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Criada em 2005, a Rede Nacional de Observatórios de 

Imprensa iniciou suas atividades como polo aglutina-

dor dos esforços pelo fortalecimento de estudos de 

jornalismo e práticas de monitoramento e crítica de 

mídia, embrionários ou já em andamento em institui-

ções de ensino e pesquisa, fundações e organizações 

sociais de todo o Brasil. Desde seu surgimento, os 

desafios mais prementes têm incluído a obtenção de 

recursos para sua sustentação financeira, o desenvol-

vimento de recursos humanos para qualificação de 

sua produção e o avanço na sofisticação de métodos 

de investigação. 

Decorrida a primeira década de atuação, a rede assiste 

ao notável crescimento de seu escopo. Novas iniciati-

vas se juntaram aos fundadores, ampliando objetivos e 

enriquecendo estratégias de ação. Ainda que o enfren-

tamento dos desafios iniciais tenha apontado fatores 

estruturais que merecerão atenção permanente dos 

“nós” da rede, as conquistas indicam que tem sido 

possível avançar em passos significativos. A multipli-

cação de experiências bem-sucedidas, a consolidação 

da pesquisa e o reconhecimento da produção no cam-

po são evidências desse percurso.  

Este livro, nova produção da Renoi, apresenta-se 

como uma rica coletânea de artigos com teorizações 

e resultados de pesquisa que proporcionam um tes-

temunho da diversidade temática e elevada qualidade 

científica alcançada pelos integrantes da rede. Os 13 

textos aqui reunidos são produto de investigações 

realizadas de forma individual ou coletiva, nos ní-

veis de iniciação científica, mestrado e doutorado. 

Noticiabilidade, qualidade do jornalismo e direito à 

Apresentação
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informação são temas centrais, que operam a construção de uma unidade 

orgânica entre a variedade de enfoques, de forma a compor uma contri-

buição singular ao aperfeiçoamento de teorias e métodos de pesquisa em 

comunicação e jornalismo.

Os artigos estão divididos em quatro grupos, dentro dos quais desen-

volvem uma temática de modo convergente, refletindo sobre variados 

aspectos, complementares entre si. 

O primeiro grupo de artigos explora o tema da Qualidade, que sempre 

é reivindicada pelas organizações jornalísticas, ou é criticada pelos mais 

diversos atores sociais, mas raramente tem seus critérios claramente 

definidos e mensurados com base em parâmetros técnicos. Assim, os au-

tores aqui reunidos tratam de questões relativas ao controle de erros, 

pluralidade, relevância, princípios editoriais e gestão comercial, com 

análises e propostas que visam contribuir para um melhor entendimento 

e incorporação do tema da qualidade na seara do jornalismo.

Lívia de Souza Vieira e Rogério Christofoletti discutem as condições para 

implementação de processos de gestão e controle de erros no jornalismo 

on-line no Brasil, examinando 1500 unidades informativas de veículos de 

referência. Lilian Cristina Monteiro França abrange aspectos da qualidade 

no jornalismo em uma análise dos critérios de determinação do conteú-

do pago de um jornal estadunidense, avaliando sua estratégia comercial. 

Josenildo Luiz Guerra e Alanna Molina Vieira Lins delineiam uma pro-

posta de avaliação de qualidade editorial de produtos jornalísticos, que 

inclui metodologia e software empregado para sua operacionalização. 

Na mesma linha, Josenildo Luiz Guerra e Nara Barreto propõem uma 

metodologia de avaliação de qualidade do requisito relevância por meio 

de ferramenta que permite o desenvolvimento de indicadores atribuídos 

conforme a incidência de valores-notícia. Bruno da Silva Tavares contri-

bui para o desenvolvimento de mecanismos de avaliação de coberturas 

jornalísticas que empreguem valores consagrados em documentos públi-

cos de princípios editoriais. 
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O segundo grupo, Acesso à Informação, reúne artigos que discutem os 

fundamentos e as práticas de acesso à informação pública no Brasil sob 

a Lei 12.527/2011. Os autores exploram, entre outros aspectos, como a 

imprensa tem se dedicado à cobertura da lei e analisam como as insti-

tuições públicas têm lidado com os desafios da cultura da transparência 

exigidos pela lei.

Victor Gentilli e Luma Poletti Dutra sustentam o raciocínio de que a re-

ferência aos fundamentos clássicos de democracia nos debates sobre 

transparência e accountability é necessária para compreender o panorama 

do acesso à informação no Brasil. Kátia Viviane da Silva Vanzini e Danilo 

Rothberg revisam teorizações essenciais e resultados de trabalhos empí-

ricos relacionados à temática da comunicação pública do Poder Judiciário 

no Brasil, oferecendo indicações de pesquisa.

Luma Poletti Dutra e Fernando Oliveira Paulino analisam a cobertura de 

veículos impressos de referência sobre a Lei de Acesso à Informação 

em 2012 e 2013, verificando as editorias que mais se debruçaram sobre 

a temática. Marcos Santuário, Paula Casari Cundari e Mônica Fetzner 

apresentam resultados de pesquisa sobre os impactos da Lei de Acesso à 

Informação no Brasil no Rio Grande do Sul, sugerindo possíveis transfor-

mações na prática jornalística.

No terceiro grupo, Produção e Interação, são reunidos trabalhos que re-

fletem sobre as condições de produção do conteúdo e a interação seja de 

usuários entre si, seja com o jornal. Ao explorar a temática da produção, 

os autores procuram perceber as especificidades de ação que configuram 

os jornais e jornalistas analisados. 

Laura Seligman e Naiza Comel caracterizam o contexto dos jornais do 

interior do Estado de Santa Catarina, que, apesar das limitações opera-

cionais, se diferenciam por sua ênfase na cobertura de acontecimentos 

locais. Luciane Justus dos Santos e Marcelo Engel Bronosky verificam 
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a produção de sentido gerada por comentários dos leitores de um jor-

nal em suas mídias impressa e on-line, a fim de identificar suas lógicas e 

potencialidades.

No quarto grupo, Formação, dois artigos tratam do processo de pre-

paração dos novos profissionais. No Brasil, especialmente, o tema é 

bastante sensível em função do fim da obrigatoriedade do diploma univer-

sitário de Jornalismo para o exercício da profissão, conforme decisão 

do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2009, e das injunções existentes 

junto ao Congresso Nacional para a aprovação de emenda constitucional 

que restabeleça aquela exigência.

Embora não diretamente ligados ao tema, os dois artigos deste grupo 

destacam o papel da formação no desenvolvimento de competências ca-

ras ao fazer jornalístico. Luiz Martins da Silva e Fernando Oliveira Paulino 

trazem à tona a preocupação com o ensino de ética nos cursos de co-

municação, indicando a importância da inclusão de aspectos filosóficos 

e deontológicos nas ementas das disciplinas da área. Sérgio Luiz Gadini 

discute aspectos da formação em jornalismo que fundamenta a atuação 

profissional na crítica cultural, diante das novas demandas de produção 

informativa em redes sociais e outros dispositivos midiáticos.

Esperamos que a abrangência de temas acolha interesses diversos e de-

sejamos uma boa leitura.

Os organizadores.



1. Qualidade





POR UMA POLÍTICA DE CORREÇÃO DE ERROS NO 
JORNALISMO ON-LINE BRASILEIRO1

Lívia de Souza Vieira e Rogério Christofoletti

Na era da instantaneidade e do ‘tempo real’, vivemos 

atualmente o que Ignacio Ramonet (2012) chama de “a 

explosão do jornalismo”. Segundo o autor, passamos das 

mídias de massa para a massa de mídias. Ou seja, se 

antes havia uma certa hegemonia, com poucos veículos 

agindo como emissores de informação, hoje o cenário 

mudou: cada vez mais pessoas produzem conteúdos 

(noticiosos ou não) em diversas mídias. Mais notícias 

circulando em curtíssimo espaço de tempo na internet, 

criadas ou não por jornalistas, nos fazem chegar às se-

guintes questões: o jornalismo on-line está produzindo 

informação com menos erros? E de que forma os veícu-

los corrigem seus erros? 

As respostas para essas perguntas partem da com-

preensão de que a informação correta e precisa é um 

valor do jornalismo. Picard (2010, p. 49) afirma que a 

correção de erros é um “valor instrumental”, a exem-

plo da interação social, do engajamento, da participação 

democrática e da solução de conflitos, ligados a valores 

mais intrínsecos como verdade, honestidade e identi-

dade. “Os valores são particularmente importantes na 

1.  Este texto apresenta resultados parciais da dissertação “Parâmetros éticos 
para uma política de correção de erros no jornalismo on-line”, apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de 
Santa Catarina em abril de 2014.
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produção e consumo de notícias. Eles desempenham papel altamente signi-

ficativo na cultura onde informações e notícias são criadas e distribuídas” 

(PICARD, 2010, p. 52). 

Outra questão basilar é que a correção de erros, quando feita de forma 

transparente, ajuda a construir confiança e credibilidade do veículo com seu 

público. O defensor do leitor (ombudsman) do jornal El País, Tomás Delclós, 

citou em uma de suas colunas um estudo do antigo diretor do Los Angeles 

Times, John Carroll. Segundo ele, Carroll comparou os erros jornalísticos 

com a poluição industrial. “E, admitindo que cometê-los é inevitável, defen-

dia que ‘um bom jornal limpa a si mesmo’ reconhecendo-os e reparando-os”2 

(DELCLÓS, 2013, on-line). Essa analogia com a poluição parece bastante ade-

quada. A correção de erros seria, nesse contexto, a melhor limpeza possível 

para o veículo jornalístico. Delclós ainda acrescenta que “o reconhecimento 

do erro é a maneira mais honesta e franca de manter a reputação de um 

jornal que tem em sua função central explicar de forma verdadeira o que 

acontece”3 (Id. Ibid.).

Artur Araújo (2003) identifica a forma de lidar com o erro como um proble-

ma ético dentro da prática do jornalismo. Di Franco (1995) vai além e aponta 

alguns sintomas que se apresentam nas redações jornalísticas, todos de or-

dem prejudicial, segundo o autor, à qualidade informacional. Dentre eles a 

apuração mal feita, a carência de informação especializada e o não reconhe-

cimento dos erros cometidos.

Criticamos uma troca de legendas, um empastelamento qualquer, um 

erro de diagramação. Mas não nos envergonhamos da informação in-

correta, da matéria mal apurada, da manipulação informativa, do 

sensacionalismo brega, da notícia incompetente. Esquecemos que a qua-

lidade é o outro nome da ética (DI FRANCO, 1995, p. 166).

2. Tradução livre do original: “Y, admitiendo que cometerlos es inevitable, defendía que ‘un buen 
periódico se limpia a sí mismo’ reconociéndolos y reparándolos” (DELCLÓS, 2013, on-line).
3. Tradução livre do original: “El reconocimiento del error es la manera más honesta y franca de 
mantener la reputación de un diario que tiene en su empeño central explicar de forma veraz lo que 
sucede” (Id. Ibid.).
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Francisco Karam (2004), citando Daniel Cornu, enfatiza a necessidade de o 

jornalista constantemente recorrer aos princípios deontológicos constituí-

dos na história da profissão, entre eles a exatidão, descrição correta dos 

fatos, informações com origem conhecida, retificação de erros, confirma-

ção de dados, inclusão das informações essenciais e fidelidade a textos ou 

documentos.

Embora ocorra inevitavelmente em todas as publicações de veículos jor-

nalísticos, o erro nem sempre se torna visível. Após analisar os principais 

jornais impressos de Santa Catarina, Christofoletti e Prado concluíram que, 

na prática, as erratas “são escassas, têm pouca visibilidade e, muitas vezes, 

incorrem em mais erros, gerando um total descontrole no processo de reti-

ficação” (CHRISTOFOLETTI e PRADO, 2005, on-line).

O cumprimento das regras deontológicas é acrescido de sentido quando o 

olhar se volta à ética relacional e ao leitor propriamente dito. 

Na medida em que tanto um meio de comunicação como seus jornalis-

tas reconheçam os equívocos que cometem, abrem mão da arrogância 

e adquirem maior credibilidade. O reconhecimento de que no exercício 

profissional podem-se cometer erros como ocorre a qualquer ser hu-

mano, implica tacitamente a preocupação para evitá-los. E uma maior 

honestidade e franqueza em reconhecer esses equívocos produz mais 

confiança no público sobre o material informativo que se oferece”. (HER-

RÁN e RESTREPO, 1995, p. 201)4

Assim, este estudo tem como objeto parâmetros éticos para uma política de 

correção de erros no jornalismo on-line, com ênfase na análise das modali-

dades de publicação de erratas em webjornais. Parte-se do pressuposto de 

4. Tradução livre do original: En la medida en que tanto un medio de comunicación como sus 
periodistas reconozcan las equivocaciones que cometen, se despojan de arrogancia y adquieren 
mayor credibilidad. El reconocimiento de que en el ejercicio profesional pueden cometerse errores 
como ocurre a cualquier ser humano, implica tácitamente la preocupación para evitarlos. Y la mayor 
honestidad y franqueza en roconocer esas equivocaciones produce uma mayor confianza en el público 
sobre el material informativo que se ofrece. (HERRÁN e RESTREPO, 1995, p. 201)
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que há uma deficiência nas modalidades atuais de correção de erros; e da 

percepção de que há necessidade de parâmetros éticos para publicações de 

erratas nesse ambiente jornalístico. 

A seguir, detalhamos o percurso metodológico que culminou com a criação 

de uma política de correção de erros no jornalismo on-line.

A correção em cinco webjornais brasileiros

A proposição de uma política de correção de erros no jornalismo on-line 

integra a pesquisa de mestrado da autora, que iniciou seu trabalho com a 

estruturação de um conceito de erro jornalístico: 

De natureza técnica e ética, o erro jornalístico é a incorreção, falsificação 

ou imprecisão na publicação de uma notícia, causado por negligência, 

imprudência ou imperícia. A não admissão do erro ou sua ocorrência 

deliberada afetam a qualidade e a credibilidade do produto jornalístico 

junto ao público leitor ou a outros grupos interessados. (VIEIRA, 2014, 

p. 63)

A partir dessa fundamentação conceitual, foi realizado o monitoramento de 

1.500 notícias por 100 dias em cinco webjornais brasileiros de referência: 

Folha de S. Paulo, Zero Hora, G1, O Globo e R7. Durante o período, três notícias 

de cada webjornal foram inseridas diariamente no site Change Detection5 de 

forma a identificar alterações nas páginas. O objetivo era descobrir como 

funciona o sistema de publicação de erratas no jornalismo on-line brasileiro; 

se há modificações nas páginas dos webjornais não informadas aos leitores, 

ou seja, se há erros que não se transformam em erratas, mas simplesmente 

em atualizações. Pela manhã, foram cadastradas as notícias mais recentes 

dos webjornais, atendendo ao critério de atualidade; à tarde, manchetes 

(critério de relevância); e à noite, as mais lidas/mais comentadas (populari-

dade).  

5. De forma automática, o site mostra as atualizações de texto feitas nas páginas previamente 
cadastradas, destacando em amarelo o que foi incluído e em tachado, os trechos suprimidos. Disponível 
em: www.changedetection.com (acesso em 19 set 2016).
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Optamos pelo aprofundamento da análise qualitativa, vista como melhor 

forma de compreender esse processo. Segundo Seabra (2001, p. 35), “como 

a realidade social representa o próprio dinamismo da vida individual e co-

letiva, com toda a riqueza de significados a ela relacionados, o objeto da 

pesquisa social é essencialmente qualitativo”. Lago e Benetti (2007, p. 243) 

igualmente afirmam que a pesquisa qualitativa lida com interpretações da 

realidade social. “Nesse contexto, entende-se que a realidade social é inter-

pretada de diversas maneiras, entre elas o jornalismo. A análise dos dados, 

baseada no método qualitativo, implica leitura, descrição e interpretação 

crítica do material coletado”. 

A análise das páginas observadas resultou em dez falhas: falta de trans-

parência, retificação não visível, interrupção do processo de retificação, 

revisão deficiente, pressa, perpetuação do erro, falta de interação com o lei-

tor, notícia original sem menção ao erro, reprodução automática de material 

de terceiros e excesso de modificações. A partir dessas falhas, começamos a 

ter elementos concretos para a construção da política de correção de erros.

A título de exemplo, selecionamos uma notícia do portal R7 (Figura 1). No 

primeiro parágrafo, há a informação de que “diante da onda de violência 

que já deixou 106 mortos...”; e ainda, no subtítulo da matéria, está dito que 

“neste sábado, 25 pessoas foram presas, segundo cinco advogados”. Duas 

palavras erradas foram o bastante para mudar completamente a informa-

ção. Na verdade, não foram 106 mortos, mas 106 ataques; e a informação 

dos 25 presos não havia sido passada pelos advogados (como sugere a pa-

lavra “segundo”). Era: 25 pessoas foram presas, sendo cinco advogados. Os 

erros permaneceram ao longo de quase 24 horas no site do R7. Inclusive 

a matéria foi manchete do portal durante todo o dia. Depois, foi simples-

mente retificada sem qualquer errata que, nesse caso, seria extremamente 

necessária.
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Figura 1- Reprodução de modificação identificada em notícia do R7 de 16.2.2013.

Fonte: http://noticias.r7.com/cidades/policia-de-santa-catarina-cumpre-mandados-de-
prisao-em-meio-a-onda-de-violencia-no-estado-17022013

Ang e Nadarajan (1999) fizeram um estudo sobre erro em webjornais ame-

ricanos, que teve a retificação como uma das questões centrais. As autoras 

questionaram quando se deve simplesmente corrigir o erro sem um aviso 

de correção (errata); quando é preciso deixar o erro visível e fazer a corre-

ção; ou ainda quando é necessário corrigir o erro e dar a errata.

As respostas apontaram os seguintes caminhos: chamar atenção para 

pequenos erros pode ser contra-producente (erros em locais e datas, orto-

gráficos e de digitação). “Esses podem ser corrigidos on-line sem emitir uma 

errata” (ANG e NADARAJAN, 1999, p.11). Mas no caso de erros materiais 

(erros de título, declaração errada, erros factuais e omissões), uma errata é 

necessária. A Tabela 1 exibe um resumo das falhas encontradas:

http://noticias.r7.com/cidades/policia-de-santa-catarina-cumpre-mandados-de-prisao-em-meio-a-onda-de-violencia-no-estado-17022013
http://noticias.r7.com/cidades/policia-de-santa-catarina-cumpre-mandados-de-prisao-em-meio-a-onda-de-violencia-no-estado-17022013
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Tabela 1 - Sistematização das falhas encontradas nos webjornais analisados

Falha Resumo

1. Falta de transparência
 

Os webjornais alteram os textos das notícias sem explicitar para o 
leitor o que foi modificado.

2. Retificação não 
visível  

Mesmo com modificações na notícia, a data e o horário de atualização 
não são alterados na página.

3. Interrupção do 
processo de retificação

A simples mudança de uma palavra pode transformar toda a notícia e, 
por isso, pede uma errata que, no entanto, não ocorre.

4. Revisão deficiente Erros de ortografia, digitação, concordância gramatical, entre 
outros. São casos em que o repórter primeiro publica e depois revisa, 
comprometendo assim a qualidade da informação.

5. Pressa Casos em que a pressa faz com que a notícia seja divulgada com erros 
graves.

6. Perpetuação do erro Erros não percebidos e, portanto, não corrigidos, que vão se 
perpetuar na web.

7. Falta de interação com 
o leitor

Em dois exemplos, a autora tentou se comunicar com o webjornal 
para alertar sobre erros, mas não houve resposta.

8. Notícia original sem 
menção ao erro

A informação é corrigida, mas sem nenhuma menção à retificação 
feita na página da notícia.

9. Reprodução automática 
de material de terceiros

Repetição exata da correção enviada pela agência ou de releases, que 
acabam confundindo o leitor.

10. Excesso de 
modificações

Ocorre principalmente nas coberturas em tempo real e não considera 
o leitor que acessou a notícia em diferentes momentos. 

