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IMPRENSA INTERNACIONAL 

 

Milena Perdomo1 

Natália de Morais Rodrigues2 

Victor Domingues Ventura Pires3 

 

1 JORNALISMO E JORNALISMO INTERNACIONAL  

 

Não é possível ter a certeza de quando o jornalismo surgiu ou qual foi o primeiro jornal 

publicado no mundo. Entretanto, podemos dizer que o jornalismo como conhecemos se torna 

visível a partir do século XIX, após a expansão da imprensa, quando a burguesia almejava 

informar o povo e protestar contra a nobreza e os estados aristocráticos da época (LAGE, 2014). 

A partir de então, o jornalismo se torna uma vital ferramenta para a comunicação das massas.   

Conceituar o que é jornalismo não é uma tarefa simples. Sob um conceito amplo, 

pontuado por Lage (2014), “o jornalismo é atividade de natureza técnica caracterizada pelo seu 

compromisso étnico peculiar”. Além, um jornalista deve saber filtrar o que interessa e é útil ao 

seu público alvo, assim como conhecer seu público, buscar informações verídicas, manter-se 

fiel às ideias que transmite e interpreta, mas também admitir a pluralidade de versões dos fatos, 

assim como ter o compromisso ético com o alvo da notícia (LAGE, 2014).  

O jornal com o passar do tempo se torna um negócio, uma empresa, na qual tem seus 

próprios objetivos. Se antes, os esforços jornalísticos estavam voltados para temas de interesse 

geral dos setores burocráticos, como a política e a economia, agora podemos notar a 

abrangência do jornalismo à conquista de um público mais amplo. Explora-se outros temas 

como esportes, moda e crimes. Com esse novo cenário, estudiosos da área veem nessa 

competição entre os jornal-empresa um menor compromisso a fidelidade dos fatos e um 

significativo sensacionalismo para informação.  

Já no Jornalismo Internacional a dinâmica é um tanto diferente. O jornalismo 

internacional, como o próprio nome já diz, compreende a cobertura de fatos além do país do 

qual o jornal pertence. Dado esse fato, pode-se observar a semelhança das informações de 

diferentes veículos e a objetividade da matéria, visto que a coleta de informações é restrita. A 

 
1 Graduanda do 6º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Secretária-Geral de Gerência Externa do MUNDO Ritter 2019. Contato: milena.p.perdomo@hotmail.com 
2 Graduanda do 8º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Pesquisadora de Iniciação Científica no Laboratório de Estudos em Defesa e Segurança (LEDS - UniRitter). 

Staff administrativo MUNDO Ritter 2019. Contato: natimoraisrodrigues@gmail.com. 
3  Graduando do 8º semestre de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Pesquisador de Iniciação Científica no Laboratório de Estudos em Defesa e Segurança (LEDS - UniRitter). 

Secretário-Geral Acadêmico do MUNDO Ritter 2019. Contato: victordventurap@gmail.com. 
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coleta de informações é comumente feita através de agências e outras publicações estrangeiras. 

O uso das agências internacionais possibilita o acesso rápido às informações a baixo custo. 

Desta forma, as agências acabam por auxiliar no trabalho jornalístico relacionados ao cenário 

externo. Estas estão presentes, também, nas conferências internacionais, como àquelas 

presididas pelas Nações Unidas. A cobertura de tais reuniões é essencial, já que a partir delas 

podemos prever diversos movimentos estatais, tanto de cooperação quanto de distanciamento, 

logo, passam a ser a base de diversas avaliações internacionais 

2 OBJETIVOS 

Como dito na última sessão, é de vital importância a presença da imprensa para a 

cobertura de uma conferência internacional. É importante frisar que os jornalistas ali presentes 

não são membros das Nações Unidas e nem subordinados a qualquer outro órgão que não seu 

veículo de imprensa. No Mundo Ritter 2019 a dinâmica não será diferente. No Comitê de 

Imprensa, o jornalista irá representar apenas sua agência, cujo o objetivo central é narrar os 

acontecimentos dentro da simulação. Essas notícias não podem ser censuradas por nenhuma 

organização ou país.  

