada à inovação. Seria um 

processo de experimentação que possibilitaria ultrapassar as fragilidades e 

lacunas na produção do jornalismo, notadamente da imprensa diária. E uma das 

lacunas que identificamos em nossa análise da mídia impressa diária é a 

‘descontextualização’ do jornalismo. Ou seja, o processo de produção que 

desconhece a articulação entre o antes, o durante e o depois dos fatos, e que não 

faz uma relação desse fato com a realidade mais ampla de seus leitores, o que 

não consegue identificar a inter-relação entre os diversos contextos, que 

pressupõem os diversos ‘lados’ do jornalismo. 

 

Inicialmente, é essencial reconhecer que os projetos laboratoriais de jornalismo 

impresso tendem a concentrar na reportagem seu formato preferencial de 

produção. E isso acaba por pressionar o aprofundamento da informação, o que 

direcionaria seus conteúdos para um jornalismo com feições contextualizadas. 

Mas é forçoso reconhecer que essa orientação está mais relacionada com 

deficiências estruturais desses veículos que com as definições de uma linha 

editorial.   

 



 
 

Ainda existem condicionantes que tendem a afastar os projetos de jornais 

laboratórios da notícia como formato básico de sua elaboração. Uma dessas 

condicionantes seria a imprecisão da periodicidade do produto, frente às 

especificidades dos processos de aprendizagem que estão na base da produção 

de um jornal laboratório, relacionadas aos ritmos de aprendizagem diferenciados. 

Essa característica pressupõe um ‘ritmo pedagógico’ que interfere nos prazos de 

fechamento e dead-line de cada edição do jornal. A periodicidade de veiculação 

ainda sofreria as dificuldades estruturais do processo de produção nas 

universidades e nos cursos. Daí a opção pela reportagem como formato básico de 

produção do Impressões, o jornal laboratório do Curso de Jornalismo da 

Universidade Federal do Ceará. 

 

O jornalismo contextualizado nos procedimentos de produção do 
Impressões 
 
Como conhecer a realidade mais ampla de nossos leitores? A primeira pergunta 

chama outra: quem seriam nossos leitores? Para tentar chegar a essas duas 

respostas definimos que o Impressões passaria a fazer a cobertura de um espaço 

determinado de nossa cidade ou uma temática específica de conteúdo. Isso 

possibilitaria uma definição clara do universo de nossos leitores e, ao mesmo 

tempo, facilitaria o processo de conhecimento de suas realidades, além de 

facilitar, lá na ponta, o processo de distribuição dos exemplares de cada edição.  

 

Necessário esclarecer que quando a opção do semestre é por uma cobertura 

temática, mesmo assim a temática condiciona áreas espaciais específicas de 

cobertura. Foi assim, por exemplo, quando definimos que a temática de cobertura 

do semestre 2012.2 seria o ambiente dos shoppings de Fortaleza, numa 

perspectiva crítica. Fizemos uma divisão dos shoppings em categorias (populares, 



 
 

tradicionais, abertos, temáticos, em construção) e os estudantes puderam flanar 

naqueles mais próximos de seus locais de moradia. 

 

Para reforçar esse procedimento, no semestre 2011.1 definimos como área a ser 

coberta pelo Impressões o bairro Centro, de Fortaleza. Já no semestre seguinte, a 

área se amplia, e passamos a cobrir a orla de Fortaleza. No outro, fomos mais 

específicos e definimos como área de cobertura 22 comunidades de nove bairros 

que vão ser alcançadas por um grande projeto do governo do Estado, o Veículo 

Leve sobre Trilhos (VLT), ação complementar de mobilidade urbana para a Copa 

de 2014, uma vez que Fortaleza será um dos locais onde ocorreram partidas do 

evento. E no último semestre (2012.2), pela primeira vez trabalhamos com uma 

temática específica, uma cobertura restrita ao ambiente dos shoppings de 

Fortaleza. 