Fonte: Vieira (2014).

A correção na visão dos editores: entrevistas em profundidade 

Além do monitoramento, foram realizadas entrevistas em profundidade 

com os editores dos cinco webjornais: Luiz Pimentel, diretor de Conteúdo 

do portal R7; Roberto Dias, secretário-assistente de Redação da Área Digital 

da Folha de S.Paulo; Marta Gleich, diretora de Redação da Zero Hora e 

dos jornais do Grupo RBS no Rio Grande do Sul em todas as plataformas; 

Pedro Doria, editor-executivo de Plataformas Digitais de O Globo; e Renato 

Franzini, editor-executivo do portal G1.
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A entrevista em profundidade é uma técnica qualitativa que visa “recolher 

respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por 

deter informações que se deseja conhecer” (DUARTE, 2006, p. 62). Segundo 

o autor, este recurso metodológico explora um assunto a partir da busca de 

informações, percepções e experiências, para então analisá-las e apresentá-

-las de forma estruturada. 

Sistematizamos a análise das entrevistas em grandes temas: a existência (ou 

não) de uma política de correção de erros; como os erros chegam à redação?; 

o processo de revisão das notícias; o fluxo da correção de erros; as seções 

de correção de erros e o ombudsman; a mensuração dos erros; a atribuição 

do erro ao repórter; e avaliação sobre o processo de correção de erros. As 

diferentes experiências dos cinco editores de O Globo, Folha de S. Paulo, G1, 

R7 e Zero Hora nos possibilitaram selecionar os melhores processos imple-

mentados para compor os elementos da política de correção de erros. 

Na Tabela 2, apresentamos um resumo da análise e das descobertas feitas a 

partir das entrevistas. 

Tabela 2- Sistematização das questões abordadas nas entrevistas

Tema Resumo da análise

A existência (ou não) 
de uma política de 
correção de erros
 

Dos cinco webjornais apenas um possui um documento específico 
sobre o processo de correção de erros. E mesmo nesse, Zero Hora, esse 
documento não é mais difundido como na época do seu lançamento, 
em 2007, necessitando, inclusive, de uma revisão. Outra questão que 
chama atenção é o fato de o portal R7 disponibilizar seu manual de 
redação somente de forma interna.

Como os erros chegam 
à redação?

A comunicação de erro por parte do leitor é um processo que está 
dentro das preocupações dos webjornais, mas que nem sempre funciona 
como deveria. 

O processo de revisão 
das notícias

O R7 possui três profissionais específicos para revisão, mas eles atuam 
após a publicação das notícias. A Folha de S. Paulo não permite que o 
repórter publique diretamente seu texto, sem passar antes pelo editor 
assistente. Nos demais webjornais, não há revisores e os repórteres 
publicam diretamente as notícias.

O fluxo da correção de 
erros 

De forma mais ou menos estruturada, todos os webjornais possuem 
um fluxo de retificações. No G1, esse fluxo parece estar bem mapeado, 
assim como na Folha de S. Paulo, que o centraliza na editoria de Painel 
do Leitor. No R7, em O Globo e na Zero Hora, esse fluxo varia de forma 
perigosamente subjetiva.
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As seções de 
correção de erros e o 
ombudsman

Somente o portal G1 e a Folha de S. Paulo têm uma seção específica para 
correção de erros. Sobre a ombudsman da Folha de S. Paulo, é muito 
positivo o fato de haver uma crítica diária, que circula internamente na 
redação.

A mensuração dos 
erros  

A Folha de S. Paulo é o único webjornal analisado que possui uma 
mensuração de erros. Na Zero Hora, já houve esse controle no jornal 
impresso, mas atualmente não há mais. 

A atribuição do erro ao 
repórter 

Pelas respostas, ficou bastante perceptível o peso do erro na figura do 
repórter, o que não parece ser a melhor política.

Avaliação sobre o 
processo de correção 
de erros 

Apesar de haver uma nítida preocupação com os erros cometidos, 
poucas são as medidas tomadas especificamente no sentido de diminuir 
sua quantidade.

Fonte: Vieira (2014).

Guia para reflexão e ação

No campo mais específico, procuramos compreender a política de correção 

de erros no contexto da organização, com o intuito de mapear seu lugar 

e importância dentro da estratégia de um veículo jornalístico. Steiner e 

Miner (1981, p.29) enfatizam que, em geral, as políticas são consideradas 

“guias para a execução de uma ação”. Também Bethlem (apud UMEDA e 

TRINDADE, 2004) lista dez definições para o termo: interesse amplo, dire-

ção ou filosofia; declaração dos princípios e objetivos da empresa; objetivos 

de longo prazo com repercussão sobre o planejamento geral da empresa; 

metas corporativas ou linhas de orientação, de modo amplo; guias para pen-

samento e ação; guias de conduta estáveis e de longo prazo estabelecidas 

para dirigir a tomada de decisões; proposições amplas que possam servir de 

base às orientações; instruções de funcionamento normal; padrões gerais 

que não sejam alterados frequentemente; procedimentos e normas práticas. 

Dessa forma, a política de correção de erros num webjornal deve ser com-

preendida como um guia para reflexão e ação. Seu caráter é, ao mesmo 

tempo, normativo e dinâmico, pois estamos lidando com um meio em per-

manente evolução. Os elementos formadores dessa política, em conjunto, 
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contribuem não só para a melhora no relacionamento do veículo jornalístico 

com seus leitores, mas também para o equilíbrio das relações de poder que 

compõem a hierarquia de uma redação.

Por meio dos parâmetros éticos de qualidade, verdade e credibilidade, 

aliados ao monitoramento das notícias nos webjornais selecionados e às en-

trevistas com os editores, propomos a seguinte política de correção de erros 

no jornalismo on-line brasileiro:

1.  Esta política de correção de erros é destinada a todos os profissionais 

que trabalham na redação de um webjornal: repórteres, estagiários, 

repórteres fotográficos, designers, programadores, editores, diretores e 

demais interessados. Ela deve ser compilada em documento específico, 

divulgada internamente e também no site do webjornal, com as devidas 

adequações à realidade de cada veículo.

2. Antes de ser publicada, a notícia deve passar por revisão, visando mini-

mizar os erros presentes nela e aumentar a sua qualidade. Mesmo em 

casos de notícias de última hora, pelo menos uma pessoa, além do repór-

ter, deve ler as informações e corrigir eventuais erros. Isso quer dizer que 

o repórter não deve publicar a notícia diretamente. Este é o fluxo ideal de 

revisão de uma notícia:

2.1. O repórter publica a matéria no gerenciador de conteúdo e a libera 

para revisão. O revisor, que preferencialmente deve ser um profis-

sional contratado especificamente para essa função, relê e corrige 

a notícia antes da efetiva publicação, que pode ser feita, então, pelo 

próprio revisor, pelo editor ou pelo repórter. Sendo um dos três, é 

imprescindível que esse processo esteja claro para toda a redação.

2.2. Visando contemplar as notícias de última hora, portanto, mais 

urgentes, deve haver uma hierarquização de revisão por ordem 

de prioridade (a ser definida pelo repórter ou editor), com campo 

específico no gerenciador de conteúdo para tal função. Exemplo: 

Prioridade 1 – Desastres, mortes de pessoas públicas, golpes de es-
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tado, deposições, anúncios repentinos, mudanças significativas e 

imediatas para a cidade, estado, país e/ ou mundo, pronunciamentos 

oficiais, resultados de jogos ou outros resultados instantaneamente 

relevantes. Prioridade 2 – Demais notícias que serão publicadas na 

homepage do webjornal. Prioridade 3 – Reportagens especiais, que 

não têm deadline imediato para publicação.

2.3. Em casos de notícias obtidas em agências especializadas, sejam elas 

urgentes ou não, deve ser feita uma edição pelo repórter. A profun-

didade dessa edição dependerá do tempo que o repórter terá para tal 

ação. Minimamente, deve ser editado o título e o primeiro parágrafo 

da notícia, para que ela seja mais bem ranqueada pelos mecanismos 

de busca. Vale lembrar que o Google, por exemplo, chega a punir em-

presas que simplesmente duplicam conteúdo, mesmo que tenham 

pagado por ele.

3. Ao ser descoberto, o erro deve ser corrigido, sem subterfúgios. A cor-

reção do erro deve ser feita o mais rapidamente possível, pois ela gera 

confiança e credibilidade.

4. A retificação deve ser necessariamente disseminada pelos mesmos ca-

nais nos quais a informação incorreta foi divulgada (redes sociais, site, 

blogs, etc.).

5. Ao identificar o erro, se deve seguir os procedimentos:

5.1. Em casos de erros ortográficos (grafia incorreta de palavras) e gra-

maticais (erros de concordância, vírgula, regência, entre outros), é 

permitida a correção sem menção ao erro. No entanto, é importante 

lembrar que o nome incorreto de uma fonte ou uma data errada, por 

exemplo, devem ser corrigidos com a publicação de uma retificação. 

Não se trata do tamanho do erro (se é uma palavra ou um parágra-

fo), mas de sua relevância para o leitor.
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5.2. Em casos de erros de informação (que pode ser uma palavra ou até 

a notícia inteira), o texto da correção deve ser inserido na notícia 

original, em local visível na página. O repórter deve corrigir a in-

formação e publicar a errata simultaneamente. O gerenciador de 

conteúdo do webjornal deve prever um campo específico para as 

correções, visando facilitar o procedimento para o repórter.

5.3. Em caso de uma notícia inteiramente falsa, imprecisa ou incorreta, 

é possível substituí-la por uma explicação completa acerca daque-

le fato, mencionando o erro. O título da notícia, inclusive, pode ser 

modificado para alertar sobre a correção, desde que todo esse pro-

cedimento seja feito na mesma URL (sem a criação de novos links 

desconexos com a notícia original).

5.4. O texto da correção deve ser claro e objetivo. É recomendado informar 

o tempo em que a notícia permaneceu com erro, para contemplar os 

leitores que tiveram acesso a ela em diferentes momentos. Sugestão 

de padrão de texto, cujo tom pode variar de acordo com a linha edi-

torial do veículo: “Das (x)h às (x)h, informamos incorretamente que 

(...). No entanto, a informação correta é (...) e o erro ocorreu porque 

(...). O texto foi corrigido. Pedimos desculpas aos nossos leitores”.

5.5. A lista de correções de erros deve estar acessível em seção específi-

ca, para que o leitor consulte as retificações. Mas só isso não basta: 

a notícia original deve igualmente conter menção à retificação.

6. Uma notícia jamais deve ser despublicada, mesmo que ela contenha gra-

ves erros jornalísticos. Tentar apagar o rastro do erro nunca é a melhor 

solução.

7.  A comunicação de erro por parte do leitor deve ser feita por meio de um 

formulário específico no site. O ícone que dá acesso a esse formulário 

precisa estar visível em todas as páginas de notícias e, de preferência, 

acompanhado de texto que explique seu significado. Sugestão de campos 
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para o formulário: “Qual foi o erro encontrado nesta notícia? O que deve-

ríamos ter escrito? O que você sugere que façamos para melhorar essa 

notícia?”.

8. Os alertas de erros devem ser centralizados e recebidos por uma editoria 

específica, de preferência uma que desenvolva um relacionamento com o 

leitor. Essa editoria deve ser responsável por receber as comunicações de 

erro vindas de todos os canais que o veículo possui: e-mail, comunicação 

de erro pelo site, redes sociais, comentários no site, carta, ombudsman ou 

vindas da própria redação.

9. As comunicações de erro que chegam à redação devem ser sempre res-

pondidas. A editoria específica deve estabelecer padrões de resposta a 

essas comunicações, pois a participação dos leitores é fundamental para 

o webjornal. Sugestão de texto: “Agradecemos o envio da correção, sua 

contribuição é valiosa para a melhora da qualidade de nosso produto jor-

nalístico. Publicaremos uma retificação em nosso site”.

10. Em caso de cumprimento do “Direito de Resposta”, interpelado por uma 

fonte ou por terceiros, o webjornal deve publicá-lo no mesmo link da no-

tícia original, corrigindo-a.

11. Nas coberturas ao vivo, deve-se dar preferência ao live blog, estrutura de 

publicação de notícia em ordem cronológica inversa, que informa ao leitor 

a que horas as informações foram inseridas na página, pouco a pouco. 

Caso haja um erro durante a cobertura ao vivo, não o exclua: um novo 

conteúdo pode ser inserido com a correção da informação. Além do live 

blog, deve-se publicar uma matéria consolidada com as informações mais 

importantes sobre aquela notícia, tendo o cuidado de conectar, por meio 

de hiperlink, as duas publicações.

12. Os erros cometidos devem ser mensurados, para que haja reflexão e con-

sequente prevenção contra futuros erros. No entanto, é importante que o 

erro não seja atribuído exclusivamente ao repórter, pois num webjornal 
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dificilmente alguém erra sozinho. O editor responsável pela editoria que 

centraliza o recebimento dos alertas de erros deve coordenar essa ação. 

Veja como pode funcionar a mensuração:

12.1. O primeiro passo contabiliza as correções de erros realizadas. Este 

início é importante para desmistificar supostas consequências ne-

gativas da mensuração. A priori, ninguém erra porque quer e, por 

isso, o foco não deve estar nos erros, mas sim, nas correções. Para 

isso, o editor deve contabilizar diariamente as correções que estão 

listadas na seção específica e criar uma planilha para cada mês. Ao 

final, aplica-se a regra de três entre o total de notícias publicadas e 

as correções. Por exemplo: das 15.000 notícias publicadas em deter-

minado mês, 300 foram listadas na seção de correções, o que dá um 

percentual de 2% de notícias corrigidas. 

12.2. O segundo passo é identificar os erros que não foram corrigidos. 

Trata-se de uma tarefa árdua, mas extremamente necessária. 

Diariamente, cada repórter é responsável por reler as notícias ou re-

portagens que outros colegas publicaram exatamente naquele dia do 

mês anterior (a definição deve ser feita aleatoriamente por sorteio, 

mensalmente). Caso sejam encontrados erros ortográficos, gra-

maticais ou de informação, eles obviamente devem ser corrigidos, 

utilizando os procedimentos explicitados no item 5 desta política. No 

entanto, eles serão contabilizados como erros não corrigidos, já que 

não foram detectados na ocasião da publicação. Deve ser utilizada 

uma planilha por repórter para essa mensuração, que não precisa 

ser identificada com os nomes dos repórteres. Ao final de cada mês, 

ele a transfere para o editor da área que centraliza os alertas de er-

ros, numa pasta que seja comum a todos da redação. Aqui deve ser 

aplicada também uma regra de três entre o total de notícias publica-

das e os erros não corrigidos. Vamos utilizar o mesmo exemplo: das 

15.000 notícias publicadas, 150 continham erros não corrigidos, o 

que representa 1% de notícias com erros. Por esse exemplo, percebe-

-se que o percentual de correções feitas (2%) é maior que o de erros 
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(1%). Isso sinaliza que, naquele mês, o processo de correção de erros 

funcionou de forma positiva. Esse trabalho deve ser feito sem citar 

nomes ou fazer ranqueamento de quem mais errou ou acertou.

13. A partir da mensuração, devem ser feitas reuniões periódicas com edito-

res e repórteres para reflexão acerca dos resultados. Nesta etapa, o papel 

do ombudsman é fundamental, pois ele pode coordenar as críticas e aná-

lises do processo de correção de erros de forma isenta.

14. Periodicamente, deve ser realizada uma pesquisa com leitores e fontes 

que verse especificamente sobre a correção de erros. Ouvi-los é funda-

mental para melhorar os processos e para aferir a permanente efetividade 

desta política.

Considerações finais

A estruturação de uma política de correção de erros no jornalismo on-line é 

resultado do entendimento de que há especificidades neste meio que devem 

ser observadas de forma mais criteriosa e ética pelos veículos jornalísticos 

brasileiros. Quando comparamos a publicação de erratas no jornalismo im-

presso às de jornais on-line, uma das particularidades que percebemos é 

a possibilidade de retificação constante das notícias no jornalismo on-line, 

sem o atrelamento a uma periodicidade (a edição do dia seguinte, por exem-

plo). A oportunidade instantânea que os webjornais têm de reparo do erro, 

no entanto, é por vezes desperdiçada. Castilho e Vanzin (2008, p. 228) afir-

mam que “a incidência de erros na cobertura jornalística tende a crescer na 

medida em que aumenta a velocidade de publicação das notícias, como é o 

caso do jornalismo na web”. Por outro lado, é igualmente fácil simplesmen-

te corrigir a informação na internet sem deixar “rastros”. Basta modificar 

o texto no gerenciador de conteúdo ou até mesmo excluir aquela notícia. 

Ambas as práticas, porém, têm sérias implicações éticas.
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Outro fator impactante é a popularização das mídias sociais. Dado o grande 

poder de compartilhamento da informação por meio dos sites de redes so-

ciais e blogs, por exemplo. Assim, é temerário que uma notícia errada possa 

ser disseminada sem a devida correção. É a multiplicação do erro.

Dessa forma, a política de correção de erros no jornalismo on-line visa não 

só apontar falhas nos sistemas de correção de erros, mas também contri-

buir para o aprimoramento de políticas de qualidade editorial das empresas 

jornalísticas. A nosso ver, após mais de 20 anos de jornalismo on-line, pode-

mos afirmar que ele não pede pressa, mas sim qualidade.
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“CONTEÚDO PREMIUM”, MONETIZAÇÃO 
E QUALIDADE NO JORNALISMO:  
O CASO DO THE NEW YORK TIMES1

Lilian Cristina Monteiro França

As discussões a respeito do conceito de “qualidade” vêm 

merecendo o olhar atento de organizações jornalísticas 

e leitores. Por um lado, balanços deficitários apontam 

para a necessidade de desenvolver estratégias para “sair 

do vermelho”, deixando claro que o tempo da oferta 

gratuita de notícias, respaldadas pelos grandes veícu-

los, não será mais o mesmo. O motivo mais forte para 

justificar esse quadro seria o fato de que o retorno publi-

citário que sempre financiou os jornais impressos não 

funciona da mesma forma com as versões on-line. Por 

outro lado, os leitores aguardam o desdobramento das 

discussões com preocupação, temendo a restrição de 

acesso e a necessidade de pagar pelas assinaturas para 

manter os padrões de informação. 

A expansão das redes sociais na internet e o cresci-

mento do uso de ferramentas que proporcionam uma 

circulação praticamente imediata de notícias (a exemplo 

do Twitter), além do “encurtamento” do interesse pela 

leitura, cada vez mais pressionado pelos suportes (smar-

thphones e tablets) e pelo interesse do leitor, apresentam 

uma equação de difícil resolução, obrigando as empre-

1.  Uma versão inicial deste trabalho foi publicada nos anais do encontro da 
SBPJOR, 2013. Naquele momento, o foco estava voltado para a emergência 
dos paywalls. Nesta versão, procurou-se ampliar os debates acerca da 
questão da qualidade no jornalismo e no modo como vem sendo tratada pelo 
jornal The New York Times.
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sas a optar por diferentes modelos de cobrança das versões on-line de seus 

jornais e a desenvolver estratégias que fidelizem, premiem e, sobretudo, 

convençam o leitor a pagar pelo conteúdo. 

Nesse contexto, emerge, mais uma vez, o discurso acerca da qualidade, des-

dobrando-se num argumento para a venda de assinaturas. O conceito de 

qualidade permeia a sociedade contemporânea, sendo acompanhado por 

uma série de definições ajustadas às diferentes realidades.

Chandrupatla (2009) argumenta que, na atualidade, tanto produtos quanto 

serviços devem apresentar características mensuráveis para que o consu-

midor reconheça a qualidade do que adquire.  Crosby (1979), Deming (1982) 

e Juran (1986) vem tratando da questão e apresentam alguns aspectos 

centrais para o debate, partindo dos campos da engenharia, estatística e 

administração. 