Diante disso, os jornalistas deste comitê, juntos em duplas ou trios, representarão 

veículos de agências internacionais que serão responsáveis pela cobertura do evento. O objetivo 

do Mundo Ritter 2019 é proporcionar uma experiência mais próxima da realidade sobre os 

efeitos da mídia perante às conferências internacionais. Desta forma, será selecionado e 

disponibilizado alguns veículos para a imprensa, de diversos interesses, a fim de conseguir 

diferentes perspectivas sobre o mesmo acontecimento.  

O jornalista inscrito para esse comitê deverá, então, apresentar as informações de 

maneira clara, objetiva, contextualizando os fatos de acordo com a linha editorial de seu 

veículo. Com o foco em discussões de maior relevância para o veículo que está representando, 

os jornalistas poderão produzir seu conteúdo de diversas mídias, como em texto, fotografias, 

vídeo ou via redes sociais.  Diante disso, os delegados serão desafiados a lidar com a 

repercussão da mídia no que está sendo discutido em seus comitês.  Então, além da cobertura, 

será permitido aos jornalistas a produção de fake news- das quais chamamos de “crises” - com 

o fim de mudar o rumo do debate e criar tensão na simulação. A produção da Crise, entretanto, 

deverá estar de acordo com o tema central de cada comitê, assim como estar coerente com o 

que já foi discutido na sessão.  
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Ademais, a imprensa poderá solicitar entrevistas com os delegados a respeito das 

sessões do comitê cujo estes pertencem. O intuito dessa entrevista é fazer dela rápida e objetiva, 

a fim de fortalecer e fomentar o conteúdo do jornal, buscando mais detalhes dos eventos 

ocorridos em cada comitê. Os jornalistas poderão solicitar entrevistas somente em dois 

momentos: quando a sessão se encontrar em um debate não moderado ou no final da mesma. 

Será permitido ao delegado a escolha de ceder ou não a entrevista.  

Por fim, o conteúdo produzido pelos jornalistas desse comitê será brevemente revisado 

pelo Conselho Editorial de Imprensa, composto pelos diretores designados para tal. As notícias 

deverão ser posteriormente disponibilizadas na plataforma digital Google Drive, na qual todos 

os participantes inscritos terão acesso. A revisão pelo Conselho Editorial de Imprensa 

compreende os erros de caráter gráfico e/ou digitação, assim como análise da adequação à linha 

editorial do qual o jornal pertence.  

3 RECURSOS 

 Como profissionais plurais, os jornalistas possuem alguns mecanismos em suas mãos 

para que possam divulgar as informações coletadas. E, a fim de se maximizar o alcance do 

material produzido, o profissional deverá se atentar a questões como a periodicidade, a linha 

editorial de seu jornal, a publicidade e o interesse do leitor. Para que seu trabalho possa ser 

realizado de forma ágil, será disponibilizado aos delegados o Wi-Fi do campus, para que, a 

partir de sua conexão com a internet possam enviar suas matérias para a apreciação do 

Secretariado e/ou do Staff Administrativo. 

3.1 NOTÍCIAS 

 As notícias são o veículo primeiro da imprensa. Seu conteúdo será obtido a partir 

daquilo que for visto e interpretado a partir dos três dias de evento, o que inclui não somente 

as sessões formais e demais formas de debate que estiverem ocorrendo dentro das salas, mas 

também a partir das informações obtidas nas entrevistas com os delegados do Comitês. É 

importante recordar que a qualquer momento do evento, um delegado pode solicitar dar uma 

entrevista à imprensa internacional como um todo ou a um veículo apenas, o que deve ser 

prontamente atendido. Caso alguma fonte deseje o anonimato, o mesmo deverá ser preservado. 

A publicação das notícias nas mídias do MUNDO Ritter, o que inclui tanto aquelas que estão 

diretamente ligadas ao Comitê de Imprensa Internacional quanto das demais redes do evento, 

deverá ser feita somente com a autorização do Secretariado do MUNDO Ritter ou do Staff 

Administrativo. Para que esta produção seja possível, recomendamos que nossos 
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representantes do Comitê da Imprensa Internacional estejam munidos de caneta e papel ou 

algum dispositivo eletrônico onde possam escrever suas impressões. 

3.2 FOTOS 

 As fotografias são um acompanhamento importante das notícias. Através delas é 

possível retratar momentos de tensão, discussão ou a fala de nossos delegados. Para que tal 

possa ser realizado da forma correta, recomendamos que nossos jornalistas que estejam 

munidos de seus celulares e/ou câmeras. Recomendamos aos nossos delegados que se atentem 

para alguns momentos da simulação: quando debates não-moderados estiverem em vigor, 

quando da proposição de projeto de resolução, eventuais emendas e no processo de votação. 

