
Editando Breaking News

Prof. Me. Moreno Cruz Osório

Curso de extensão

@morenoosorio	

moreno@faroljornalismo.cc	


faroljornalismo.cc	

fb.com/faroljornalismo

mailto:moreno@faroljornalismo.cc


Breaking news programado

Tipos de breaking news

Breaking news clássico
Caracterizado pela surpresa. Quebra o fluxo 
do noticiário devido ao seu caráter 
extraordinário e urgente, mobilizando os 
jornalistas para uma cobertura que precisará 
ser pensada e executada à medida que o fato 
noticioso se desenvolve. Ex: 11/9, explosões na 
maratona de Boston, tsunami no Japão.

Breaking news previsível
Em geral, acontece dentro de um cenário 
propício, em que espera-se, de alguma forma,  
que fatos extremos aconteçam. Já há uma 
preocupação jornalística para determinado 
assunto, e então o breaking news acontece, 
exigindo esforço jornalístico extra. Protestos e 
conflitos armados são exemplos clássicos.

Assim como o previsível, também acontece 
dentro de uma cobertura em andamento - ou 
que possui data para acontecer. Define-se a 
partir de um fato importante que vem à tona 
durante a cobertura. Em geral, espera-se este 
fato, mas desconhece-se o seu teor.  
Geralmente acontecem em coberturas 
políticas (eleições, discursos) ou efemérides.



Reflexões sobre live blogging

Fonte: http://www.theguardian.com/media/2011/mar/28/live-blogging-transforms-journalism

• Formato nativo da web	

• Ideal para curadoria de conteúdo	

• Funciona com uma grande audiência	

• Cuidado na construção da narrativa	

• Às vezes pode ficar chato e confuso	

• Não pode virar um depósito de informações sem contexto

http://www.theguardian.com/media/2011/mar/28/live-blogging-transforms-journalism


Breaking news clássico: explosões em Boston

Fonte: http://youtu.be/046MuD1pYJg

• Cobertura parte do zero (estruturas pré-narrativas)	

• Natureza e local do fato:  ambiente propício à desinformação	

• Fontes múltiplas e em busca da melhor cobertura	

• A diferença da cobertura local:	

• Liveblog: o fato em desenvolvimento

http://youtu.be/046MuD1pYJg


Breaking news clássico: explosões em Boston

Fontes: https://blog.twitter.com/2013/the-boston-bombing-how-journalists-used-twitter-to-tell-the-story	

https://twitter.com/stevesilva/status/323871615433732097	

http://www.boston.com/news/local/massachusetts/2014/04/15/april-how-twitter-informed/pWA1QTS28rT3A3sxN9K2fO/story.html	

https://twitter.com/BostonDotCom/lists/bostonglobe	


https://blog.twitter.com/2013/the-boston-bombing-how-journalists-used-twitter-to-tell-the-story
https://twitter.com/stevesilva/status/323871615433732097
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/2014/04/15/april-how-twitter-informed/pWA1QTS28rT3A3sxN9K2fO/story.html
https://twitter.com/BostonDotCom/lists/bostonglobe


Breaking news clássico: explosões em Boston

Fonte: http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/102885/Organize-the-Noise-Tweeting-Live-from-the-Boston-Manhunt.aspx

A cobertura do jornalista Seth Mnookin 

http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/102885/Organize-the-Noise-Tweeting-Live-from-the-Boston-Manhunt.aspx


Breaking news clássico: explosões em Boston

Fontes: http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/102885/Organize-the-Noise-Tweeting-Live-from-the-Boston-Manhunt.aspx	

http://keepr.com/

A contribuição do programador Hong Qu

http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/102885/Organize-the-Noise-Tweeting-Live-from-the-Boston-Manhunt.aspx
http://keepr.com/


Breaking news previsível: morte de Muammar Kadafi

Fonte: http://youtu.be/yAB6aYDnu1k

• Cobertura em andamento (estruturas pré-narrativas)	

• Ambiente volátil - emoções à flor da pele	

• Fontes múltiplas e instáveis 	

• Cobertura: construção cuidadosa da narrativa	

• Liveblog: o fato em desenvolvimento	

• Necessidade de posterior consolidação das informações

http://youtu.be/yAB6aYDnu1k


Breaking news previsível: morte de Muammar Kadafi

Fonte: http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/2011/oct/20/syria-libya-middle-east-unrest-live

http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/2011/oct/20/syria-libya-middle-east-unrest-live


Breaking news programado: reeleição de Obama

• Cobertura programada (estruturas pré-narrativas prontas)	

• Ambiente estável e previsível	

• Fontes múltiplas e em geral estáveis	

• Cobertura: prática de um plano pré-estabelecido	

• Liveblog: organização de informações	

• Necessidade de posterior consolidação das informações

Fonte: http://youtu.be/ddx8t6zGWxA

http://youtu.be/ddx8t6zGWxA


Breaking news programado: reeleição de Obama

Fontes: 	

http://noticias.terra.com.br/mundo/estados-unidos/eleicoes/obama-revisita-esperanca-e-diz-que-o-melhor-esta-por-vir,0a081a7e0335b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html	

http://noticias.terra.com.br/mundo/estados-unidos/eleicoes/barack-obama-e-reeleito-a-presidencia-dos-estados-unidos,b9b81a7e0335b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html	


http://noticias.terra.com.br/mundo/estados-unidos/eleicoes/obama-revisita-esperanca-e-diz-que-o-melhor-esta-por-vir,0a081a7e0335b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/estados-unidos/eleicoes/barack-obama-e-reeleito-a-presidencia-dos-estados-unidos,b9b81a7e0335b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html


Breaking news:!
posse do novo presidente da Ucrânia

Neste sábado, 7 de junho, Petro Poroshenko tomou posse como 
novo presidente da Ucrânia. Sabendo disso, a tarefa é a seguinte:

• Criar uma lista no TweetDeck com perfis para a cobertura (lembrem-se dos 
serviços Flocker, MentionMapp, Banjo, Keepr)	


• Criar uma coleção no TweetDeck com os seguintes tweets:	

• Com foto de Joe Biden, vice-presidente dos Estados Unidos, presente na 

cerimônia de posse;	

• Com foto de Yulia Tymoshenko, ex-premiê ucraniana, também presente da 

cerimônia de posse;	

• Geolocalizado, de preferência com foto de hoje, do parlamento ucraniano, o 

Verkhovna Rada, em Kiev;	

• Com informações sobre o discurso de posse

Referências para pesquisa	

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/07/ukraine-president-poroshenko-crimea-putin	

http://bigstory.ap.org/article/poroshenko-sworn-ukraines-president	

http://www.reuters.com/article/2014/06/07/us-ukraine-crisis-idUSKBN0EI09N20140607	

http://www.nytimes.com/2014/06/08/world/europe/poroshenko-sworn-in-as-president-of-strife-torn-
ukraine.html?hp&_r=0	

!

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/07/ukraine-president-poroshenko-crimea-putin
http://bigstory.ap.org/article/poroshenko-sworn-ukraines-president
http://www.reuters.com/article/2014/06/07/us-ukraine-crisis-idUSKBN0EI09N20140607
http://www.nytimes.com/2014/06/08/world/europe/poroshenko-sworn-in-as-president-of-strife-torn-ukraine.html?hp&_r=0