Cosby (1979), com a máxima “defeito zero” (“zero defects”), define qualidade 

como “conformidade para com os requisitos”, destacando que não existem 

níveis de qualidade, ela ou está presente ou não está. 

Deming (1982) acredita que a qualidade é definida pelo cliente, pois é ele 

quem, ao consumir o produto ou o serviço, avalia se atende ou não às suas 

exigências. O autor defende o emprego de métodos estatísticos para a veri-

ficação da qualidade, considerando a uniformidade, a adequação e o custo 

praticado.

Juran (1986), por sua vez, entende qualidade como “fitness for use”, realçan-

do as atribuições de cada etapa do desenvolvimento de um produto. Nesse 

caso, qualidade seria o resultado das características dos produtos e da 

ausência de deficiências, levando em conta as expectativas tanto dos consu-

midores internos, aqueles que trabalham no seu desenvolvimento, quanto 

dos consumidores externos, os que o adquirem.

Trazendo a discussão para o campo do jornalismo, Vehkoo (2010) distingue 

três pontos de vista: o do público, o acadêmico e o jornalístico. A autora 

relaciona, ainda, alguns princípios que devem fundamentar a prática jor-
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nalística, sem os quais não é possível pensar em qualidade: a primeira 

obrigação do jornalismo é para com a verdade; sua lealdade é, antes de qual-

quer coisa, para com os cidadãos; sua essência é a disciplina na verificação 

dos fatos; a independência dos eventos cobertos é fundamental; monitorar 

de forma independente as instâncias de poder é indispensável; promover 

um fórum público para a crítica e o compromisso faz parte de suas atribui-

ções; os acontecimentos precisam ser apresentados de forma interessante 

e relevante; a notícia precisa ser abrangente e os envolvidos no processo de 

produção devem considerar a sua consciência pessoal (VEHKOO, 2010, p. 

15) (tradução própria).

Ao tratar da qualidade no jornalismo, Vehkoo (2010), em revisão de Kovach 

e Rosenstiel (2003), amarra sua discussão ao princípio de que jornalismo e 

democracia devem ser inseparáveis, assim, a qualidade só pode ser conside-

rada se voltada para um processo mais amplo de democratização. A autora 

aponta seis critérios de qualidade: precisão, independência, credibilidade, 

elevada proporção de artigos escritos por profissionais, elevado grau de con-

teúdo editorial (não-comercial).

Guerra (2010), por sua vez, define a qualidade no jornalismo como:

O grau de conformidade entre as notícias publicadas e as expectativas 

da audiência, consideradas as expectativas da audiência em duas di-

mensões: a) dimensão privada, relativas a seus gostos, preferências e 

interesses pessoais; e b) dimensão pública, relativas ao interesse público 

como Valor-Notícia de Referência Universal (p.6).

Ao aprofundar a discussão acerca dos indicadores de qualidade no jorna-

lismo, Guerra (2010)2 destaca a importância de um sistema de gestão de 

qualidade desenvolvido para auxiliar tantos as empresas jornalísticas quan-

to as instâncias que as monitoram. 

2. Guerra (2010) identificou treze critérios de qualidade da produção jornalística: “a) qualidade da 
informação; b) qualidade do conteúdo; c) ética; d) independência; e) relacionamento com anunciantes; 
f) relacionamento com o público; g) relacionamento com autoridades públicas; h) transparência; 
i) pesquisa de audiência; j) gerenciamento de recursos humanos; k) organização do trabalho; l) 
infraestrutura; e m) relacionamento com fornecedores” (p. 4).
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Desse modo, a atividade jornalística encontra-se numa encruzilhada: pre-
cisa encontrar formas de recuperar os lucros e ampliar seus padrões de 
qualidade para atrair novos assinantes, o que significa, quase sempre, au-
mento de custos.

A crise de sustentabilidade enfrentada por grande parte das empresas 

jornalísticas tem levado à adoção de sistemas de cobrança por conteúdo – 

paywalls. Com um tempo de vida ainda muito curto, em torno de cinco anos, 

os paywalls, têm recebido análises mais ou menos pontuais, uma vez que 

não existe, ainda, uma série histórica consolidada, capaz de permitir uma 

análise mais precisa desse sistema. 

Com os paywalls, a discussão acerca dos critérios de qualidade ganha mais 

importância, à medida que dela vai depender, em certa medida, a adesão ao 

sistema de cobrança, uma vez que o público disposto a pagar pelo conteúdo, 

o faz com base em uma série de exigências e padrões mais rígidos de con-

sumo de notícias. 

Diante do exposto, a intenção deste estudo é discutir a questão da qualidade 

no jornalismo, a partir da análise caso do jornal The New York Times - NYT, 

tomando como foco os critérios de determinação do “Conteúdo Premium”, 

disponibilizado para os assinantes. Cabe ressaltar que, como será discutido 

a seguir, o paywall implantado tem sido considerado como uma iniciativa de 

sucesso, ampliando a sua base de assinantes desde que foi implantado.

Monetização: modelos de paywall e estratégias de controle

O termo “monetização” diz respeito à obtenção de lucro a partir de uma 

série de estratégias ligadas a uma determinada atividade fim. Na internet, 

os modelos de negócios têm mantido uma dupla articulação entre conteúdo 

gratuito ( fremium) e pago (Premium).

A monetização das empresas jornalísticas envolve a adoção de estratégias 

que possam recuperar/manter/ampliar a rentabilidade. Entre as formas de 

monetização, destacam-se o uso de paywalls, criação de programas de fide-

lidade, e-commerce e diversificação da oferta de publicidade, entre outras. 
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Uma das estratégias de monetização mais frequentemente utilizadas é o 

paywall: um sistema de cobrança por acesso a conteúdo que vem sendo ado-

tado pelas versões on-line de jornais, publicações acadêmicas e empresas de 

pesquisas especializadas, entre outras.

De acordo com Salmon (2013), estimava-se um mercado mundial de mais 

de 2 bilhões de dólares, em 2013, envolvendo interessados em ter acesso 

aos conteúdos disponibilizados exclusivamente para assinantes de jornais, 

entretanto, os dados são ainda muito imprecisos.

A adoção dos sistemas de paywall por todos os grandes jornais do mundo 

(o britânico The Sun foi considerado um dos últimos “grandes” a adotar o 

sistema de cobranças, passando a fazê-lo a partir de março de 2013) implica 

em mudanças no processo de produção da notícia e na criação de níveis 

de prioridade e de importância para a sua divulgação, apontando para um 

modo novo de se fazer jornalismo.

Olmestead et al (2011) destacam um estudo realizado pela Pew Research 

Center’s Project for Excellence in Journalism3, procurando compreender 

quais as razões que aproximam o leitor dos sites de notícias e os motivos 

que os afastam deles. Os resultados mostram a existência de grupos mais 

ou menos heterogêneos de leitores, cujo comportamento foge ao estabeleci-

mento de padrões únicos e estáveis. Cabe aqui destacar: os casual users e os 

power users: mesmo os mais importantes websites jornalísticos dependem 

de usuários casuais - casual users - que “entram”, ficam por pouco tempo, 

leem algumas notícias e deixam o site, voltando duas ou três vezes por mês 

em média, constituindo-se no grupo mais numeroso; os usuários frequen-

tes, power users, constituem-se numa fatia pequena dos usuários, variando 

em torno dos 10% do total de leitores. Desse modo, cobrar pelo conteúdo 

significaria excluir a maior parte dos usuários, o que inverteria o vetor de 

3.  Os dados da pesquisa podem ser encontrados sumarizados em: < http://stateofthemedia.org/2010/
online-summary-essay/nielsen-analysis/>. Acesso em: 15 de julho de 2014.
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arrecadação através da publicidade e dificilmente se conseguiria equilibrar 

os lucros com a venda das assinaturas para o grupo menor (OLMESTEAD 

et al., 2011, p. 3).

Uma das principais empresas especializadas em desenvolvimento de 

paywalls, a MediaPass, afirma que o sistema de pagamentos deve envolver 

um mix de conteúdo gratuito e conteúdo pago, o primeiro contribuindo por 

gerar interesse em ter acesso a mais conteúdo e convencendo o leitor a pa-

gar para ler mais, estratégia que vem sendo chamada de best practice, mas 

alguns jornais têm optado por estratégias mais opacas e menos acessíveis. 

Diante dos dados e dos números, têm sido criados alguns modelos, ainda 

experimentais, de paywall. De acordo com McKeehan (2012),

O tamanho e o alcance dos paywalls existentes diferem imensamente 

dos “walled gardens”, como o desenvolvido pelo britânico The Times, que 

corta todo o acesso para não assinantes, e de outros que oferecem uma 

mistura de conteúdo gratuito e pago - “Premium”. Estes têm potencial 

para criar produtos de nicho, mas geralmente afastam leitores transitó-

rios ou apenas oferecem às pessoas conteúdo livre, que pode ser obtido 

de outra maneira (MCKEEHAN, 2012, p. 9) (tradução própria)4.

Os principais tipos de paywall existentes são: a. Unilateral – só há acesso 

ao conteúdo após um registro e há um limite de visualizações para o não 

assinante; b. Poroso – o mais comum, no qual se pode visualizar uma deter-

minada quantidade de conteúdo antes da cobrança; c. Signwall – os visitantes 

casuais podem visualizar uma determinada quantidade de conteúdo antes 

que seja necessário um cadastro para a visualização de novos conteúdos. 

Cada um desses tipos de paywall apresenta prós e contras, pontos fortes e 

fracos, experiências mais ou menos bem-sucedidas, demandando estudos 

mais detalhados e específicos para que se possa avaliar em que medida há, 

4. No original: “The size and scope of existing paywalls differ immeasurably from walled gardens like 
that developed by Britain’s The Times, which cuts off all access to nonsubscribers, to others offering 
a mixture of free and paid ‘premium’ content. These have potential for niche products but generally 
alienate transient readers or only offer free content people can get elsewhere anyway” (MCKEEHAN, 
2012, p.9).
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de fato, uma tendência à cobrança por conteúdos e interesse em pagar pelo 

acesso, quem pagaria e quanto pagaria. Para tanto, é preciso considerar pelo 

menos três estratégias de controle de acesso através de sistemas de paywall, 

de acordo com Duprey (2012): Total – Todo o conteúdo está acessível apenas 

através de cadastro ou pagamento; “Conteúdo Premium” – São disponibili-

zadas de forma gratuita as hard news, mas colunas opinativas, infográficos 

e reportagens em profundidade estão atrás do paywall; Melhores escrito-

res – os autores mais populares do jornal vão gradualmente “para trás” do 

paywall.

Diante das possibilidades apresentadas, o NYT implantou um modelo po-

roso de paywall. Em circulação desde 1851, tem sido considerado um jornal 

paradigmático, quer pela qualidade de suas matérias, quer pela ousadia de 

suas inovações. Com o expressivo número de 57 milhões de visitas únicas 

por mês, ocupa a primeira colocação entre os sites individuais de notícias 

nos Estados Unidos (COMSCORE, 2015). 

Critérios de qualidade e “Conteúdo Premium” no The New York Times

O jornal passou a cobrar pelo acesso à sua versão on-line em 2011, permitin-

do que o leitor não assinante tivesse acesso a apenas 20 matérias por mês. 

Em abril de 2012, o número de matérias “grátis” diminuiu para 10/mês. 

Sua política de assinaturas estrutura-se na oferta de modalidades que pro-

curam cobrir vários tipos de interesse do consumidor, incluindo acesso à 

edição impressa, digital e a conteúdos específicos. A assinatura da versão 

digital é vendida com um período de experimentação, que custa, US$ 0,99 

nas quatro primeiras semanas; depois disso, o assinante pagará US$ 1,88/

semana (NYT+Smartphones APPs), US$ 2,50/semana (NYT+Tablets APPs) ou 

US$ 4,38/semana (acesso integral)5. 

Ainda são oferecidas outras modalidades de assinatura: “gift rate”, “educa-

tion rate” e “corporate”. A promoção para a assinatura “presente” (“gift rate”) 

disponibiliza valores mais baixos do que os regulares e só é possível para 

5. Dados de abril de 2015, disponíveis no site do NYT:< www.nyt.com.>.

http://www.nyt.com
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novos assinantes. Na opção “education rate”, as assinaturas para professo-

res e estudantes (que comprovassem, através de e-mail institucional, uma 

dessas duas condições), em 2013, recebiam um subsídio maior, entretanto, 

em abril de 2015, não há mais essa diferença, professores e estudantes pa-

gam os mesmos preços do assinante comum. As assinaturas corporativas, 

por sua vez, têm taxas mais atraentes, mas os preços só são acessíveis me-

diante consulta direta ao setor.

Encontrar o link para assinar a edição impressa é bem mais difícil do que o 

link para a assinatura digital, entretanto, a empresa oferece o acesso inte-

gral ao conteúdo digital (incluindo smartphone e tablet) para quem prefere o 

suporte tradicional. Para a entrega em Manhattan, o custo é de US$ 7 pela 

entrega diária, US$ 4,60 pelo final de semana (sexta a domingo) e US$ 3,65 

para receber o jornal de segunda a sexta (preços por semana).

Outro diferencial é o acesso a um número maior de matérias se a entrada for 

feita através de link interno de algumas redes sociais (Facebook, Google+ e 

Twitter), o que, segundo McKEEHAN (2012), faz com que determinadas ma-

térias se tornem “virais” através das redes, atraindo, potencialmente, novos 

leitores e/ou assinantes.

O esforço desse jornal por experimentar novas estratégias de cobrança pelo 

conteúdo digital apresentou resultados positivos: em 2014, os lucros com 

as assinaturas digitais foram de US$ 241 milhões e com publicidade, nessa 

mesma versão, de US$ 265 milhões, indicando um rápido crescimento das 

assinaturas na categoria (FORBES, 2015).

De acordo com Mark Thompson, CEO do NYT, todos os especialistas falha-

ram ao criticar a adoção de um sistema de paywall pelo jornal:

Há dois anos, o NYT lançou um novo modelo de assinatura digital, es-

sencialmente, pedindo aos usuários da versão digital do NYT para fazer 

o que mais de um milhão de usuários da versão impressa já estavam fa-

zendo, que é pagar por uma assinatura regular em troca de amplo acesso 

ao nosso jornalismo. O consenso entre os especialistas foi a de que ele 
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não iria funcionar, que era temerário, e desnecessário. As pessoas sim-

plesmente não estavam dispostas a pagar por conteúdo de alta qualidade 

na internet e, além disso, não havia publicidade digital suficiente – ela 

não poderia crescer, assim como com a publicidade na versão impressa, 

na idade de ouro dos jornais físicos, que foi suficiente para apoiar as re-

dações da América? (THOMPSON, 2013) (tradução própria)6.

Thompson (2013) arrematou dizendo que foi a “mais bem-sucedida decisão 

em anos”, contrariando prognósticos e superando o ceticismo. Diante desse 

quadro, a questão da qualidade surge como ponto de sustentação da implan-

tação do paywall, pois, o fator chave para o sucesso, ainda que momentâneo, 

da cobrança pelo acesso aos conteúdos digitais, tem sido a motivação do 

assinante através da oferta de conteúdo de qualidade com exclusividade. 

Um dos pontos centrais das estratégias de motivação consiste na oferta de 

pacotes de conteúdo especial denominado “Conteúdo Premium”. 

O significado de “Conteúdo Premium” varia de jornal para jornal, mas todos 

se baseiam na ideia de que se trata de um conteúdo exclusivo para os assi-

nantes e pode envolver e-books, revistas, edições especiais, comentários do 

editor, colunas de jornalistas prestigiados, entre outros. 

A audiência do NYT é formada principalmente por homens, com idade mé-

dia de 52 anos (79% com mais de 35 anos), salário anual acima dos US$ 

173.000 e patrimônio superior a US$ 460.000 (MEDIA KIT, 2015), apresen-

tando, assim, indícios de que se trata de um consumidor mais experiente, 

em busca de um jornalismo de qualidade.

6. No original: “Two years ago The Times launched a new digital pay model, essentially asking users 
of The Times on digital to do what more than a million print users of the newspaper were already 
doing, which is to pay a regular subscription in return for extensive access to our journalism. The 
consensus among the experts was that it would not work, was foolhardy in fact and not needed. 
People just weren’t prepared to pay for high quality content on the internet and, besides, wasn’t digital 
advertising enough – wouldn’t it grow until, just as with print advertising in the golden age of physical 
newspapers, it alone was enough to support America’s newsrooms?” (THOMPSON, 2013).
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O “Conteúdo Premium” se apresenta como o diferencial do acesso pago 

em relação ao conteúdo gratuito ( freemium) e deve possuir qualidade, ori-

ginalidade e ser valioso para quem o recebe, funcionando como um claro 

diferencial do acesso gratuito. 

Mas, para garantir que o assinante reconheça as vantagens de obter um 

“Conteúdo Premium”, é preciso que um conjunto de critérios permita men-

surar essa qualidade, evitando que o conceito seja compreendido de forma 

unicamente subjetiva.  

Cosby (1979) formula a sua teoria sobre a qualidade pautada na ideia da 

prevenção, evitando o erro, ao invés de considerá-lo inevitável. Para tanto, 

segundo o autor, a qualidade é a conformidade em relação aos requisitos, 

seu sistema é a prevenção, seu padrão é “defeito zero” e sua medida, o preço 

da não conformidade. 

O NYT vale-se de suas bases de dados para evitar erros de conformidade. 

Os anos de oferta gratuita propiciaram a criação de sofisticados bancos 

de dados que permitem à empresa identificar o exato número de visitas a 

cada uma das sessões, artigos, links, colunas, etc., permitindo determinar 

quais as expectativas pessoais, e, a partir daí, quais os seguimentos mais 

lucrativos.

Como ressalta Deming (1982), o conceito de qualidade é construído pelo 

público. Com a finalidade de melhor conhecer esse público, um poderoso 

sistema de metadados busca e cruza informações acerca das publicações 

do NYT, identificando quantas vezes um artigo foi lido e por quem, em que 

local, hora e toda uma série de outras informações. O Chronicle, programa 

que identifica a frequência de uso de determinadas palavras em suas publi-

cações, desde 1851, permitiu observar o aumento no emprego da palavra 

“assinatura” (“signature”), que, em 2010, apareceu em torno de 1,25% dos 

artigos do jornal e, em 2014, em 2,25%. 
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Guerra (2010) destaca a complexidade em se aferir a “qualidade” na pro-

dução jornalística, geralmente tratada de modo subjetivo, de acordo com a 

expertise de alguns críticos que classificam o que é ou não “de qualidade”. 

Em suas palavras, a aferição da qualidade da produção jornalística pode ser 

assim compreendida: “a) nem sempre é suficientemente demonstrado, com 

dados de aferição obtidos por métodos claros e confiáveis; b) em consequên-

cia, nem sempre é reconhecido objetivamente pelos demais atores da área 

como válido” (GUERRA, 2010, p.2).

Para Ellis (2012), o Chronicle possibilita, por exemplo, que o NYT identifique 

tendências e corrija o uso de conceitos que sofreram modificação ao longo 

dos  anos; entre os ajustes já realizados, encontram-se a diminuição do uso 

do termo “yuppie” e o aumento do uso do termo “hipster”, uma vez que o uso 

do primeiro poderia gerar rejeição por parte de uma parcela dos leitores 

que não quer mais se identificar com o perfil “yuppie” ou, ainda, a decisão 

editorial que determinou o fim do uso da palavra “decor”, a partir de 2010, 

justamente por ter sido exaustivamente usada a ponto de ter seu significado 

esvaziado.

O uso do Chronicle, a meu ver, é uma clara estratégia de verificação da 

qualidade da produção jornalística, baseada em dados confiáveis, que pos-

sibilitam a correção de excessos e, ao mesmo tempo, promovem um estudo 

da linguagem jornalística. Citando um dos responsáveis pelas mudanças 

implementadas, Michael Zimbalist, vice-presidente da The New York Times 

Company Research and Development Lab - R&D, Ellis (2012) indica o potencial 

do uso deste tipo de ferramenta: “Estamos sentados numa montanha se-

mântica de dados que abre muitas oportunidades de pesquisa” (ZIMBALIST 

apud ELLIS, 2012)7.