Ressaltamos que não esperamos nenhum profissionalismo em suas fotografias, assim, nossos 

jornalistas devem apenas preocupar-se em registrar os momentos que considerem importantes, 

devendo, obrigatoriamente, se identificar o Comitê ao qual está se registrando e o que está 

ocorrendo na foto, bem como o autor da fotografia. O Secretariado do MUNDO Ritter veta 

qualquer utilização de filtros, molduras ou textos sobre as fotos. A única exceção a essa regra 

será dada à BBC, que deverá, obrigatoriamente, utilizar o filtro preto e branco, já que se trata 

de uma cobertura histórica. 

 3.3 REDES SOCIAIS 

 Para que se possa manter um padrão nas postagens, o MUNDO Ritter 2019 manterá as 

redes sociais sobre controle de seu Secretariado e do Staff Administrativo. Logo, todas as 

notícias que desejem ser postadas por parte dos jornalistas deverão ser passadas pessoalmente 

ou através do aplicativo WhatsApp para algum membro do Secretariado ou do Staff 

Administrativo.  

3.4 FAKE NEWS 

 As fake news são uma realidade presente na mídia internacional e tal será emulado em 

nosso evento. Eventualmente, e dentro de sua linha editorial, os jornalistas serão incentivados 

a publicarem uma notícia falsa. Tal poderá ser direcionada a uma discussão entre delegados ou 

ainda a partir uma entrevista distorcida. As fake news podem tanto partir dos jornalistas quanto 

a pedido do Secretariado. Caso a notícia falsa parta de um delegado, o jornalista deverá 

informar ao Secretariada ou ao Staff Administrativo de que a notícia que está sendo passada é 

falsa, além de apresentar uma justificativa para tal.  
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3.5 ENTREVISTAS 

 As entrevistas podem ser feitas tanto a partir de perguntas feitas pelos jornalistas, 

quanto a partir de declarações abertas dos delegados. Lembramos que os delegados podem se 

negar a concedê-las. As entrevistas poderão ser dadas/solicitadas em três momentos 

específicos: 1) durante o debate não-moderado; 2) durante a pausa para o almoço e para o coffee 

break; e 3) quando alguma delegada ou delegado solicitar. Recomendamos que caso algum 

outro representante seja mencionado durante a entrevista, o jornalista o procure, para que possa 

constituir a outra parte da história. 

 Deve-se ter em mente que os jornalistas são convidados, portanto não podem interferir 

ou interromper as simulações. Para que a permanência na sala seja permitida e para que as 

entrevistas sejam concedidas, o jornalista deverá sempre identificar-se, bem como a seu veículo 

de mídia. Caso o Comitê decida pelo fechamento da sala para a Imprensa, caberá ao jornalista 

procurar outras formas de obter suas informações sobre o que está ocorrendo dentro da sala, 

seja através de declarações posteriores ao momento de sala fechada, seja através de contatos 

dentro da simulação. A não presença do jornal não pode ser maior do que 30 minutos por 

sessão.  

3.6 RESUMOS DIÁRIOS DA IMPRENSA  

Ao fim de cada dia da simulação os jornalistas de cada veículo serão convidados pelo 

Secretariado a produzirem um vídeo, apresentando as principais notícias apurados. Esse vídeo 

será veiculado nas redes sociais do MUNDO Ritter bem como nas redes próprias de cada jornal. 

O vídeo deverá ser gravado na horizontal, focando no rosto e acima dos ombros, repercutindo 

verbalmente seus acompanhamentos. 

4 ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS 

 As informações abaixo se destinam a padronizam da produção de notícias por parte dos 

jornais que compõem o Comitê da Imprensa Internacional. Reforçamos que não esperamos 

imparcialidade por parte de nossos jornalistas, já que a mesma é parte de uma realidade utópica, 

no entanto, encorajamos fortemente que, de acordo com suas linhas editoriais, os jornalistas 

procurem deixar de lado suas visões pessoais e sigam aquilo que define o escopo e os objetivos 

de seu jornal.  
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4.1 VALOR-NOTÍCIA 

 O Valor-notícia será utilizado como critério pelo Secretariado do MUNDO Ritter 2019 

e pelo Staff Administrativo para publicar ou não uma notícia nas mídias do evento. Portanto, 

os jornalistas deverão seguir tais indicações para produzir seus conteúdos.  