 

Depois de definida a área ou temática específica de cobertura, os estudantes da 

disciplina vão a campo, visitando a área ou ambientes onde a temática acontece, 

num procedimento que chamamos de ‘flanação’, bastante explorado por João do 

Rio, na produção de suas reportagens nas décadas iniciais do século XX, no Rio 

de Janeiro. Flanação com o intuito de perceber a realidade das comunidades sem 

compromisso, somente se levando pela curiosidade e se deixando penetrar pelos 

acontecimentos e sensações que acontecem em sua volta, sem rumo definido. 

Uma ‘tomada de chegada’ aos contextos onde vamos buscar as informações. 

 

A flanação é complementada com uma pesquisa histórica sobre a área de 

cobertura, onde se evidenciam a articulação entre fatos anteriores e a realidade 

atual, no processo de gestação da informação. A pesquisa histórica, inicialmente, 

trabalha com pesquisa documental. Mas é dado relevo à orientação para que os 

estudantes, ainda no processo de flanação, busquem identificar e conversar com 

os moradores mais antigos das comunidades a serem cobertas, no sentido de 



 
 

reconstituir, a partir das memórias afetivas, as diversas nuanças que 

condicionaram a fundação e estruturação de cada uma das comunidades.  

 

Outro procedimento que evidencia nossa preocupação com o jornalismo 

contextualizado nos procedimentos de produção do Impressões é as 

características que definimos para nossas reuniões de pauta. O procedimento 

básico é que as reuniões de pauta acontecem nas próprias comunidades da área 

de cobertura ou temática definida para aquele semestre, e com a participação 

efetiva dos moradores. 

 

A sistemática da reunião de pauta foi pensada para ter início com a apresentação 

da proposta do Impressões para os participantes comunitários. É o momento de 

explicitar nossas intenções. Depois desse momento inicial, abre-se para a 

participação da comunidade. Como a comunidade percebe a cobertura da grande 

mídia em relação àquela área? Que assuntos a comunidade acha que deveriam 

ser explorados pelo conteúdo editorial do Impressões? Que fontes a comunidade 

indica para tratarmos desses assuntos? Depois desse outro momento, ocorre uma 

discussão entre professor e estudantes para uma possível complementação das 

pautas levantadas pela comunidade e sugestão de outras pautas pelos 

estudantes. Por último, a definição do encadeamento das pautas no produto 

impresso, a divisão de tarefas entre os estudantes e o estabelecimento dos prazos 

de produção (dead-lines) daquela edição.  

 

O jornalismo contextualizado no material editorial do Impressões 
 

O primeiro procedimento em torno da produção do material editorial que leva a um 

jornalismo contextualizado é a etapa da pesquisa de mídia. Os estudantes fazem 

um levantamento pormenorizado do material editorial produzido pelos jornais 

impressos diários de grande circulação sobre a área ou temática definida como 



 
 

prioritária para cobertura do Impressões. A análise é feita para um período de um 

ano, e envolve o registro do assunto em que saiu cada uma das matérias, a 

editoria em que foi alojada, a orientação da cobertura (se positiva ou negativa) e 

as fontes envolvidas. A sistematização desses dados leva a uma discussão sobre 

os estereótipos e lacunas da cobertura da mídia convencional para aquela área ou 

temática. Estereótipos que podem ser desfeitos e lacunas que podem ser 

preenchidas pela cobertura do Impressões. 

 

Uma crônica também é solicitada a cada estudante após o processo de flanação. 

Eivada de percepções iniciais, ela vai ser utilizada ao longo das edições do 

Impressões, porque ancorada na primeira relação dos estudantes com as 

comunidades. Aliás, uma orientação básica que seguimos norteia a 

contextualização no âmbito do material editorial produzido: toda proposta de pauta 

deve partir de um fato, situação ou sentimento experimentado pelos estudantes 

repórteres, em suas idas e vindas às comunidades da área de cobertura definida. 