7. No original: “What the Times is sitting on is a mountain of semantic data that opens up many 
research opportunities” (ZIMBALIST apud ELLIS 2012).
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A precisão é um dos critérios listados por Vehkoo (2010) para caracterizar a 

qualidade no jornalismo, entretanto, adverte a autora, é preciso que as infor-

mações sejam contextualizadas e sejam acompanhadas de análises críticas 

(p. 66).

Através da “R&D” são realizadas pesquisas direcionadas ao desenvolvimen-

to de novas tecnologias de antecipação do comportamento do consumidor e 

à criação de novas interfaces para a notícia, com o objetivo de oferecer mais 

opções ao leitor e elevar os níveis de qualidade de seus produtos. 

Entre os principais projetos dessa empresa jornalística estão o “Compendium” 

(ferramenta para os leitores contarem suas próprias histórias a partir do ma-

terial publicado, identificando a importância de artigos, fotos, gráficos etc., 

para a sua vida); o “Mirror” (“mirror plataform” construída para estudar a 

relação entre as notícias e o “ego”); o “Surface Reader” (plataforma desenvol-

vida para identificar os níveis de interação com novos produtos jornalísticos 

multiplataforma); o “Open Paths” (banco de dados criptografado para criar 

arquivos de dados de localizações pessoais gravadas por dispositivos iOS); o 

“Cascade” (ferramenta que verifica os modos de propagação da informação 

pelas redes sociais); o “News.me” (ferramenta de análise dos usos sociais da 

mídia, mostrando não só o que os “amigos” da rede compartilham, mas o 

que eles estão lendo) e o “Custom Times” (plataforma interativa de persona-

lização integrada a seu website, plataformas móveis, usadas, inclusive, em 

automóveis). Projetos mais recentes, como o “Listening Table”, “Madison”, 

“Stream Tools”, entre outros, estão em fase experimental e poderão, no futu-

ro, ser transformados em “conteúdo Premium”.

O conjunto de informações obtidas com os diferentes projetos da “R&D” 

ajuda a decidir quais os conteúdos e modos de acesso podem gerar mais 

interesse no leitor e motivar-lo a pagar pela assinatura do jornal. 

Uma das estratégias mais recentes do jornal, com o intuito de despertar o 

interesse do leitor, é a assinatura do “Times Premier”, pacote de “conteúdo 

Premium” que inclui: “Times Insider”, mostrando os bastidores da cobertu-

ra dos fatos mais importantes; “Times Talk”, uma série de entrevistas com 
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personalidades; “TBOOKS”, entrega mensal de dois e-books; “Special Times 

Crosswords”, acesso a edições especiais das palavras cruzadas. Os assinan-

tes dessa modalidade recebem uma newsletter mensal informando acerca 

dos conteúdos especiais que serão disponibilizados e o seu vídeo de divulga-

ção prioriza a possibilidade de conhecer como as matérias são preparadas e 

como funciona o processo de produção das notícias.

O pacote “NYTOpinion”, que consiste no acesso somente às colunas de 

opinião do jornal, lançado em junho de 2014, inclui o acesso a uma série 

de textos de reconhecidos colunistas, colaboradores Op-Ed8, escritores 

convidados, Op-Docs premiados e  editoriais. A criação de assinaturas es-

pecíficas para determinados conteúdos visa conquistar pequenos grupos 

de interessados, e o “NYTOpinion” substitui o “TimesSelect”, opção que foi 

descontinuada.

Permitir que o assinante decida ler apenas a seção de “opiniões” destaca a 

preocupação com um jornalismo independente, um dos itens que Vehkoo 

(2010) lista em seus critérios de qualidade. 

O NYT demonstra preocupação com a qualidade no jornalismo em seu rela-

tório “Innovation”, de março de 2014, no qual discute as estratégias digitais 

do veículo para o futuro. A atenção com a qualidade aparece ao longo das 

97 páginas, mostrando que, quando alternativas mais baratas de produtos e 

serviços passam a ser consideradas “boas o suficiente” para o público, cria-

-se uma situação disruptiva para os operadores históricos (THE NEW YORK 

TIMES, 2014).

No atual contexto empresarial, o NYT reconhece um “ataque”, de pequenos 

empreendedores, com custos mais baixos e produtos mais simples que obri-

ga as grandes empreses a atuar numa posição de “defesa”, na medida em 

que o mercado acaba favorecendo essas iniciativas disruptoras.

8. Op-ED, derivado de “oppositional editorial pages”, se refere ao espaço utilizado para publicar os 
textos dos colunistas, em geral, fazendo contraponto ao editorial.
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A empresa reconhece a importância da qualidade em seu “conteúdo 

Premium”: “Os operadores históricos tratam a inovação como uma série 

de melhorias incrementais . Eles se concentram em melhorar a qualidade 

de seus produtos Premium para sustentar o seu modelo de negócios atual” 

(THE NEW YORK TIMES, 2014, p.17) (tradução própria)9.

Quando se refere ao crescimento da audiência, o relatório aponta como 

exemplo o jornal inglês The Guardian, afirmando que a adoção de corre-

tas políticas digitais, o fez aproximar-se da posição do NYT como jornal de 

maior qualidade no mundo (THE NEW YORK TIMES, 2014, p.17).

É interessante como, em alguns momentos, o relatório trata a qualidade 

nos moldes propostos por Juran (1986): “fitness for use”, procurando pensar 

numa cadeia de ações que leve à fidelização do leitor, investindo no casual 

user e procurando transformá-lo num power user (OLMESTEAD et al , 2011).

A meta central do conjunto de propostas apresentadas no relatório 

“Innovation” coloca a qualidade do jornalismo praticado como a base de sua 

política editorial (THE NEW YORK TIMES, 2014, p. 25 e p. 33). Entretanto, 

a empresa reconhece a complexidade na manutenção da qualidade no am-

biente digital: 

Essa tensão entre o controle de qualidade e a expansão das capaci-

dades digitais tem sido difícil de resolver. Embora mantenhamos a 

centralização, os nossos concorrentes estão fazendo o oposto: dispersar 

agressivamente talento digital em todas as suas redações entendendo 

que as pessoas vão cometer erros como assim como constroem novas 

habilidades (THE NEW YORK TIMES, 2015, p.78) (tradução própria)10. 

9. No original: “Incumbents treat innovation as a series of incremental improvements. They focus on 
improving the quality of their premium products to sustain their current business model.” (THE NEW 
YORK TIMES, 2014, p. 17).
10. No original: “This tension between quality control and expanded digital capabilities has been 
difficult to resolve. While we have skewed towards centralization, our competitors are doing the 
opposite: aggressively dispersing digital talent throughout their newsrooms with the understanding 
that people will make mistakes as they build new skills” (THE NEW YORK TIMES, 2014, p. 78). 
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É importante destacar que o NYT atravessa um momento em que a sua prin-

cipal frente de ação concentra-se na consolidação de um sistema de paywall 

capaz de garantir a sustentabilidade financeira do veículo. O principal ar-

gumento para tal decisão está suportado na ideia de continuar oferecendo 

conteúdo de qualidade para seus leitores e manter esse padrão requer cus-

tos e custos altos, mas a empresa opta pela qualidade: “´Eu estou contente 

que nós ainda tenhamos os padrões de qualidade no que fazemos ,́ disse 

um editor plataforma Times. ‘É o que nos distingue nessa época. O que me 

incomoda é quando os padrões são usados   como uma desculpa para dizer 

não a uma ideia’” (THE NEW YORK TIMES, 2015, p. 86) (tradução própria)11.

Para o NYT, qualidade tem sido vista por dois lados: primeiro atendendo aos 

principais critérios de qualidade da informação jornalística (como indicam 

Guerra (2010) e Vehkoo (2010), o que se torna sinônimo de investimento 

financeiro de elevada monta e, segundo, qualidade tornou-se sinônimo, tam-

bém, de produção jornalística capaz de gerar interesse a ponto de fazer o 

leitor a pagar para obter essa informação, seja ela de cunho econômico, po-

lítico, cultural ou simples entretenimento. 

Considerações finais

A migração de parte significativa do público leitor para o ambiente digital 

implica no desenvolvimento de estratégias de monetização, uma vez que as 

práticas estabelecidas para as versões impressas dos jornais não geram o 

mesmo retorno nesse novo contexto.

O modo mais utilizado de monetização, nesse setor, tem sido a adoção de 

sistemas de cobrança por acesso ao conteúdo, paywalls, o que enseja a deter-

minação do que será oferecido de forma gratuita e o que será disponibilizado 

exclusivamente aos assinantes.

11. “’I’m glad we still have the standards of quality that we do’ said one Times platform editor. ´That’s 
what distinguishes us in this era. What bothers me is when standards are used as an excuse to say no 
to an idea” (THE NEW YORK TIMES, 2015, p. 86).
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Esse conteúdo tem sido denominado “conteúdo Premium”, e deve atender 

aos diferentes perfis de consumidores, levando as organizações jornalísti-

cas a identificar as expectativas do público e a ajustar a sua produção ao 

mercado.

Nesse contexto, a discussão a respeito da qualidade no jornalismo segue um 

novo rumo, uma vez que passa a se constituir num dos critérios de determi-

nação do “conteúdo Premium”.

Considerando-se a literatura especializada, estudos clássicos sobre a “qua-

lidade” (Cosby,1979; Deming,1982; Juran, 1986) têm sido retomados para 

compreender como mensurar a qualidade no jornalismo. Ao mesmo tempo, 

pesquisas mais recentes (Vehkoo, 2010 e Guerra, 2010, entre outras) procu-

ram critérios para caracterizar a qualidade no jornalismo.

A análise dos critérios de determinação de “conteúdo Premium” do The New 

York Times permite perceber que a empresa está preocupada com a manu-

tenção de seus patamares de excelência, considerando a qualidade como o 

fator diferencial de seu trabalho e o que tem sustentado a ampliação de sua 

base de assinantes.

A adoção de um paywall, em 2011, foi uma decisão difícil e arriscada, cujos 

resultados têm superado as expectativas e surpreendido analistas de mídia, 

entretanto, como ressalta em seu relatório “Innovation” (2014), a concor-

rência estabelece padrões diferentes, oferecendo a informação jornalística a 

um custo mais baixo, provocando disrupturas para os veículos que se pau-

tam pela qualidade.

Embora investir em qualidade implique num aumento de custos, na opinião 

do The New York Times, abrir mão desse princípio não está no planejamento 

de suas ações futuras, muito pelo contrário, a empresa aposta que o sucesso 

de sua política de assinaturas depende dela.
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ÍNDICE DE PLURALIDADE JORNALÍSTICA (IPJ): 
TESTANDO UMA METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO 
DE QUALIDADE EDITORIAL

Josenildo Luiz Guerra e  Alanna Molina Vieira Lins 

Este artigo apresenta uma proposta de Índice de 

Pluralidade Jornalística (IPJ) para fins de avaliação de 

qualidade editorial de produtos jornalísticos. Trata-se de 

uma metodologia destinada à análise de produtos jor-

nalísticos, a partir do uso de um software, o Qualijor1, 

que incorpora tal metodologia. São apresentados os re-

sultados obtidos em testes realizados na avaliação da 

cobertura de dois grandes jornais do país sobre a apre-

ciação na Câmara dos Deputados da Medida Provisória 

que institui o Programa Mais Médicos do governo 

federal. 

O objetivo dessa metodologia é cobrir uma lacuna teó-

rica e prática no que diz respeito à oferta de soluções 

que visam medir o desempenho de organizações jorna-

lísticas em relação ao produto que disponibilizam para 

suas audiências e para a sociedade. Para tanto, será 

apresentado brevemente um panorama sobre o ambien-

te jornalístico contemporâneo, no qual a demanda por 

1. O Qualijor (software) é registrado junto ao Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual (Inpi) sob o número BR 51 2015 000113 2. O 
programa, cujo desenvolvimento se deu com apoio do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi inicialmente 
batizado de Sistema de Gestão da Produção Jornalística (SGPJ), mas para 
fins de registro, adotou-se Qualijor.  São seus autores: Josenildo Luiz 
Guerra, Débora Maria Coelho Nascimento (professora - Departamento de 
Computação - UFS), os estudantes de Engenharia de Computação Laerth 
de Jesus Bernardo, Elissandro Messias Santos e Ladyllsson Porto Silva 
Sobrinho; e as estudantes de Jornalismo Liliane do Nascimento Santos e 
Alanna Molina Vieira Lins.
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“jornalismo de qualidade” se mantém como um fator chave, embora não 

haja meios disponíveis e confiáveis para se avaliar o que se “apresenta” 

como sendo jornalismo “de qualidade”.

Um dos primeiros desafios para essa discussão é a precisa definição do re-

quisito que se deseja para produtos de qualidade. A pluralidade nesse caso 

surge como um requisito que visa atender a necessidade de abertura dos 

espaços de discussão em sociedades democráticas aos diversos pontos de 

vista em disputa, num dado conflito. Não livre de controvérsias, a defini-

ção de pluralidade requer a assunção de uma premissa, a partir da qual a 

metodologia se estrutura. Nesse sentido, também é apresentada no texto 

qual o escopo do conceito de pluralidade usado para o desenvolvimento da 

metodologia, e qual a crítica que se faz a ele, inclusive, para fins de registro.

Na sequência, serão então apresentados a metodologia e como foi conduzida 

a sua aplicação no caso aqui apresentado, assim como seus resultados.

Breves considerações sobre qualidade e pluralidade no Jornalismo

A qualidade editorial é apontada com uma das condições necessárias ao jor-

nalismo para superar a atual crise vivida pelo setor e manter-se como uma 

instituição social de referência para as sociedades democráticas. Segundo 

Meyer (2007), o jornalismo é uma atividade que produz influência social e 

comercial. A primeira, produto da credibilidade dos jornais em propor as 

agendas para a sociedade. A segunda, que seria decorrente da primeira, a 

organização jornalística respeitada agregaria valor aos anúncios das em-

presas interessadas em atingir aquele público.  Assim, a influência social 

seria necessária à influência comercial. Com produtos jornalísticos de bai-

xa qualidade, produzidos por estratégias de gestão focadas no curto prazo, 

a credibilidade das organizações seria prejudicada e em consequência sua 

influência comercial, abalando a sustentabilidade da organização no longo 

prazo.
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O reposicionamento dos jornais no mercado, sobretudo em função das trans-

formações do “ecossistema jornalístico” (ANDERSON, BELL, SHIRKY, 2012), 

em que as novas tecnologias permitem não apenas a ampliação de sujeitos e 

organizações produtores de conteúdo, mas também de espaços diversifica-

dos para anunciantes que antes eram refém das organizações jornalísticas, 

aumenta a oferta de conteúdo e consequentemente da concorrência. 

Isso pode ser posto para todos os produtores de conteúdo, tanto para os 

estabelecidos quanto para os que querem se estabelecer. A título de ilustra-

ção, cita-se trecho de uma entrevista do presidente do grupo El Pais, Juan 

Luis Cebrián, ao discutir a falta de um modelo de negócio para o setor que 

garanta a qualidade editorial: “‘Não há um modelo [sustentável], não encon-

traremos. (...) Economicamente ninguém tem a resposta’, disse o presidente 

do ‘El País’, para quem os verdadeiros concorrentes do jornal hoje são sites 

como Google, Facebook, Twitter e Amazon” (ARRAIS, 2012).

Para Meyer, o negócio jornalístico é voltado para “captar a atenção do pú-

blico”, oferecendo um produto com qualidade editorial a fim de manter 

sua capacidade de gerar influência social. Influência pela credibilidade e 

reconhecimento público em relação à seriedade jornalística que orienta a 

organização. O fundamental de sua tese, e que encontra respaldo em outras 

avaliações sobre o futuro do jornalismo e das organizações jornalísticas, é 

a necessidade de se manter e buscar a qualidade, como apontam lideranças 

organizacionais do setor, como Judith Brito, ex-presidente da Associação 

Nacional de Jornais:

A produção de jornalismo de qualidade não deixará de ser uma ativida-

de cara. Mais do que nunca, é preciso preservar o valor da informação 

de qualidade, aquela que faz o filtro em meio à multiplicidade caótica 

de informações, aquela que fideliza o leitor.(...) Em suma: vivemos um 

momento especial, histórico, em que paradigmas estão mudando. Não 

muda, no entanto, a necessidade das sociedades de terem informações, 

opiniões, e jornalismo de qualidade (BRITO, 2011).
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Além dessa preocupação dos grandes do setor, em decorrência da ameaça 

desse novo cenário à estabilidade de seus negócios, a qualidade editorial 

sempre foi uma preocupação, mesmo que não necessariamente sistemati-

zada teoricamente enquanto tal por entidades de acompanhamento e crítica 

de mídia que buscam fiscalizar e avaliar os noticiários produzidos pelas 

organizações jornalísticas (BERTRAND, 2002; BRAGA, 2006; GUERRA, 

2010; CHISTOFOLETTI, 2010, ROTHBERG, 2010, CERQUEIRA, 2010).

O problema é que embora a discussão sobre a qualidade jornalística seja 

uma preocupação generalizada – todos de alguma forma a reivindicam ou a 

criticam – podemos perceber duas importantes lacunas em se tratando de 

jornalismo.

A primeira é a pouca elaboração do tema no ambiente acadêmico destina-

do aos estudos do jornalismo. Como esforço inicial e atual de abordagem 

do tema, podem ser citados, na literatura brasileira e espanhola, Pinto e 

Marinho (2003), Jornet (2006), Suárez (2007), Palácios (2008 e 2011), 

Benedeti (2009), Guerra (2010) Christofoletti (2010), Rothberg (2010), 

Cerqueira (2010), Guerra (et. al. 2013), Monpart, Lozano, Sampio (2013) que 

dão uma contribuição para o mapeamento inicial deste campo, em alguns 

casos avançando num esforço metodológico de avaliação. Mas, certamente, 

ainda há muito por avançar até que a produção nessa área se consolide, com 

a devida e necessária articulação com pesquisadores e centros de pesquisa 

especializados nos estudos sobre a qualidade, que comportam uma longa 

trajetória e uma diversidade de métodos (CARVALHO e PALADINI, 2005; 

BARBARÁ, 2006)

A segunda, a ausência de métodos e critérios mínimos capazes de aferir 

a qualidade editorial de organizações jornalísticas em níveis aceitáveis de 

confiabilidade. Sem esses métodos e critérios, a discussão muitas vezes não 

avança e é relegada apenas a aspectos subjetivos, políticos ou ideológicos. 

A existência de métodos e critérios não vai obviamente resolver todos os 

problemas em relação ao desempenho das organizações jornalísticas. Mas, 

é um esforço para oferecer algum rigor científico e técnico aos dados para 
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aferição dos resultados jornalísticos, a fim de contribuir com o debate tão 

presente não apenas na sociedade brasileira, mas também em importantes 

democracias mundiais, sobre a capacidade que a sociedade tem de avaliar 

suas organizações jornalísticas e de algum modo “discipliná-las” quando se 

constatar deficiências na oferta desse tipo de serviço. Os métodos de aferição 

de qualidade podem dar suporte para várias iniciativas que visam fiscalizar 

e monitorar o trabalho jornalístico, constituindo-se numa importante ferra-

menta de accountability para organizações jornalísticas (BERTRAND, 2002; 

MCQUAIL, 2003; FENGLER, 2014, GUERRA, 2014).

É nesse sentido que apresentamos neste texto uma proposta de metodolo-

gia de avaliação do requisito pluralidade a partir do Índice de Pluralidade 

Jornalística (IPJ), fruto de um trabalho de pesquisa que vem sendo desen-

volvido nos últimos anos, e que envolve outros requisitos como diversidade, 

segurança da informação e relevância. O objetivo deste texto então é, a 

partir de breve contextualização sobre a discussão da qualidade, na qual a 

proposta do IPJ está inserida, apresentar a metodologia em desenvolvimen-

to para avaliar o requisito pluralidade.