 De acordo o autor Traquina (2002), existem alguns principais pontos de relevância que 

elevam o valor-notícia: 

● Notoriedade: Tem por consideração aqueles acontecimentos ligados a 

pessoas/instituições de maior renome/relevância/fama, tanto no âmbito global quanto 

doméstico. Assim, um acontecimento com alguém mundialmente referenciado será 

mais relevante do que um anônimo 

● Proximidade: Leva em conta a proximidade geográfica entre a notícia veiculada e o seu 

centro de leitores. Assim, quanto mais próximo um acontecimento noticiado com o 

principal núcleo de leitores do jornal, mais relevante será a notícias. 

● Impacto: Leve em consideração o número de pessoas afetadas pelo que está sendo 

noticiado. 

● Novidade: Tem por conta a raridade ou a ineditude de um acontecimento. Quanto mais 

raro, maior será o interesse. 

● Tempo: O mais básico da alimentação de notícias. Quanto mais “fresca” a notícia, 

maior será o seu valor. 

● Notabilidade: Esta questão tem por conta o retorno que a veiculação da notícia dará ao 

seu jornal. Ou seja, o que o jornal ganhará publicando aquela informação 

● O Bizarro: Considera o quão fora do comum é o evento noticiado. 

● Conflito: Leva em conta toda a margem de disputas, controvérsias, confrontos, 

desentendimentos e até ameaças bélicas. 

● Morte: O máximo de uma notícia, já que quebra o ordenamento natural da vida. Onde 

houver ruptura da normalidade, haverá uma notícia. 

4.2 LEAD (LIDE) 

Toda a abertura de uma notícia deverá, em duas ou três frases responder aos seguintes 

questionamentos: “o quê?”, “quem?”, “quando?”, “onde?” e “como?”. O objetivo de tal é 

introduzir o leitor ao assunto logo no ínicio da informação. Lembramos que nem todas essas 

perguntas são essenciais, mas “quem?”, “o quê?”, “quando?” e “onde?” são necessárias a 

qualquer lide. Assim, um bom lide é aquele que consegue informar o leitor em poucas palavras, 
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de forma clara e direta, passando toda a informação prévia que ele precisa para se aprofundar 

no assunto e, principalmente, se manter interessado nele. 

4.3 ESTRUTURA  

 A estrutura de notícias do MUNDO Ritter 2019 seguirá um padrão para todas as suas 

postagens: 

[Identificação do Jornal] 

[TÍTULO DA MATÉRIA] 

[Lide] 

[Texto] 

[Autor] 

5 LINHAS EDITORIAIS  

Al Jazeera 

A Al Jazeera é uma organização internacional de notícias que se coloca como 

independente, no entanto, parte de seu financiamento tem origem no governo do Catar. Isto se 

deve a uma própria disposição do governo catari que colocou a Al Jazeera como uma mídia de 

utilidade pública. Assim, como se autodefine, é uma empresa privada direcionada para o 

melhor proveito público (AL JAZEERA, 2019). 

Ainda assim, a Al Jazeera ficou mundialmente conhecida por ser uma mídia 

amplamente crítica e ofensiva em termos jornalísticos, destoando fortemente das mídias 

governamentais do mundo árabe, que normalmente se atém somente ao que é definido pelos 

seus governos (AL JAZEERA, 2019). Todavia, tal teve um custo. Em 2017, quando as tensões 

no Golfo Pérsico, advindas das relações do Catar com o Irã e seu apoio a grupos 

fundamentalistas islâmicos, que poderiam abalar as dinastias árabes, estavam no auge,  Arábia 

Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein pediram o fechamento da emissora por parte 

do governo catari (MACLEAN; GAMAL, 2017). Assim, pode se esperar um certo tom crítico 

da Al Jazeera aos detratores de seu país de origem. 
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British Broadcasting Corporation 

A British Broadcasting Corporation, ou mais conhecida como BBC, terá um papel 

muito especial no MUNDO Ritter 2019. A BBC será a mídia exclusiva da Conferência de 

Bandung, nosso comitê histórico de 1955, por isso, todo o trabalho da BBC será focado em 

acompanhar os desdobramentos da Conferência e de seus membros.   