 

A definição de uma área de cobertura específica também interfere num processo 

de contextualização mais amplo do Jornalismo. No caso do semestre em que 

enfocamos a orla de Fortaleza, uma de nossas intenções, ao produzir as matérias, 

era estabelecer possibilidades de intercâmbio entre as diversas comunidades que 

fazem parte desse espaço. Assim, sob um mesmo fato, e abordando a realidade 

desse fato nas diversas comunidades, possibilitamos que a leitura do jornal 

pudesse levar a uma articulação entre essas comunidades, que muitas vezes 

desconhecem a realidade das comunidades próximas e até vizinhas. 

 

Ainda em relação ao conteúdo editorial, um dos temores apresentados pelos 

estudantes é que a definição de uma área ou temática específica de cobertura 

para o Impressões viesse a ‘empobrecer’ as matérias produzidas, pela possível 

repetição de assuntos. Pois bem. No semestre 2011.2, a primeira edição fechou 



 
 

com oito páginas, a segunda com 12 e a terceira foi fechada com 16 páginas. 

Essa evolução caracteriza, a princípio, que quanto mais se conhece uma 

realidade, mais elementos podem ser levantados, e novas inter-relações são 

possíveis.  

 

O jornalismo contextualizado no projeto gráfico do Impressões 
 

A interface entre o jornalismo contextualizado e o projeto gráfico do Impressões 

ainda precisa ser melhor trabalhada. Essa necessidade está ancorada, 

inicialmente, no fato de que o Curso de Jornalismo da Universidade Federal do 

Ceará não dispõe de profissionais responsáveis pelo setor de programação visual, 

do seu jornal laboratório e de outras publicações resultantes das atividades 

laboratoriais. Essa demanda é assumida pelos próprios estudantes que compõem 

as turmas, o que, em alguns momentos, evidencia fragilidades no processo de 

definição do projeto gráfico do Impressões, que pode mudar a cada semestre, e 

do próprio processo de diagramação das edições, em torno de quatro por 

semestre. 

 

Mas algumas incursões já foram realizadas para se aproximar o jornalismo 

contextualizado do projeto gráfico do jornal. Nesse sentido, tome-se como 

exemplo o projeto gráfico definido para a cobertura do bairro Centro, de Fortaleza. 

Os elementos iconográficos utilizados chamavam atenção para monumentos 

presentes nesse bairro. Isso remetia a todo um imaginário que cerca a história do 

centro de Fortaleza. Um dos símbolos utilizados foi o da Coluna da Hora, que fica 

na principal praça da cidade, a Praça do Ferreira. Os símbolos iconográficos foram 

utilizados, por exemplo, como ‘vinhetas’ para a inserção das informações que 

constituíam o ‘serviço’ de cada uma das matérias. 

 



 
 

Num outro momento de aproximação, foi definida, nesse mesmo semestre, que a 

reportagem principal de cada edição viria em páginas duplas, na metade do jornal. 

Não sem razão, a editoria que passou a comportar essa matéria recebeu o nome 

sugestivo de ‘Central’. Já a editoria que trabalhava com a opinião dos moradores, 

trabalhadores ou transeuntes do Centro de Fortaleza sobre determinado assunto 

ganhou o nome de ‘Esquinas’, e sempre trazia como imagem de fundo das 

opiniões a representação de uma esquina do bairro. 

 

Em movimentos mais ousados, também tentamos estabelecer uma relação entre 

jornalismo contextualizado e projeto gráfico do Impressões. Quando da definição 

da cobertura da orla marítima de Fortaleza, investimos no formato tabloide. A 

percepção era de que nossos leitores preferenciais estariam à beira mar. E nesse 

ambiente, a brisa é forte e constante. Daí a definição por um formato que 

facilitasse a dobradura do jornal frente ao vento, e a consequente comodidade no 

processo de leitura.  
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