Sobre o requisito pluralidade, é preciso esclarecer de partida qual o seu 

escopo. É resultante do pluralismo da imprensa, em que “press pluralism 

is defined as newspaper content that contains a wide variety of opposing 

viewpoints, and conceptualized as something independent from a coun-

try’s political framework and the level of press freedom” (WOODS apud 

TAVARES, 2014, p. 26). Imprensa, na qual há multiplicidade de pontos de 

vista em exibição, tende a ter maior pluralidade do que aquela, na qual não 

se constata isso.

A partir dessa definição inicial, para se avaliar a pluralidade da imprensa, há 

que se considerar três aspectos: a igualdade de acesso, que significa a condi-

ção que se dá aos envolvidos em situação potencial de conflito de participar 

do debate conduzido pelo veículo jornalístico; a igualdade de oportunidade, 
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que significa o tratamento equilibrado dado aos atores no transcorrer do 

debate; e a responsividade, que é a capacidade de viabilizar o diálogo entre 

as partes  (MAIA, 2008; GOMES,2004; TAVARES, 2014).

Tal conceito faz sentido à luz dos compromissos do jornalismo em socieda-

des democráticas contemporâneas e no esforço decorrente de se fazer com 

que as organizações jornalísticas cumpram efetivamente o papel que delas 

se espera. Tal preocupação pode ser bem expressa pelo que afirma Abdul 

Waheed Khan, diretor-geral assistente para a Comunicação e Informação 

da UNESCO, no prefácio do documento Indicadores de Desenvolvimento 

da Mídia, ao justificar que a atenção da sua organização para os meios de 

comunicação: 

“está claramente vinculada ao potencial da mídia no fortalecimento dos 

processos democráticos participativos, transparentes e responsáveis, 

considerando todos os atores da sociedade. As evidências mostram que 

um ambiente livre, independente e pluralista é essencial para a promo-

ção da democracia. Ademais, ao oferecer um meio de comunicação e 

acesso à informação, a mídia pode ajudar a assegurar aos cidadãos e 

às cidadãs as ferramentas necessárias para fazer boas escolhas e a me-

lhorar sua participação no processo decisório relativo a questões que 

afetam suas vidas” (KHAN, 2010, p. vii).

Entretanto, mesmo em se realizando no âmbito da atividade jornalística o 

ideal democrático, conforme esboçado acima, há uma posição teórica que 

considera essa prática uma forma de controle da controvérsia por quem 

controla os espaços institucionais de poder. Ao reivindicar e oferecer uma 

certa “pluralidade”, “os media tendem, fiel e imparcialmente, a reproduzir 

simbolicamente a estrutura de poder existente na ordem institucional da so-

ciedade” (HALL et al, 1993, p. 229; ver também HACKETT, 1993; TUCHMAN, 

1993). Mas, a posição assumida por este trabalho para construir o Índice de 

Pluralidade Jornalística é a sustentada na tradição democrática, como a ga-

rantia de igualdade no acesso e participação nas situações de conflito que 

dizem respeito à coisa pública, conforme inicialmente apresentado.
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Na sequência, serão apresentados a metodologia do Índice de Pluralidade 

Jornalística (IPJ) proposta e os primeiros resultados obtidos através dela.

Metodologia

O teste da metodologia foi realizado com base na cobertura sobre o Programa 

Mais Médicos, do Governo Federal, produzida por dois grandes jornais, 

identificados como Jornal 1 e Jornal 2. O recorte temporal foi corresponden-

te ao período em que a Medida Provisória que instituiu o programa esteve 

em apreciação na Câmara dos Deputados – de 08/07/2013 a 10/10/2013 – to-

talizando 12 semanas de cobertura. Os veículos não serão identificados, pois 

o objetivo da pesquisa é testar a metodologia, desta forma, evita-se entrar 

no mérito específico dos jornais em cada uma das coberturas analisadas. 

A metodologia de base utilizada na fase de coleta e análise dos dados no 

veículo apresentado é a Análise de Conteúdo (AC). De acordo com Bardin 

(1977), a análise de conteúdo é definida como:

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a in-

ferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens.” (BARDIN, 1977, p. 35)

Para a realização desse trabalho, foi utilizado um software em desen-

volvimento pela pesquisa, o Qualijor, que incorpora os fundamentos da 

metodologia aqui testada. Isso é, o software é a ferramenta que permite a 

análise das matérias, pois ele incorpora a metodologia que está sendo de-

senvolvida em paralelo com o próprio software.

Para aplicar a AC, cada matéria foi antes dividida em relatos. O relato é 

uma unidade informativa da notícia, isto é, cada notícia é decomposta em 

unidades informativas menores, o que chamamos de relatos. Cada relato é 

tipificado a partir de uma lista de 25 categorias definidas pela pesquisa, das 

quais onze são considerados relatos de Pontos de Vista (PV), isto é, expres-
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sam um juízo de valor, uma pretensão, uma avaliação, uma defesa de um 

argumento. São esses relatos de Pontos de Vista (PV) que interessam para a 

definição do IPJ.

Cada relato de Ponto de Vista é então definido por um número, que expressa 

“qual” ponto de vista ele representa. Por convenção, nesta pesquisa, o nú-

mero 1 indica o ponto de vista governamental que defende o Programa Mais 

Médicos e o número 2, o ponto de vista das posições que criticam o progra-

ma ou propõem alternativa a ele. Essas foram as duas posições identificadas 

na cobertura. Essa convenção é apenas alterada na definição do relato de 

Critica, em que a numeração que acompanha o relato é a numeração do 

ponto de vista criticado. Assim, “Critica 1” representa a crítica ao ponto de 

vista 1.

Os onze relatos de Pontos de Vista que a metodologia considera são:

1. Relato de Versão 1, 2, 3, 4 etc.: relato de Ponto de Vista destinado a dar 

conta de um aspecto factual, mas que não tem elementos comprobatórios 

para se firmar como fato, pois está situado no âmbito de um conflito. 

2. Relato de Tese 1, 2, 3, 4 etc.: relato de Ponto de Vista que apresenta um 

modelo explicativo para uma macro dimensão da realidade, mas que en-

frenta modelos explicativos diferentes, em situação de real ou potencial 

conflito.

3. Relato de Posição 1, 2, 3, 4 etc.: relato de Ponto de Vista que apresenta 

uma pretensão de interesse pontual, numa situação real ou potencial de 

conflito. A posição é caracterizada pela proposição de algo. 

4. Relato de Macro-Posição 1, 2, 3, 4 etc.: relato de Ponto de Vista que 

apresenta um conjunto estruturado de propostas e valores, implícitos ou 

explícitos, a ser implementado no futuro. Expressão de uma vontade.
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5. Relato de Crítica 1, 2, 3, 4 etc.: relato de Ponto de Vista que apresenta 

uma crítica a uma situação de fato (ou de norma, estatística, posição), 

atribuindo responsabilidade a alguém pelo estado de coisas constatado 

ou contestando o que é apresentado. A crítica é uma “avaliação negativa” 

de algo, sem que seja acompanhada de alguma proposta.

6. Relato de Resposta: relato de Ponto de Vista que responde a um relato 

de crítica, justificando-se.  A resposta só deve ser considerada como tal 

quando reage a uma crítica, que abre o conflito. Quando uma crítica é 

feita a uma posição, por exemplo, a “resposta da crítica”, quando aconte-

cer, será considerada também posição, no sentido de defender o que está 

sendo proposto.

7. Relato de Hipótese 1, 2, etc.: quando o proponente assume que ele não 

tem certeza, mas é uma linha de raciocínio que ele acredita ou que possa 

ser possível. Para cada hipótese diferente, deve ser usado um número 

correspondente. Quanto mais números, maior a pluralidade de pontos de 

vista possíveis ou a diversidade de enquadramentos considerados. 

8. Relato de Opinião 1, 2, 3, etc: relato de Ponto de Vista quando há uma 

convicção da fonte em emitir um ponto de vista acerca do fato. É uma 

convicção da fonte, mas o modelo explicativo é mais pessoal e menos con-

sistente do que no caso da hipótese ou tese. Deve ser marcado quando 

não é possível situar em nenhum outro relato de ponto de vista.

9. Relato de valoração positiva: relato de Ponto de Vista que apresenta uma 

avaliação positiva do fato objeto da notícia, sem que seu autor esteja no 

contexto de algum conflito. Valoração positiva ou negativa no contexto de 

conflitos devem ser marcados como os respectivos PV’s do tipo de confli-

to em que se enquadra. 

10. Relato de valoração negativa: relato de Ponto de Vista que apresenta 

uma avaliação negativa do fato objeto da notícia. 
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11. Relato de Imposição 1 2 3 4 5: alguém que expressa uma exigência ou 

uma condição a ser atendida a fim de que se faça, se cesse ou se anule 

um ato de cobrança. Tem na base um ato de força política. Medição de 

força. Este alguém não tem o poder de fazer, mas exige que quem tem 

este poder o faça.  Para situações de conflito na qual a negociação de PV’s 

não mais existe. 

Cada relato de Ponto de Vista expressa uma perspectiva de algum agente. 

A exigência de pluralidade requer então que haja equilíbrio entre pontos de 

vista “1” e “2”, isto é, entre a perspectiva governamental e a perspectiva de 

seus opositores, nesse debate específico. 

Os relatos de pontos de vista são confrontados em uma Matriz de Problemas, 

previamente organizada a partir de avaliação preliminar da cobertura em 

análise. O tema foi então esquadrinhado em problemas, em torno dos quais 

os PV’s foram considerados, conforme se verifica no Quadro 1, no qual estão 

também as circunstâncias do conflito entre os pontos de vista.

MACRO 
PROBLEMAS

PROBLEMAS PONTOS DE VISTA

Macro 
Problema 1 – 
Mérito: 
O Programa 
Mais Médicos 
está bem 
concebido?

Macro-Posição 1 – Governo Federal: 
. Apresentação e defesa Medida Provisória que Institui o 
Programa Mais Médicos, que está baseado na capacitação 
de profissionais, por meio de bolsas seja na formação ou na 
importação de médicos para atuar no SUS.

Macro-Posição 2 – Entidades Médicas: 
. É preciso investir na infraestrutura do SUS, como 
instalações e equipamentos, e em um plano de carreira dos 
médicos (bom salário e possibilidade de especialização e 
aperfeiçoamento)

Problema 1 
Ações de 
retaliação ou de 
pressão contra 
o Programa 
Mais Médicos

Imposição: 
. Ações de mobilização visam constranger o Governo e fazê-lo 
voltar atrás na decisão de implementar o PMM.
. Abandono dos médicos de comissões nacionais em que 
participam.
. Abandono dos médicos das inscrições do programa.
. Entrada de ações da justiça
. Universidades não aceitam participar do programa com 
a indicação de tutores e supervisores para acompanhar a 
atividade dos médicos brasileiros e estrangeiros
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Posição 1:
. Solicitação do Ministério da Saúde para que a PF 
acompanhe as inscrições no programa.
. Ações do governo contra os médicos que desistirem do 
programa

Problema 2 
Contratação 
de médicos 
estrangeiros

Posição 1:
. Contratação de médicos estrangeiros para suprir falta de 
médicos 
. Médicos estrangeiros passarão por treinamento

Crítica 1:
Contratação de Médicos sem o Revalida coloca a população 
em risco.

Problema 3 
Alteração na 
formação em 
Medicina

Posição 1:
. Necessidade de formar médicos para o SUS.
. Aumentar o tempo de graduação, para que parte da 
formação do médico se desse no SUS.

Crítica 1
. Aumento do curso prejudica alunos. 
. Serviço social obrigatório.

Posição 2:
. Em vez de aumentar a graduação, transformar o tempo 
extra em Residência, sem obrigatoriedade de ser no SUS.

Problema 4
Participação 
do CRM 
na geração 
do registro 
provisório

Posição 1
. O CRM deve fornecer o registro, para atuar na fiscalização.

Posição 2
. O CRM defende a emissão do registro definitivo para os 
estrangeiros obtido através do Revalida, caso contrário, pode 
ter o direito de não emitir o registro.

Problema 5
Direitos 
trabalhistas dos 
médicos

Posição 1
. Será pago uma bolsa, dentro de um programa de 
qualificação profissional no SUS.
. Bolsa de cubanos será repassada à OPAS, que fará a 
distribuição a seu critério
. As regras do Mais Médicos impedem que os municípios 
beneficiados troquem médicos já contratados por 
profissionais do programa do governo federal.

Crítica 1
. Precarização de mão obra, sob a “justificativa” de ser uma 
formação. 
. O programa fere as leis trabalhistas, os acordos 
internacionais e a Constituição Brasileira. 
. Médicos reclamam do baixo valor da bolsa 
. Exportação de médicos por Cuba assemelha-se à 
escravidão/tráfico humano, pois continuam sob a ditadura 
de Cuba (crítica à utilização de mão de obra estrangeira – 
classificada como sendo semelhante à escravidão)
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Problema 6
Uso eleitoral do 
programa

Crítica 1
. Programa possui fins eleitorais (para alavancar o governo 
Dilma e a candidatura de Padilha ao governo de São Paulo)

Problema 7
Cobrir o vazio 
assistencial

Posição 1
. Programa é necessário para levar médicos aos interiores e 
periferias, locais de vazio assistencial

Problema 8
Resposta às 
manifestações 
de rua

Crítica 1
. Saúde não funciona.
. Resposta
. Programa Mais Médicos

Problema 9
Tudo o que 
for relativo às 
inscrições / 
treinamentos

Crítica 1
. Médicos reclamam que não conseguiram fazer inscrição / 
não tiveram suas inscrições homologadas

Problema 10
Infraestrutura 
do SUS

Crítica 1:
. O programa não vai melhorar as condições do serviço de 
saúde, como instalações e equipamentos, e em um plano de 
carreira para os médicos

Macro 
Problema 2 – 
Meio: 
A MP do 
Programa Mais 
Médicos será 
aprovada?

Tudo o que 
disser respeito 
ao processo de 
votação.

Macro-Posição 1
. Defesa da MP como recurso de implantação do programa, 
justificando a partir da urgência.

Crítica 1
. O Programa não é urgente, poderia ter ido pelo rito normal.
. Governo optou pela MP para não ter que passar pelo 
Congresso

Fonte: elaboração própria.

A identificação dos relatos no software Qualijor vai gerar um grupo de indica-

dores, que serão usados para o cálculo do Índice de Pluralidade Jornalística 

(IPJ). Nesse momento, cabe distinguir índice de indicador, conceitos diferen-

tes, embora muitas vezes possam ser tomados como sinônimos. Índice é “o 

valor agregado final de todo um procedimento de cálculo onde se utilizam, 

inclusive, indicadores como variáveis que o compõem” (SICHE et al., 2007, 

p. 140). É, portanto, 

“um valor numérico que representa a correta interpretação da realidade 

de um sistema simples ou complexo (natural, econômico ou social), uti-

lizando, em seu cálculo, bases científicas e métodos adequados. O índice 
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pode servir como um instrumento de tomada de decisão e previsão, e é 

considerado um nível superior da junção de um jogo de indicadores ou 

variáveis”. (SICHE et al., 2007, p. 140)

O indicador, por sua vez, “é um parâmetro selecionado e considerado isola-

damente ou em combinação com outros para refletir sobre as condições do 

sistema em análise. Normalmente um indicador é utilizado como um pré-

-tratamento aos dados originais” (SICHE et al., 2007, p. 140). 

Sendo assim, o IPJ é um índice porque resulta de uma relação entre grupos 

de indicadores considerados, no nosso caso, a quantificação dos relatos de 

pontos de vista. Três indicadores são especialmente importantes para o IPJ:

 ·   Número de Relatos de Pontos de Vista (PV): a quantidade de relatos de 

cada PV identificado;

 ·   Número de Notícias por Ponto de Vista: quantidade de matérias que con-

tém um determinado PV;

 ·   Número de Pontos de Vista Alinhados: grupo de relatos de Pontos de Vista 

que representam a defesa de uma mesma perspectiva.

Assim, cada Ponto de Vista teve identificado o número de ocorrências na 

cobertura analisada; cada Ponto de Vista teve identificado o número de no-

tícias na qual apareceu; e cada Ponto de Vista foi reunido com outros que 

representam perspectiva afim, gerando o número total de relatos de uma 

mesma perspectiva (os Pontos de Vista Alinhados). Especialmente em rela-

ção aos pontos de vista alinhados, em torno da perspectiva governamental 

foram reunidos os relatos Macro Posição 1, Posição 1, Opinião 1, Hipótese 1, 

Tese 1 e Resposta pois o número “1” indica que eles estão do mesmo lado, 

neste caso, refletem um ponto de vista Pró-Mais Médicos. Já os relatos 

Crítica1 (leia-se crítica da Posição 1), Imposição, Macro Posição 2, Posição 

2, Opinião 2, Hipótese 2 e Tese 2 foram alinhados na perspectiva Contra o 

Programa Mais Médicos. 
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O Índice de Pluralidade Jornalística foi medido a partir da relação entre os 

PV’s de menor ocorrência e os de maior ocorrência:

Indicador de menor ocorrência / Indicador de maior ocorrência = IPJ

Isto é, dentro de um conflito identificado, divide-se o indicador com menor 

número de ocorrências pelo indicador com maior número de ocorrências. 

Por exemplo, na semana 1 da análise, para o jornal 1, o indicador Número de 

Pontos de Vista Alinhados foi 33 para a perspectiva em favor do Programas 

Mais Médicos e 47, contra. O IPJ é resultado da relação entre os indicado-

res, 33/47, que gera o índice de 0,7 (Gráfico1). Isso significa que, para cada 

dez relatos de pontos de vista contra o programa, havia 7 relatos a favor, 

enquadrando-se numa faixa de Médio Equilíbrio (Quadro 2).

O IPJ pode ser extraído comparando-se o total de pontos de vista alinhados 

em cada perspectiva, como Pró ou Contra, ou reunindo-se grupos menores 

de pontos de vista opostos, quando se pretende refinar o mapeamento das 

controvérsias (tais como Posição 1 x Posição 2; entre outras possibilidades, 

a depender do recorte que se queira analisar). A escala do padrão de con-

formidade para o Índice de Pluralidade Jornalística IPJ é a apresentada no 

Quadro 2.

Quadro 2 – Padrão de conformidade de matérias e cobertura com base no Índice 

de Pluralidade 

Grau de Pluralidade

Muito
Parcial

Parcial
Baixo
Equilíbrio

Médio 
Baixo 
Equilíbrio

Médio
Equilíbrio

Médio Alto 
Equilíbrio

Alto
Equilíbrio

IPJ <0,25
0,25 ≤ IPJ 
>0,5

0,5 ≤ IPJ 
> 0,6

0,6 ≤ IPJ 
>0,7

0,7≤ IPJ 
>0,8

0,8≤ IPJ 
>0,9

IPJ ≥ 0,9

Fonte: elaboração própria.
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Há quatro Índices de Pluralidade Jornalística (IPJ) possíveis de serem 

extraídos: 

 ·  Índice de Pluralidade Jornalística da Matéria (IPJ-m), quando conside-

rados apenas os relatos de PV’s incluídos na matéria avaliada. É muito 

pontual, devendo ser observado com cuidado, pois é comum serem pu-

blicadas notícias com apenas um ponto de vista, sendo que o ponto de 

vista adversário é publicado em outra notícia, também de forma predomi-

nante. Nesse caso, as matérias individualmente “parciais” quando juntas, 

tornam-se plurais;

 ·   Índice de Pluralidade Jornalística por Edição ou Semana (IPJ-e ou IPC-s), 

quando considerados apenas os relatos de PV’s por edição ou semana em 

questão; ignoram-se, portanto, dados da edição ou semana anterior; 

 ·   Índice de Pluralidade Jornalística Acumulado ou do Período (IPJ-a ou 

IPJ-p), reúne todos os relatos deste o início da cobertura feita pela orga-

nização ou, eventualmente, um período de tempo maior do que a edição 

ou semana.