A BBC foi fundada em 1922, sendo uma empresa pública, primeiramente de rádio e, 

posteriormente, de televisão (BBC, 2019). Com isso, ainda mais no período Pós-Primeira 

Guerra, é de se esperar que a BBC fosse consideravelmente alinhada ao tradicionalismo das 

instituições britânicas. Contudo, mais importante que sua origem é a localização no espaço-

tempo de 1955. Era a primeira década de Guerra Fria e a maior parte das antigas colônias 

imperiais no mundo passavam pelos seus processos de independência. O Reino Unido pertencia 

à frente de contenção soviética e tinha algumas de suas colônias às margens dos governos 

alinhados a URSS, como Hong Kong. Assim, a Conferência de Bandung representava o 

extremo do interesse para o Reino Unido. A presença de suas ex e atuais colônias, como a Índia 

e a Costa do Ouro, aliada a um suposto medo de convergência com o regime soviético, além 

do exotismo da própria Conferência, eram chamariz os suficientes para atrair os olhares de todo 

o primeiro mundo. Portanto, o papel da BBC será de cobrir a Conferência de Bandung não de 

forma imparcial, mas tendo em sua consciência todos os apontamentos aqui apresentados. 

Deutsche Welle 

A Deutsche Welle, ou mais conhecida como DW, é uma emissora internacional pública 

alemã, portanto, está ligada ao governo alemão e é financiada com dinheiro público. Apesar 

disso, a DW se coloca como uma mídia independente (DW, 2019). Contudo, tal ligação não 

pode ser deixada de lado durante a produção de notícias, principalmente diante de 

posicionamentos da Alemanha no comitê do Conselho de Segurança das Nações Unidas.  

 A DW transmite através da televisão, rádio e internet, sendo que sua mídia on-line está 

disponível em 30 idiomas. A emissora coloca como seu público alvo tomadores de decisão e/ou 

pessoas que terão influência sobre uma tomada de decisão, portanto, é de se esperar que a DW 

se dirija em alto nível aos seus leitores. Aliado a isto, a DW também se coloca contra regimes 

autoritários, evidenciando pessoas e grupos que defendem medidas democráticas e 

progressistas (DW, 2019).  
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El País 

Criado em 1976, o El País é um jornal de periodicidade diária e com sede em Madrid, 

na Espanha. De acordo com o website oficial do jornal, soma-se 65 milhões de leitores ao longo 

de todas as edições. Entregue em espanhol, português e inglês e com representações em 

diversos países, o principal foco do jornal é ajudar a sociedade a compreender a realidade e 

desenvolver o senso crítico. Durante a transição para a democracia, após o período ditatorial 

de Franco, o jornal foi uma ferramenta de propagação dos regimes democráticos, mesmo 

durante o golpe de 1981. Dessa forma, o jornal se coloca como uma ferramenta plural de 

disseminação de informação, com tendência liberal e progressista (ARIAS, 2017). 

Haaretz 

O Haaretz foi fundado em 1919 por imigrantes judeus vindos, principalmente da 

Rússia. O jornal atualmente, além de sua versão on-line, possui uma versão impressa, sendo 

um dos jornais mais lidos de Israel. O Haaretz se coloca diretamente como um jornal liberal e 

progressista, tanto para visões domésticas quanto internacionais. Além disso, vê a si próprio 

com um papel na formação da opinião pública, tanto das massas quanto dos altos escalões do 

governo (HAARETZ, 2001). 

HuffPost 

O HuffPost é o mais jovem dos jornais do MUNDO Ritter 2019 e um dos mais 

modernos também. Trabalhando totalmente online, o HuffPost foi fundado em 2005, tendo 

expandido suas redações para 15 países até hoje. Colocando-se como um jornal que não segue 

uma linha tradicional dos grandes veículos, define que não é dirigido para os poderosos, mas 

para as pessoas comuns, tendo empatia, respeito e responsabilidade com a passagem da 

informação. Além disso, o jornal tem como suas peças fundamentais a inclusividade e a 

diversidade, que, para além de seus produtores e leitores, procura ver todos os lados de cada 

história relatada. Contudo, não é uma mídia totalmente independente, sendo propriedade da 

Verizon Communications (HUFFPOST, 2019). 
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