 ·   Índice de Pluralidade Jornalística do Veículo (IPJ-V), que abarca o con-

junto de coberturas feitas pelo jornal, que pode ser da edição ou semana 

(IPJ-e ou IPJ-s), acumulado (IPJ-a) ou de um período (IPJ-p).

Para os fins deste artigo, serão usados apenas o IPJ-s (semanal) e o IPJ-a (acu-

mulado), isto é, o de cada semana do período considerada individualmente, 

no primeiro caso, e o da soma, semana a semana, ao longo do período da 

cobertura, no segundo.

Resultados

Com base nos gráficos a seguir, serão apresentados então os resultados 

da avaliação de qualidade a partir do IPJ encontrado na cobertura sobre o 

Programa Mais Médicos nos dois veículos avaliados.
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No Gráfico1, consta o indicador Número de Relatos de Pontos de Vista 

Alinhados (PV), referente ao alinhamento “pró” e “contra” dos vários pontos 

de vista para cada jornal. Isto é, o conjunto dos PV’s vinculados em favor, 

“pró”, ou não, “contra”, ao Programa do Governo Federal. Com base nes-

ses indicadores foi gerado então o Gráfico 2, com o Índice de Pluralidade 

Jornalística por Semana (IPJ-s) e Índice de Pluralidade Jornalística 

Acumulado (IPJ-a).

Gráfico 1 – Indicadores Pontos de Vista Alinhados por Jornal com base no número 

de relatos

Fonte: elaboração própria.

De acordo com o Gráfico 2, verifica-se que o IPJ-s do Jornal 1 oscila leve-

mente em torno de 0,7 (linha azul cheia). Nas semanas 3, 5, 6, 7, 10 e 12, 

o índice é menor do que 0,7, configurando uma cobertura que tende ora a 

Médio Baixo Equilíbrio ora a Baixo Equilíbrio para uma das partes (con-

forme Quadro 2, em Metodologia). Nas semanas 1, 2, 8 e 9, o índice fica na 

faixa de Médio Equilíbrio, e nas semanas 4 e 11, Médio Alto Equilíbrio.
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Gráfico 2 – Índices de Pluralidade Jornalística por Pontos de Vista Alinhados por 

Jornal com base no número de relatos

Fonte: elaboração própria.

Quando se avalia o IPJ-a, que é o acumulado semana a semana, é possível 

perceber que a cobertura se mantem sempre acima de 0,7 (linha azul trace-

jada), chegando a predominar, no conjunto de doze semanas, o grau de Alto 

Equilíbrio em sete semanas (semanas 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12). Com a melhora 

no índice acumulado, pode-se inferir que o Jornal 1, mesmo gerando uma 

cobertura, na qual em seis semanas predominaram o grau de Médio Baixo 

Equilíbrio e Baixo Equilíbrio de Pluralidade, compensou o desiquilíbrio de 

uma semana para um PV, dando maior ênfase ao PV contrário na semana 

seguinte. Isso pode ser verificado no Gráfico 1 pelo cruzamento entre as 

linhas azuis, cheia e tracejada, ao longo do período, indicando que ora um 

PV predomina, ora outro.

A cobertura do Jornal 2 é mais irregular. Das 12 semanas, em quatro o IPJ-s 

da cobertura esteve no grau Médio Baixo Equilíbrio (Semana 2, 3, 4, 6 e 

10), em uma, Baixo Equilíbrio (semana 7) e em duas caiu para a zona da 

parcialidade (semanas 8 e 9), conforme se verifica na linha vermelha cheia 
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do Gráfico 2. Esse mau desempenho nas semanas 8 e 9 baixa o IPJ-a para a 

zona de Médio Baixo Equilíbrio a partir da semana 9 – que vinha se manten-

do na faixa acima de Médio Equilíbrio –, baixa que se estende até a semana 

11, vindo recuperar-se um pouco apenas na última semana avaliada (linha 

vermelha tracejada).

Nessa análise, é, portanto, possível verificar que o Jornal 1 teve um 

desempenho melhor que o Jornal 2, como sinalizam as linhas azuis, pre-

dominantemente acima das linhas vermelhas (cheia para o IPJ-s e tracejada 

para o IPJ-a). 

O mesmo raciocínio aplicado para os gráficos 1 e 2 pode ser reaplicado 

para os gráficos 3 e 4, mas, considerando agora o Indicador de Número de 

Notícias por Ponto de Vista. No Gráfico 3, consta o número de matérias, na 

quais aparecem os pontos de vista alinhados pró e contra respectivamente 

por jornal. A partir desses indicadores, são extraídos os IPJ’s mostrados no 

Gráfico 4.

Gráfico 3 – Pontos de Vista Alinhados por Jornal com base no número de matérias

Fonte: elaboração própria.
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Gráfico 4 – Índices de Pluralidade Jornalística por Pontos de Vista Alinhados por 

Jornal com base no número de matérias

Fonte: elaboração própria.

Pode se constatar no Gráfico 4 que o Jornal 1, mais uma vez, tem um de-

sempenho melhor, ao se observar que as linhas azuis cheia e tracejada se 

mantêm acima das respectivas linhas vermelhas na maior parte do tem-

po. O IPJ-s deste jornal, em quatro semanas, fica na faixa Médio Baixo 

Equilíbrio (semanas 1, 5, 6 e 11) e, em uma semana, cai para a zona de par-

cialidade (semana 12). Mas, quando se observa o acumulado, a cobertura se 

mantém numa faixa de Médio Alto Equilíbrio e Alto equilíbrio durante dez 

semanas consecutivas, a partir da terceira. Também aqui o jornal compen-

sa a baixa cobertura de um ponto de vista numa semana na cobertura da 

semana seguinte (pode-se observar no Quadro 3 como as linhas azuis cheia 

e tracejada se cruzam com frequência), conseguindo no acumulado um re-

sultado satisfatório.

O Jornal 2, embora com uma cobertura mais irregular, conseguiu manter 

um padrão de constante elevação do IPJ-a, alcançando a partir da sétima 

semana o grau de Médio Alto Equilíbrio e a partir da nona semana o grau 

de Alto Equilíbrio. 
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A diferença entre os gráficos 1 e 2 e gráficos 3 e 4 é que os primeiros são 

baseados nos relatos de PV, enquanto os seguintes são feitos com base nas 

matérias que contenham os pontos de vista. Desta forma, uma matéria, por 

exemplo, que contenha cinco relatos de posição pró e um relato de posição 

contra, no Gráfico 1, seria registrada como 5 x 1, mas, no Gráfico 3, como 

1x1. Assim, o Gráfico 1 é mais preciso, porque consegue medir o predomínio 

de pontos de vista dentro de uma mesma notícia, o que impacta no volume 

final de pontos de vista considerados para a cobertura, situação que confere 

ao ponto de vista predominante maior espaço de apresentação.

O Gráfico 5 apresenta uma síntese do desempenho dos dois jornais, conside-

rando o total dos relatos de Pontos de Vista (PV). Percebe-se que os jornais 

apresentaram um desempenho satisfatório, com índices na faixa do Alto 

Equilíbrio e Médio Alto Equilíbrio para os jornais 1 e 2 respectivamente. 

Esse índice, porém, só pode ser corretamente analisado quando comparado 

com a avaliação semanal e acumulada.

Gráfico 5 – Índice de Pluralidade Jornalística (IPJ) na cobertura dos jornais com 

base no total de relatos por PV’s alinhados

Fonte: elaboração própria.
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Os índices estão apresentados de forma percentual. No caso do Jornal 1 

(barras azuis), isso significa que o ponto de vista de menor ocorrência teve 

97,51 % dos relatos de maior ocorrência, o que corresponde à faixa de Alto 

Equilíbrio. O desempenho do Jornal 2 foi um pouco inferior. O ponto de 

vista de menor ocorrência representou 85,71 % dos pontos de vista de maior 

ocorrência, situando-se na faixa de Médio Alto Equilíbrio.

Os gráficos 6 e 7 são correspondentes aos gráficos 1 e 2, isto é, consideram 

apenas os relatos. Mas, no Gráfico 6, são apresentados apenas os relatos de 

um sub-grupo dos relatos alinhados pró e contra. São os Relatos de Macro-

-Posição 1 e Posição 1 versus Macro-Posição 2 e Posição 2, em que o número 

1 indica propostas em favor do Programa Mais Médicos e o 2, propostas 

alternativas, isto é, que apresentavam uma solução diferente da solução 

proposta pelo programa governamental. Nesse caso, as críticas à proposta 

do governo são excluídas, deixando que o confronto se dê apenas entre as 

soluções oferecidas ao problema. 

Gráfico 6 – Pontos de Vista Posição 1 e Macro-Posição 1 versus Posição 2 e Macro-

-Posição 2 por Jornal com base no número de relatos

Fonte: elaboração própria.
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Uma diferença que se constata, imediatamente, no Gráfico 6, é que as linhas 

cheias – que representam o PV “pro” em ambos os jornais avaliados – sem-

pre estão acima das linhas tracejadas – que representam o PV “alternativo”. 

Isso vai refletir no IPJ-s e no IPJ-a, conforme se verifica no Gráfico 7.

Das doze semanas de cobertura do Jornal 1, em nove o IPJ-s se manteve na 

faixa de Parcialidade (IPJ > 0,5), em favor do “pró” Mais Médicos. O mesmo 

aconteceu em 10 semanas com o IPJ-a, conforme se verifica no Gráfico 7. 

O Jornal 2 só em uma semana (a semana 10) conseguiu escapar da zona de 

Parcialidade quando considerado o IPJ-s, mas se manteve nela ao longo de 

todo o período quando considerado o IPJ-a, também em favorecimento ao 

PV “pró” Mais Médicos. Nestes dois gráficos é possível observar como uma 

posição “alternativa” – nesse caso, uma outra proposta – não teve o mesmo 

espaço para oferecer alternativas ao que foi apresentado pelo governo.

Gráfico 7 – Índice de Pluralidade por Pontos de Vista (Posição 1 e Macro-Posição 1 

versus Posição 2 e Macro-Posição 2) por Jornal com base no número de relatos

Fonte: elaboração própria.
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Com base nos Gráfico 2 e 4, pode-se constatar que a imprensa cobriu com 

equilíbrio a proposta do governo, dando espaço para críticas a ela, mas não 

conseguiu garantir o equilíbrio através da apresentação de propostas que 

pudessem levar a caminhos diferentes, conforme se percebe no Gráfico 7, 

no qual há o predomínio da zona de Parcialidade (IP<0,5). Isto é, a controvér-

sia se deu em torno da proposta do Programa Mais Médicos, mas não abriu 

o mesmo espaço para se discutir alternativas a ele, o que seria constatado 

caso PV’s de Posição 2 e Macro Posição 2, por exemplo, tivessem sido mais 

acionados.

Em síntese, a partir dos dados analisados, pode-se afirmar que a cobertu-

ra conseguiu desempenho satisfatório tanto quando considerados os PV’s 

alinhados quando consideradas as matérias (Gráficos 1, 2, 3 e 4), tomando 

como referência a predominância do IPJ em zonas de equilíbrio (> 0,5). E na 

comparação entre os dois jornais, o Jornal 1 teve melhor desempenho, com 

seus índices regularmente melhores do que os índices do Jornal 2. 

Boa parte do equilíbrio da perspectiva “contra” foi conseguido com o relato 

de Crítica 1, que apresenta críticas ao programa. Isso significa que foi dado 

acesso e condições minimamente iguais de manifestação dos diferentes 

pontos de vista, sugerindo um ambiente responsivo, no qual os jornais ava-

liados conseguiam justapor argumentos de parte a parte, que defendiam o 

programa e que o criticavam. 

Entretanto, quando considerado apenas os relatos de PV’s que apresenta-

vam soluções, alternativas, ambos os jornais apresentaram desempenho 

insatisfatório, com o predomínio da cobertura na zona da Parcialidade. Isso 

significa que os jornais foram incapazes de garantir acesso aos atores que 

teriam propostas diferentes daquelas apresentadas pelo governo, e quando 

houve acesso, o grau de participação foi significativamente menor, o que 

comprometeu o possível diálogo entre as partes.

Uma justificativa para esse desequilíbrio poderia ser o fato de a cobertu-

ra estar focada na tramitação de uma Medida Provisória na Câmara do 

Deputados, o que acabou concentrando o debate em torno da apreciação da 
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medida, conforme o rito parlamentar. Ou seja, uma defesa dos jornais pode-

ria argumentar que, naquele momento, o objetivo era a análise da proposta 

em discussão, e não o debate sobre eventuais alternativas a ela.

Os Quadros 3 e 4 mostram, a partir das cores dos padrões de desempenho, 

como foi o desempenho de cada jornal. Percebe-se que, no Quadro 4, quan-

do se considera apenas o confronto entre Macro-Posição 1 e Posição versus 

Macro-Posição 2 e Posição 2, a cor predominante é o vermelho, em franco 

contraste com o Quadro 3, que trata dos pontos de vista alinhados, em que 

predominam as cores azul e verde.

Quadro 3 – Síntese dos resultados com base no padrão de desempenho com base 

em no. de relatos em Pontos de Vista alinhados

Índice Jornal Semanas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IPJ-s
1

2 zero

IPJ-a
1

2

Muito
Parcial

Parcial
Baixo
Equilíbrio

Médio 
Baixo 
Equilíbrio

Médio
Equilíbrio

Médio Alto 
Equilíbrio

Alto
Equilíbrio

Fonte: elaboração própria.

Quadro 4 – Síntese dos resultados com base no padrão de desempenho com base 

em no. de relatos por Pontos de Vista Macro-Posição 1 e Posição 1 versos Macro-

-Posição 2 e Posição 2

Índice Jornal Semanas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IPJ-s
1

2 zero

IPJ-a
1

2

Muito
Parcial

Parcial
Baixo
Equilíbrio

Médio 
Baixo 
Equilíbrio

Médio
Equilíbrio

Médio Alto 
Equilíbrio

Alto
Equilíbrio

Fonte: elaboração própria.
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Considerações finais

Todos esses gráficos e resultados mostram que a metodologia, viabilizada 

a partir do software Qualijor, permitiu a geração dos indicadores que levas-

sem à construção do Índice de Pluralidade Jornalística capaz de detectar 

diferenças de desempenho entre os jornais avaliados. Nesse sentido, tanto a 

metodologia de avaliação de qualidade testada pelo grupo, quanto o softwa-

re usado para implementar essa metodologia demonstraram um resultado 

satisfatório, capaz de aferir nuances e graus de desempenho dos jornais 

avaliados. 

Apesar disso, a metodologia concluiu sua primeira etapa de testes, cujos 

resultados encorajam a continuidade de sua aplicação. Tal continuidade 

proporcionará novos testes a fim de repetir os procedimentos de análise, 

dando-lhes maior consistência, num processo que ao mesmo tempo dimi-

nua as zonas de menor precisão na aplicação das categorias de pontos de 

vista e se aplique a diferentes situações e tipos de conflitos. 
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Josenildo Luiz Guerra  e Nara Barreto 

O problema que move este texto é como avaliar a quali-

dade das notícias a partir da avaliação de relevância feita 

por jornalistas. Ou, expondo de outra forma, avaliar 

se a relevância do conteúdo jornalístico produzido por 

um veículo é mesmo relevante, jornalisticamente. Essa 

avaliação requer dois movimentos, complementares: 1) 

avaliar se os valores-notícia empregados, o que chama-

mos de Valores-Notícia de Referência1, são os melhores 

valores-notícia possíveis; 2) avaliar se o julgamento dos 

fatos com base nos Valores-Notícia de Referência é fei-

to de forma adequada. Adianta-se que a avaliação a ser 

conduzida neste artigo se refere ao segundo movimento, 

por tratar-se do foco da metodologia proposta. O primei-

ro movimento requereria outro tipo de abordagem.

Empreender esse tipo de avaliação é extremamente di-

fícil tanto quanto implementá-la de fato nas redações, 

nos termos aqui inicialmente assinalados. Afinal, não 

é da cultura nem profissional, nem organizacional do 

setor jornalístico a manifestação expressa de critérios, 

sejam eles editoriais ou de relevância, especificamente, 

que norteiam o trabalho regular de produção de notí-

1. Valor-Notícia de Referência é aquele usado pelas organizações 
jornalísticas para proceder avaliação de relevância, e que normalmente 
constam nas listas de valores levantadas por diversos autores, pois se 
referem aos valores-notícia em uso. Diferencia-se do Valor-Notícia Potencial, 
que representa a existência de critérios de relevância passíveis de serem 
elaborados e reconhecidos socialmente, mas que ainda não se encontram 
incorporados pelos veículos. Para uma análise mais precisa, ver Guerra 
(2008, p. 179-188, 225-238; e 2014a).

 



Índice de Relevância Jornalística (IRJ): metodologia para avaliação de 
qualidade editorial do requisito relevância80

cias. Como não é possível saber os critérios empregados pelos jornalistas no 

momento da seleção e da hierarquização das notícias publicadas em seus 

veículos, como avaliar se seu julgamento foi baseado nos melhores critérios 

e como avaliar se os critérios empregados foram aplicados corretamente?

A avaliação de relevância produzida pelos jornalistas nos aparece como fato 

consumado na hierarquia em que as notícias são publicadas e no destaque 

com que são apresentadas. A manchete de cada produção jornalística, cer-

tamente, representa o que de mais relevante sua equipe considerou para 

uma determinada edição. Assim como os demais destaques sugerem, na 

proporção do espaço e tempo ocupados, o grau de relevância atribuído pelos 

jornalistas responsáveis por tais decisões. Mas, o porquê e o como os profis-

sionais chegaram a tais conclusões não são dados ao conhecimento público.

O objetivo de avaliar a qualidade do requisito relevância impacta assim, de 

imediato, numa postura editorial para a qual a transparência dos processos 

decisórios passa a ser uma pré-condição importante para a qualificação do 

trabalho jornalístico e consequentemente de sua avaliação2. Nessa linha, ou-

tras demandas existem, como a publicação de cartas e princípios editoriais, 

por exemplo, que visam tornar públicos compromissos e procedimentos, 

oferecendo à sociedade e à audiência meios para melhor fiscalizar o tra-

balho das organizações jornalísticas que os publicam, ações que integram 

os chamados processos de accountability (BERTRAND, 2002; MCQUAIL, 

2003; FENGLER, 2014). 

A explicitação dos Valores-Notícias de Referência usados pelos veículos 

para explicar e justificar suas decisões editoriais, dentro de uma política de 

gestão da qualidade, pode ser mais um passo em direção à transparência 

editorial que, por sua vez, impactará positivamente na credibilidade da or-

ganização (GUERRA, 2014b). 

2. Sobre tais recomendações, ver, especificamente, International Center for Media and the Public 
Agenda – ICMPA (2007) e Fengler (et al, 2014, p. 10).
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Para desenvolver o tema proposto, este trabalho está dividido em três par-

tes: na primeira, serão apresentados os termos, nos quais a avaliação de 

qualidade da relevância será conduzida, com base nos fundamentos da ges-

tão da qualidade; na segunda, será apresentada conceitualmente a Matriz 

de Relevância, ferramenta que gera o Índice de Relevância Jornalística (IRJ) 

e torna possível a avaliação de qualidade pretendida; e na terceira parte será 

demonstrada a utilização da matriz em um teste de avaliação de relevância 

do Portal UOL.

A avaliação de relevância sob a perspectiva da qualidade editorial

O desafio da avaliação de qualidade3 em jornalismo passa pela definição 

adequada de métodos e parâmetros a partir dos quais se possa medir o de-

sempenho editorial das organizações jornalísticas e de seus produtos. Nesse 

sentido, duas limitações são possíveis de se constatar: a pouca elaboração 

teórica sobre o tema, que resulta em poucos recursos científicos para emba-

sar a discussão na seara do jornalismo; e, em consequência, a ausência de 

métodos e critérios para tal finalidade. É possível acrescentar um terceiro, a 

dificuldade de se estabelecer parâmetros consensuais que possam ser reco-

nhecidos pelos vários atores envolvidos com a atividade jornalística.

Testar caminhos para superar tais dificuldades passa pela necessária defini-

ção de métodos e critérios. Para tanto, é preciso estabelecer uma definição 

inicial de qualidade a partir da qual se possa ter clareza do que efetivamente 

entra em questão quando tal objetivo se busca. A compreensão global da 

análise de qualidade para organizações jornalísticas deve partir do enten-

dimento do que é qualidade: “o grau no qual um conjunto de características 

inerentes [do produto] satisfaz a requisitos” (ABNT NBR ISSO 9000:2005, p. 

8), sendo requisito a “necessidade ou expectativa [em relação a um produto 

ou serviço] que é expressa, geralmente, de forma implícita ou explícita”.

3. Para um breve panorama atual, considerando apenas a literatura em português e espanhol, ver: 
Pinto e Marinho (2003), Jornet (2006), Suárez (2007), Palácios (2008 e 2011), Benedeti (2009), Guerra 
(2010a, 2010b) Christofoletti (2010), Rothberg (2010), Cerqueira (2010), Guerra (et. al. 2013) e Monpart, 
Lozano, Sampio (2013).
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É importante destacar que requisito está associado à “necessidade ou expec-

tativa”, o que significa que, para além da expectativa que move o membro 

da audiência, deve ser considerada também sua necessidade de informação. 

Por isso, os “requisitos do cliente”, expressão própria da área de gestão da 

qualidade, são divididos em quatro categorias pela norma ABNT NBR ISO 

(9001: 2008), para a qual a “organização deve determinar”: 

a) os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para 

entrega e para atividades de pós-entrega; b) os requisitos não declarados 

pelo cliente, mas necessários para o uso específico ou pretendido, onde 

conhecido; c) requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao pro-

duto, e d) quaisquer requisitos adicionais considerados necessários pela 

organização. (ABNT NBR ISO 9001:2008, p. 7)

Do ponto de vista jornalístico, podemos reunir os quatro itens acima em dois 

grupos. No primeiro, constam requisitos que expressam um contrato direto 

entre audiência e a organização. Nesse caso, estão os itens “a” e “d”, pois o 

a), “requisitos especificados pelo cliente”, pode entrar na conta das deman-

das e gostos particulares da audiência, a qual uma organização jornalística 

pretende atender; e o d), “requisitos adicionais considerados necessários 

pela organização”, que representa acréscimos oferecidos por iniciativa da 

organização para agradar sua audiência.

No segundo grupo, constam requisitos que extrapolam a relação direta en-

tre audiência e organização para uma esfera de contratos mais amplos, que 

envolvem não apenas a audiência, em particular, mas o conjunto da socie-

dade. O item b), “requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários 

para o uso específico ou pretendido”, abarca os contratos institucionais que 

moldam a atividade jornalística nas sociedades democráticas contemporâ-

neas, muitos dos quais documentados em seus códigos de ética.  No item 

c), “requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao produto”, estão 

compromissos legais aplicáveis à atividade informativa, como o respeito à 

privacidade, entre outros, que gozem de tal proteção.
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A avaliação de qualidade do requisito relevância deve analisar então se o 

conteúdo considerado relevante pelo jornal atende às expectativas de re-

levância da sociedade e da audiência, dando conta das duas “esferas” de 

contratos existentes. Quanto mais próximo o conteúdo estiver de tais ex-

pectativas, maior tende a ser a qualidade do noticiário. Assim, aqueles dois 

grupos de requisitos previstos na norma ABNT podem ser contemplados 

quando se considera a expectativa de relevância em duas dimensões, uma 

pública e outra privada (GUERRA, 2008, p. 225-238). 

A dimensão pública representa o conjunto de expectativas que, formalmen-

te, temos como cidadãos em uma sociedade democrática. Esta dimensão 

é sintetizada a partir da afirmação do “interesse público” como um Valor-

-Notícia de Referência Universal (GUERRA, 2008, 236). Decorre do conjunto 

de papéis, tais como acompanhamento, fiscalização e visibilidade dos pode-

res executivo, legislativo e judiciário constituídos; agendamento de temas 

prioritários de importância pública e política, da produção de informação 

veraz e contextualizada; promoção da pluralidade e diversidade de pontos 

de vista, entre outros (cf.: NORRIS & ODUGBEMI, 2008; CANELA, 2007; 

GENTILLI, 2005; GOMES, 2004). É essa dimensão que coloca o jornalismo 

como uma das mais importantes instituições das sociedades democráticas.

A dimensão privada concerne especificamente ao usufruto do direito à 

informação da pessoa nas várias instâncias da vida social que, de alguma 

forma, lhe interessa, que podem ir do futebol à moda, da jardinagem à culi-

nária. Depende profundamente das competências cognitivas e do perfil de 

cada membro da audiência. Ele e sua satisfação pessoal se tornam a medida 

do adequado. 

No julgamento de relevância dos fatos, são essas expectativas públicas e 

privadas que serão consideradas. E são essas expectativas que serão sis-

tematizadas em valores-notícia, requisitos de relevância que deverão ser 

atendidos para que o produto seja reconhecido como sendo de qualidade. O 

detalhamento desse passo será dado no tópico a seguir.
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Matriz de Relevância

Para a avaliação da qualidade do requisito relevância, dois movimentos 

precisariam ser feitos em relação aos valores-notícia: 1) avaliar se os valores-

-notícia disponíveis são mesmos os melhores, a ponto de se justificarem 

como requisitos efetivos de qualidade; e 2) avaliar se os jornalistas selecio-

nam os fatos que efetivamente se adequem a tais valores-notícia, isto é, se 

os aplicam e se os aplicam corretamente.

No primeiro caso, trata-se de rever os Valores-Notícia de Referência e, se pre-

ciso,  buscar novos, os Valores-Notícia Potenciais (GUERRA, 2008, p. 229ss; 

e 2014a). O objetivo desta revisão e prospecção simultâneas seria garantir 

um conjunto de valores-notícia significativos, que poderiam ser eficazes na 

sinalização de relevância dos fatos. Nesse processo, buscar-se-ia validar os 

valores-notícia como requisitos de qualidade. O processo de validação se 

daria por meio de dois movimentos: descritivo e prescritivo ou normativo. 

Não se entrará em detalhes sobre esses processos, pois esse não é o objetivo 

do texto, porém aqui vai uma breve síntese deles: o movimento descritivo 

busca perceber o que as pessoas consideram relevante; o movimento pres-

critivo ou normativo busca perceber, a partir da agenda pública e política, 

o que deve ser considerado relevante, a fim de colocar os membros da au-

diência em condições satisfatórias para o exercício de sua cidadania. Nesse 

segundo movimento, há muitas expectativas não explicitadas por parte das 

pessoas, por desconhecimento, muitas vezes, mas que são contempladas 

como relevantes no âmbito da dimensão pública de tais expectativas.

A validação é um processo complexo, pois requer um amplo esforço de ma-

peamentos de agendas e sondagens de opinião, e relacionamento com perfis 

de audiência existentes. Além disso, não foi, da forma como a concebemos, 

sequer testada.  Sua menção foi feita apenas para dar uma dimensão amplia-

da das questões que envolvem o desafio aqui enfrentado, mas não constitui 

objeto da presente reflexão.
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No segundo caso, uma vez validados um conjunto de valores-notícia como 

requisitos de qualidade (no caso, os Valores-Notícia de Referência, por exem-

plo, de uma determinada organização), o objetivo é avaliar se os jornalistas 

efetivamente conseguem localizar fatos que se adequem a tais valores, pois 

uma coisa é cobrir um fato e publicá-lo como manchete; outra é esse fato pu-

blicado como manchete estar adequado aos valores-notícia que justificariam 

sua publicação como tal. Para essa avaliação ser precisa, seria fundamental 

que os jornalistas informassem os critérios que empregaram para avaliar a 

relevância dos fatos, desde sua inclusão na pauta até a definição do destaque 

dado. Mas, isso não acontece nem antes da publicação de uma notícia, nem 

depois, quando eventualmente há a contestação, por parte de alguém, sobre 

a relevância daquela matéria, salvo raríssimas exceções.

Como não existe avaliação de qualidade possível sem que esses dois mo-

vimentos sejam realizados, só nos restam duas alternativas: 1) não fazer 

a avaliação de qualidade, porque não existem pré-condições estabelecidas 

para isso; 2) fazer uma avaliação de qualidade, experimental, a fim de tes-

tar a metodologia e impor desafios à indústria jornalística e a jornalistas. 

Apesar de um tanto presunçosa e otimista, a segunda opção é justamente a 

que move este trabalho. 

Para operacionalizar tal avaliação, foi desenvolvida a Matriz de Relevância. 

Trata-se de uma ferramenta embarcada em um software desenvolvido 

conceitualmente para a gestão editorial dos processos jornalísticos orien-

tado para a qualidade, o Qualijor4, na qual são sistematizados três eixos de 

valores-notícia: 1) formal, relativo a valores-notícia clássicos do jornalismo; 

2) temático, relativo a temas constantes das agendas pública, política, da 

audiência e da mídia; 3) editorial, relativo a temas prioritários para uma 

determinada organização jornalística, em função de seu projeto edito-

4. O Qualijor (software) é registrado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi) sob 
o número BR 51 2015 000113 2. O programa, cujo desenvolvimento se deu com apoio do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi inicialmente batizado de Sistema 
de Gestão da Produção Jornalística (SGPJ), mas, para fins de registro, adotou-se Qualijor. São seus 
autores: Josenildo Luiz Guerra, Débora Maria Coelho Nascimento (professora - Departamento 
de Computação - UFS), os estu-dantes de Engenharia de Computação Laerth de Jesus Bernardo, 
Elissandro Messias Santos e Ladyllsson Porto Silva Sobrinho; e as estudantes de Jornalismo Liliane 
do Nascimento Santos e Alanna Molina Vieira Lins.
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rial. Na configuração da matriz, os valores-notícia podem receber pesos 

diferenciados e, quando marcados, recebem uma pontuação, de acordo 

com procedimentos pré-determinados, que gera um Índice de Relevância 

Jornalística (IRJ) para cada notícia, a partir do qual será construído um 

ranking de relevância. 

Essa matriz foi concebida tanto para ser usada por pesquisadores ou 

equipes de avaliação de qualidade, quanto por organizações jornalísticas 

interessadas em proporcionar mais transparência editorial a seus proces-

sos noticiosos. Ela permite que cada notícia seja vinculada a valores-notícia, 

proporcionando à própria equipe do jornal, assim como a seus leitores po-

tenciais, saber como exatamente foi avaliada a relevância de cada notícia.

Na próxima parte deste trabaho, será demonstrado como a metodologia de 

avaliação de qualidade está concebida, nessa sua primeira versão. A apre-

sentação será baseada apenas em dados do Eixo 1 da Matriz de Relevância.

Metodologia de avaliação de qualidade do requisito relevância

Nesta parte do artigo, vamos apresentar os fundamentos da metodologia 

desenvolvida para avaliação de relevância do conteúdo jornalístico e algu-

mas simulações de seu uso. Inicialmente, iremos apresentar os conceitos 

que estruturam a metodologia de avaliação, com base em fundamentos da 

gestão da qualidade, e posteriormente, apresentar os testes e simulações.

Para se entender a dinâmica de avaliação de qualidade de qualquer pro-

duto, são importantes quatro conceitos: requisitos, indicadores, padrões e 

conformidade/não conformidade. De forma sintética, eles podem assim ser 

definidos:

 ·   requisitos: “necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de 

forma implícita ou obrigatória” (cf.: ABNT NBR ISO 9000:2005, p. 8);

 ·   indicadores: é o mecanismo (procedimento e unidade) de medição do grau 

de conformidade do produto ao requisito (cf.: PAIXÃO apud MIRANDA, 

DIAMANTINO e SOUZA, 2009, p. 67); 
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 ·   padrões: é referência que indica o nível esperado de conformidade e de 

não conformidade entre o objeto da avaliação e os requisitos pretendidos 

(cf.: MARTINS apud MIRANDA, DIAMANTINO e SOUZA , 2009, p. 68);

 ·   conformidade e não conformidade: atendimento e não atendimento, res-

pectivamente, do requisito pelo produto (cf.: ABNT NBR ISSO 9000:2005, 

p. 15).

O indicador, para o caso da metodologia aqui empregada, vai sinalizar a in-

tensidade do valor-notícia presente na notícia, através de uma determinada 

pontuação. A soma dos valores-notícia de uma notícia, com a devida aplica-

ção de pesos, quando houver, vai gerar o Índice de Relevância Jornalística 

(IRJ), que é a soma da pontuação atribuída aos valores-notícia encontrados 

na notícia avaliada. Índice é “o valor agregado final de todo um procedimen-

to de cálculo onde se utilizam, inclusive, indicadores como variáveis que o 

compõem” (SICHE et al., 2007, p. 140).

Os requisitos de relevância

Os requisitos de relevância que serão usados para a avaliação de qualidade 

da relevância do conteúdo do Portal UOL foram sistematizados no Eixo 1 

da Matriz de Relevância. Eles não passaram pelos rigorosos e complexos 

testes de validação dos requisitos em virtude de dificuldades operacionais 

para isso. Para a montagem da matriz empregada, foi feito um levantamento 

bibliográfico inicial de valores-notícia5, a partir disso houve incorporações, 

ajustes e redefinições. 

A matriz empregada não pode, portanto, ser considerada validada para fins 

de avaliação de qualidade “real”, mas se constitui como uma proposta con-

ceitual a fim de viabilizar o experimento. Mesmo assim tem uma grande 

virtude: a partir de sua explicitação, é possível perceber os critérios empre-

gados para a avalição da relevância realizada, transparência que nenhum 

produto jornalístico alcança. Algum crítico poderia objetar: “Não são os me-

5.  Para consultar dois artigos que fazem excelentes levantamentos sobre o assunto, ver O’Neill and 
Harcup (2011, p. 161-174) e  Silva (2014).
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lhores critérios, nem os únicos”. Certamente, mas a resposta diria que esses 

foram os critérios empregados, com sua respectiva metodologia, a partir da 

qual a crítica pode ser feita, inclusive, com maior precisão e propriedade. O 

que já representa um ganho imenso no cenário atual de como a avaliação de 

relevância é conduzida pelas organizações jornalísticas.

O objetivo maior deste artigo é apresentar a metodologia, primeiramente. E, 

secundariamente, na medida que se considere a matriz usada satisfatória, 

sugerir uma avaliação inicial de qualidade de uma produção jornalística.

Quadro 1 – Matriz de Relevância – Eixo 1

Requisitos

Categorias Valores-notícia

Atualidade: Factual

Acompanhamento

Gancho

Novidade

Repercussão

Fria

Temática

Interesse público Direitos Individuais

Direitos Sociais

Direitos Políticos e Partidários

Ministério Público e Defensoria

Poder Judiciário

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Potencial Impacto Público Decisão

Preparação

Conflito

Desdobramento

Risco

Mudança Transformação
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Proporcionalidade Representatividade

Proximidade

Proeminência

Impacto Quantidade

Excepcionalidade

Soft News Entretenimento

Curiosidade

Inversão

Interesse humano Drama-Tragédia

Sucesso, fracasso

Doenças raras, anomalias

Fonte: elaboração própria.

À medida que sejam identificados nas matérias do Portal UOL esses valores-

-notícia, as matérias serão pontuadas (conforme metodologia expressa no 

tópico a seguir) para gerar o Índice de Relevância Jornalística (IRJ). As ma-

térias somam pontos tanto a partir da maior presença de valores-notícia, 

quanto a partir da centralidade que ocupam na matéria. 

Os indicadores e o índice

Para esse teste, o indicador utilizado foi o de intensidade, por meio da atri-

buição de pontos às matérias, que mede o grau de relevância presente na 

notícia. Cada notícia analisada foi confrontada com essa lista de valores-

-notícia, a fim de identificar a possível adequação do seu conteúdo a alguma 

dessas categorias. Quando identificada a relação, atribuía-se uma das se-

guintes pontuações: 

 · 1,0 - para o caso de o valor-notícia ser central na matéria; 

 · 0,5 - para o caso de o valor-notícia ser secundário; e 

 · 0,1 - para o caso de o valor-notícia ser periférico. 

Essa pontuação só faz sentido de ser observada comparativamente, isto é, 

alguns valores-notícia podem estar mais presentes do que outros, e nes-

se sentido, mereceriam uma pontuação maior. E vice-versa. A soma dos 

valores-notícia marcados vai gerar uma pontuação final para o Eixo 1, o 
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Índice de Relevância Jornalística (IRJ), que poderá ser comparada com a 

pontuação obtida por outras notícias. Em tese, maior pontuação, o que sig-

nifica maior IRJ, indica maior relevância.

Os índices e indicadores em questão podem ser diretos e indiretos. O indi-

cador e o índice resultante são diretos quando a notícia é lida, avaliada, e 

recebe uma pontuação pelo seu conteúdo, a partir dos valores-notícia iden-

tificados na matriz. A pontuação que resultou no IRJ direto foi realizada 

pela equipe da pesquisa, que usou a Matriz de Relevância, ferramenta que 

permite tal procedimento para sua operacionalização.

A índice indireto foi gerado para atribuir a pontuação das matérias do Portal 

UOL. Como nesse portal, assim como em nenhum outro veículo, não há ma-

térias pontuadas, que explicitem seu Índice de Relevância Jornalística (IRJ), 

com a discriminação dos valores-notícia atribuídos, a equipe de pesquisa 

precisou gerar uma pontuação “artificial”. Assim, o Portal UOL foi dividido 

em zonas de relevância. Dentro dessas zonas, foram selecionadas dez posi-

ções, às quais foram atribuídas um valor, que decrescia da posição mais alta 

até a posição mais baixa de sua home, conforme a sequência informada no 

Quadro 2.

Quadro 2 – Pontuação indireta de Relevância do Portal UOL

Relação posição e pontos no Portal UOL

Posição 1 =  6,5

Posição 2 = 6

Posição 3 = 5,5

Posição 4 = 5

Posição 5 = 4,5

Posição 6 – 4

Posição 7 – 3,5

Posição 8 – 3

Posição 9 – 2,5

Posição 10 – 2

Fonte: elaboração própria.
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Toda manchete, que era a posição 1, recebia a pontuação 6,5. Toda matéria 

que estava na posição 2, recebia a pontuação 6, e assim sucessivamente. 

Para a atribuição desses valores, foi realizado o procedimento de calibra-

gem. Foram analisadas as manchetes de uma amostra de 52 edições do 

Portal UOL em 2012, para se identificar as pontuações alcançadas ao longo 

do ano. A maior pontuação obtida foi usada como referência para estabele-

cer a pontuação da posição 1, a partir da qual foi aplicado um redutor de 0,5 

em cada posição inferior.

A pontuação das notícias gerada de forma direta vai resultar na pontuação 

em si mesma, o Índice de Relevância Jornalística (IRJ), propriamente dito, 

que será usado para aferir o grau de relevância das matérias. A posição 

dessas notícias no ranking de relevância, feito a partir da hierarquia resul-

tante da pontuação diretamente atribuída, será usada para comparar se o 

julgamento de relevância do Portal UOL foi condizente com o julgamento de 

relevância da equipe de pesquisa.

Padrão e conformidade

O padrão é a medida de referência que vai permitir o julgamento entre o que 

é conforme e não conforme, dentro do sistema de avaliação de qualidade. 

Ele aponta medidas de referências a partir das quais vai se julgar a adequa-

ção ou os graus de adequação do produto em relação aos requisitos. Com 

base nesses graus de adequação, é possível estabelecer medidas fronteiriças 

entre o que pode ser considerado conforme e não-conforme, isto é, adequa-

do e não adequado. Para que as opções não fossem meramente excludentes, 

adequado/não adequado, foram definidas zonas de pontuação relativas a 

determinados graus de adequação. Foram utilizados dois padrões compara-

tivos, com suas respectivas escalas. 

O primeiro para avaliar se as matérias do Portal UOL foram publicadas de 

acordo com a relevância real, aferida por meio da Matriz de Relevância. 

Nesse padrão, o ranking de posições do Portal UOL foi comparado com o 
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ranking das matérias a partir da pontuação obtida pela Matriz de Relevância. 

As matérias foram consideradas em conformidade, de acordo com o padrão 

de conformidade apresentado do Quadro 3. 

Quadro 3 - Padrão de Conformidade baseado no ranking de relevância – Matriz x UOL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fonte: elaboração própria.

Esse quadro sugere que, para matérias cujo ranking varia uma posição, há 

conformidade ótima. A faixa verde exemplifica isso. Se uma matéria obteve 

a quinta posição no ranking da Matriz e a quarta ou sexta posição no ranking 

do Portal UOL, ela pode ser considerada com uma adequação ótima, pois 

houve variação de apenas uma posição entre os dois rankings. Se ela varia de 

duas a três posições, o padrão de conformidade é considerado bom (faixas 

azuis): uma matéria aparece em sexto no ranking da Matriz e em quarto ou 

terceiro, por exemplo, no ranking do UOL. A escala de cor aponta para os 

seguintes níveis de conformidade:

 · Verde – ótimo: variação de uma posição entre os rankings;

 · Azul – bom: variação de duas a três posições entre os rankings;

 · Amarelo – regular: variação de quatro a cinco posições entre os rankings;

 · Vermelho – ruim: variação maior ou igual a seis posições entre os rankings.
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Esse padrão vai resultar na seguinte avaliação: se a equipe do UOL aplicou 

adequadamente ou não o grau de relevância da matéria. Houve casos de 

desconformidade em que o UOL considerou uma matéria manchete e no 

ranking da equipe a matéria apareceu em 9º. numa escala que ia até o 10º. E 

vice-versa, com casos de conformidade ótima.

O segundo padrão foi usado para avaliar o grau de relevância do conteúdo 

produzido, por meio da comparação com a calibragem. Para tanto, foi ado-

tada uma escala com cinco faixas de relevância, em função de intervalos de 

pontuação, conforme se observa no Quadro 4. 

Quadro 4 - Padrão de Conformidade do grau de relevância das matérias

Grau de conformidade Posição com base no IRJ (pontuação)     

Faixa 1 - ALTA RELEVÂNCIA Posição 1 =  >6

Posição 2 = 5,5 – 5,59 

Faixa 2 - MÉDIA ALTA RELEVÂNCIA Posição 3 = 5 – 5,49

Posição 4 = 4,5 – 4,99

Faixa 3 - MÉDIA RELEVÂNCIA Posição 5 = 4 – 4,49

Posição 6 – 3,5 – 3,99

Faixa 4 - MÉDIA BAIXA RELEVÂNCIA Posição 7 – 3 – 3,49

Posição 8 – 2,5 – 2,99

Faixa 5 - BAIXA RELEVÂNCIA Posição 9 – 2 – 2,49

Posição 10 - < 2

Fonte: elaboração própria.

Com base nesse padrão, a partir do Índice de Relevância Jornalística (IRJ), 

as matérias iam de “baixa relevância”, quando a pontuação (o IRJ) ficava 

igual ou menor do que 2,49, até a “alta relevância”, quando iam de 5,5 para 

cima. Apresentados os aspectos essenciais da metodologia, vamos aos re-

sultados obtidos.
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Avaliação de qualidade do requisito Relevância no Portal UOL6

O teste de avaliação de relevância no Portal UOL foi realizado durante cinco 

dias, de segunda à sexta-feira, no período de 18 a 22 de fevereiro de 2013. 

Para cada dia, foram selecionadas dez matérias que se localizavam em posi-

ções de destaque previamente definidas. 

Todos os dados da avaliação estão no Quadro 5, sobre o qual seguem alguns 

esclarecimentos:

 ·   Coluna A: Índice de Relevância Jornalística (IRJ), pontuação das notícias, 

obtida da forma direta a partir da Matriz de Relevância;

 ·   Coluna B: Ranking das matérias, obtido a partir da pontuação alcançada 

na Matriz de Relevância.

 ·   Coluna C: Índice de Relevância Jornalística (IRJ), obtido de forma indireta 

a partir da posição publicada na home do Portal UOL.

 ·   Coluna D: Ranking das matérias, obtido a partir da pontuação indireta 

decorrente da posição em que foi publicada na home do Portal UOL. Na 

prática, este ranking expressa a posição de publicação no Portal.

Quadro 5 – Avaliação de qualidade com base no IRJ e no ranking das notícias

A B C D

Dia Notícia IRJ Qualijor Ranking 
Qualijor

IRJ UOL Ranking 
UOL

1

Funcionária de hospital 
diz que Chávez chegou 
“caminhando, forte e não 
entubado”

3,75 4° 6,5 1°

Peugeot 2008 mostra sua cara 
europeia; Brasil espera para 
conhecer rival do EcoSport

3 6° 6 2°

Valor do condomínio em 
prédio de São Paulo aumentou 
55% nos últimos quatro anos

4,22 2° 5,5 3°

Evento tradicional de São 
Paulo, Parada Gay entra em 
conflito com Mundial de 2014

2,75 9° 5 4°

6.  Os dados aqui analisados foram produzidos por Barreto, 2013.
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1

Testemunha diz que viu Gil 
Rugai sair da casa do pai após 
o crime

3 8° 4,5 5°

Cianeto pode não ter 
provocado as mortes na boate 
Kiss, diz jornal

4 3° 4 6°

Yoni Sánchez enfrenta 
protestos pró-Cuba em 
Salvador e Recife

2,65 10° 3,5 7°

Árbitro relata tapas e 
‘chute baixo’ de Neymar 
em adversário em súmula e 
complica craque

3 7° 3 8°

Governador catarinense diz 
que omitiu envio de tropas 
para garantir sucesso contra 
atentados

4,5 1° 2,5 9°

Modelo brasileira absolvida 
em Londres diz que ex-marido 
a acusou apenas por ciúme

3,5 5° 2 10°

2

Governo amplia Bolsa Família 
para tirar mais 2,5 milhões de 
pessoas da miséria 

5,75 1° 6,5 1°

Repórter do “Brasil Urgente” 
revela como emagreceu 4 
quilos e reduziu percentual de 
gordura

2,5 8° 6 2°

Ministro descarta novo 
reajuste em preço da gasolina 
neste semestre

3,85 5° 5,5 3°

Alckmin diz apoiar inspeção 
veicular para veículos de fora 
de São Paulo 

4,6 2° 5 4°

Delegado que investigou o 
caso Gil Rugai diz que desvio 
de dinheiro evidencia culpa 
do réu 

3 7° 4,5 5°

Renan demitirá 30% e reduzirá 
Serviço Médico 

4,5 4° 4 6°

Receita divulga regras do IR; 
veja quem tem de declarar 

4,5 3° 3,5 7°

Fifa confirma a utilização de 
tecnologia na linha do gol na 
Copa do Mundo de 2014

3 6° 3 8°
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2

Novo vírus letal está adaptado 
para infectar humanos, 
confirma estudo 

2 10° 2,5 9°

Wellington leva puxão de 
orelha de Ney Franco

2 9° 2 10°

3

Receita Federal cria malha 
fina para empresas 

4,5 2° 6,5 1°

Dilma pede para Medvedev 
que empresas russas invistam 
em insfraestrutura 

3,5 5° 6 2°

Defesa usa antropóloga da USP 
para dizer que Gil Rugai não é 
“estranho ou esquisito”

3 8° 5,5 3°

Pedido do Casino para 
renúncia não tem 
‘fundamento’, diz

2 10° 5 4°

“O Rei Leão” inaugura novo 
patamar de investimento em 
musicais no país 

2,75 9° 4,5 5°

No Congresso Nacional, Yoni 
diz que “brasileiros são como 
cubanos, mas são livres”

3,65 4° 4 6°

Classe média chega a 65% dos 
moradores de favela no Brasil 

4,45 3° 3,5 7°

Neymar já se preocupa mais 
em aparecer na mídia do que 
em jogar para o time, diz Pelé 

3 6° 3 8°

Petrobras descobre petróleo 
de boa qualidade na bacia de 
Santos

3 7° 2,5 9°

TIM tem até sexta para se 
defender de derrubar ligação 
de propósito

5 1° 2 10°

4

Em SP, Justiça condena pais 
que deixaram adolescente fora 
da escola

3,7 5° 6,5 1°

Já tem estoque de Prisma 
esperando os donos; versão 
automática deve custar R$ 
47 mil

2,5 10° 6 2°

TV Boliviana mostra momento 
em que sinalizador que causou 
morte do garoto é lançado 

4,6 3° 5,5 3°
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4

Após derrubar juros, BB 
e Caixa batem recordes e 
ganham mercado 

5 1° 5 4°

Presidente do Corinthians 
diz que não vê culpa e fala 
em “fatalidade” em morte de 
torcedor 

2,7 9° 4,5 5°

Sony planeja lançar PS4 no 
Brasil simultaneamente aos 
EUA; console estará na BGS 
em 2013

3 6° 4 6°

Duas últimas testemunhas 
do caso Gil Rugau negam ter 
visto assassino perto da cena 
do crime

3 8° 3,5 7°

Locais que sofriam com 
enchentes há 20 anos ainda 
alagam

4,7 2° 3 8°

Grêmio vira ‘pedra no sapato’ 
do Flu, e Abel completa 15 
jogos sem vencer

3 7° 2,5 9°

Vaticano confirma existência 
de relatório sobre Vatileaks, 
mas não relaciona o fato à 
renúncia do Papa 

4 4° 2 10°

5

Avó de Sean Goldman 
consegue o direito de visitar 
o neto

3 8° 6,5 1°

Criança acima do peso precisa 
de mudança de hábito da 
família

6,1 1° 6 2°

Brasil abre 28900 vagas com 
carteira assinada e tem pior 
janeiro desde 2009

4,6 3° 5,5 3°

Justiça da Bolívia decreta 
prisão preventiva e 12 
corintianos vão para presídio

5,75 2° 5 4°

Gastos de brasileiros no 
exterior batem recorde em 
janeiro

4,5 4° 4,5 5°

Após debate, jurados se 
reúnem para decidir futuro de 
Gil Rugai

3 9° 4 6°

Bilhete único mensal começa a 
valer em novembro

4,5 5° 3,5 7°
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5

Rigor da Conmebol com 
Corinthians não assusta São 
Paulo por confusão em 2012

3 6° 3 8°

Colegas dizem que médica é 
ríspida, porém idônea

2,5 10° 2,5 9°

Popó diz que cineasta Walter 
Salles fará filme de sua 
vida com ator global como 
protagonista

3 7° 2 10°

Fonte: elaboração própria.

As cores das Colunas B e D indicam o grau de conformidade do julgamento 

de relevância da equipe do Portal UOL em relação ao ranking das notícias 

em função do IRJ. Nesse sentido, a cor verde indica que a avaliação de rele-

vância da equipe UOL foi ótima, pois variou apenas em uma posição quando 

comparada à posição da mesma matéria obtida pelo ranking da Matriz de 

Relevância (ver Quadro 3 - Padrão de Conformidade baseado no ranking de 

relevância – Matriz x UOL). 

No Gráfico 1, podem ser observados os percentuais alcançados por cada ní-

vel de conformidade. Pelo gráfico, em 28% (14 notícias) houve um nível ótimo 

de concordância entre as avaliações das duas equipes (Matriz de Relevância 

e Portal UOL); em 32% (16 notícias), o nível de concordância foi bom; em 24% 

(12 notícias) foi regular e em 16% (oito notícias) foi ruim. Considerando que 

“bom” e “ótimo” sejam os resultados mais esperados, 60% (trinta notícias) 

das cinquenta avaliadas tiveram um julgamento de relevância adequado.

Gráfico 1 – Níveis de conformidade em relação à avaliação de relevância Portal

Fonte: elaboração própria.
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As colunas A e C indicam a pontuação obtida pelas notícias, o IRJ, para fins 

de avaliação do seu grau de relevância, isto é, se são notícias efetivamente 

relevantes, e em que nível. Para esta avaliação, o padrão adotou cinco faixas, 

que vai da baixa relevância até a alta relevância, conforme o Quadro 4. No 

Quadro 5, a tonalidade azul indica relevância de média para alta (quanto 

mais azul); e a tonalidade laranja indica a relevância de média para baixa.

No gráfico 2, a cor amarela indica a avaliação baseada na Matriz de 

Relevância. A cor vermelha indica a distribuição por faixa do Portal UOL, 

em que é natural que haja o mesmo número em cada faixa, pois a pontua-

ção de cada um foi definida em função exatamente da posição ocupada no 

Portal. E, durante os cinco dias, as matérias foram extraídas das mesmas 

posições. Em tese, tal relação poderia se repetir com a avaliação da Matriz, 

na medida que as posições das matérias no Portal representassem o efeti-

vo valor noticioso das notícias, medido pelo seu respectivo IRJ, o que não 

aconteceu.

Mas, é possível perceber que as matérias do UOL se concentram nas faixas 

intermediárias, quando considerada a pontuação da Matriz de Relevância, 

com um crescimento mais significativo na faixa 4, de média baixa relevân-

cia. Por exemplo, sete das dez matérias publicadas pelo UOL como manchete 

não alcançaram a pontuação de referência adotada, que as justificariam 

como manchetes, efetivamente. O mesmo ocorreu com matérias na faixa 

5, de baixa relevância, na qual constam menos notícias do que o número 

efetivamente publicado, sugerindo que elas tivessem relevância maior do 

que a atribuída pelo portal.
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Gráfico 2 – Nível de qualidade do requisito relevância das matérias do Portal UOL, 

considerando a concentração de notícias por faixa de Relevância com base no IRJ

Fonte: elaboração própria.

Considerações finais

A incorporação dos mecanismos de medição da qualidade editorial vai gerar 

a transparência necessária às organizações jornalísticas para fortalecer a 

sua credibilidade, por um lado, e à audiência e à sociedade por outro para 

verificar e cobrar das organizações o cumprimento do que é oferecido em 

suas peças promocionais e diretrizes editoriais. Os sistemas de gestão da 

qualidade fornecem “confiança à organização e a seus clientes de que ela 

é capaz de fornecer produtos que atendam aos requisitos de forma consis-

tente” (ABNT NBR ISO 9000:2005, p. 1). Isto é, a gestão da qualidade dota a 

organização das condições para demonstrar que os compromissos firmados 

na oferta de um produto são honrados na entrega desse produto para seus 

clientes. E os métodos de “aferição” da qualidade pretendem mostrar para a 

audiência e para a sociedade o quanto do que é oferecido pelas organizações 

é efetivamente entregue. Ou não...

A ferramenta aqui apresentada para avaliação de qualidade do requisito 

relevância representa um esforço para dotar o sistema jornalístico de ins-

trumentos capazes de medir seu desempenho. Há muito certamente ainda 

por ser desenvolvido e aprimorado, conforme algumas ponderações feitas 
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no próprio decorrer da exposição. Apesar disso, os resultados alcançados 

nos estimulam a ampliar a aprofundar os testes na direção aqui apresenta-

da, com base na medição do Índice de Relevância Jornalística (IRJ).
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AVALIAÇÃO DE QUALIDADE NO TELEJORNALISMO: 
PRINCÍPIOS EDITORIAIS E A COBERTURA DO 
JORNAL NACIONAL SOBRE OS PREPARATIVOS 
PARA A COPA DO MUNDO E A COPA DAS 
CONFEDERAÇÕES

Bruno da Silva Tavares

A constante apropriação do termo “qualidade” pelos ato-

res sociais envolvidos nas esferas de produção, recepção 

e observação analítica da atividade jornalística está di-

mensionada em contextos diversos, porém com algum 

grau de convergência, em especial, no tocante ao dever 

ser da instituição. A fundamentação dessa diversidade 

de contextos situa-se muitas vezes em critérios políti-

cos, morais (questões debatidas de modo isolado como 

função social do jornalismo, propriedade dos veículos, 

popularização da audiência), técnicos - aspectos de ima-

gem e som - (GOMES, 2006), próprios à deontologia e, 

frequentemente, difusos em uma ausência de sistema-

tização, seja por serem analisados separadamente, ou 

pela ausência de unidade teórica em relação a pontos 

fundamentais que norteiem a atividade jornalística. A 

despeito deste cenário, o ponto de convergência reside 

em uma suposta neutralidade que mobiliza os atores 

envolvidos a acionarem sua relação entre qualidade e 

jornalismo, uma vez que - parece pacificado - a reflexão 

e execução de expedientes próprios à qualidade, que são 

interessantes a proprietários, jornalistas e público.

Ao dispor sobre Sistemas de Responsabilização da Mídia 

que propusessem, para além da autorregulação, meca-

nismos de controle de qualidade, serviço ao usuário, 
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educação (sempre na perspectiva de assegurar a função social primor-

dial dos meios de comunicação de prestação de um bom serviço público), 

Claude-Jean Bertrand (1999) descreve essa dimensão convergente do dever 

ser que alinha as instâncias envolvidas.

O “conceito de qualidade”, conceito pouco utilizado até agora no quadro 

midiático, tem, primeiramente, a vantagem de ser amplo: engloba mo-

ral, deontologia e também as iniciativas da direção da mídia visando a 

melhor satisfazer o público. Tem, sobretudo, a vantagem de ser neutro, 

de poder agradar a todos os protagonistas. Para os usuários, evoca um 

serviço valioso. Para os jornalistas, significa produto melhor, credibi-

lidade acrescida, logo, prestígio aumentado. Para os proprietários, ele 

evoca os sucessos comerciais japoneses, portanto lucros crescentes. Por 

fim, evoca ação, não conversa fiada.  (BERTRAND, 1999, p.53)

As diferentes bases teóricas nas quais se sustentarão a argumentação sobre 

critérios de avaliação da qualidade no jornalismo podem ser consideradas o 

primeiro obstáculo nessa abordagem. A premissa do consenso entre as ins-

tâncias envolvidas (produtores, consumidores e neutros como instituições 

de pesquisa) quanto aos parâmetros que designarão qualidade a um produto 

ou serviço, prevista na norma ABNT NBR ISO 9000, é obstruída pela diver-

gência de ordem gnosiológica e epistemológica que, em última análise, pode 

ser refletida na oposição entre o paradigma da mediação e aplicação das teo-

rias construcionistas e subjetivistas. Ainda que, eventualmente, perceba-se 

alguma contribuição de determinada corrente validada ou considerada pelo 

movimento contrário, há de pontuar que, à medida que parâmetros fun-

damentais que engendram a instituição são categoricamente refutados por 

determinada corrente, a persecução de determinados valores é relativizada 

ou fragilizada, estagnando-se sem a proposição de um passo adiante à crí-

tica pela crítica.

Acerca das raras convergências entre as correntes opostas mencionadas, 

convém destacar a revisão experimentada por teóricos do paradigma da 

mediação, no tocante à posição dogmática sobre a verdade e relevância au-
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toevidentes dos fatos e às instâncias de significação prévias, acionadas pelo 

sujeito ao conhecer o fato (GUERRA, 2008); bem como o reconhecimento, 

por parte dos teóricos do modelo construtivista e culturalista, da noção de 

objetividade e imparcialidade como pilares do jornalismo enquanto institui-

ção socialmente aceita, fornecendo parâmetros que lidam com jornalistas, 

organizações e receptores no processo de produção de sentido (GOMES, 

2006). Sem a pretensão de aprofundar esse debate, este trabalho alinha-se 

à compreensão do problema do conhecimento atualizada, em alguma me-

dida, pelas contribuições construcionistas, sem refutar a possibilidade da 

objetividade, verdade e relevância enquanto expedientes basilares da ativi-

dade, logo, reconhecidos parâmetros para persecução dos profissionais e 

avaliação dos receptores.

Essa opção pelo modelo de jornalismo engendrado nas sociedades democrá-

ticas ocidentais é fundamental no enfrentamento da questão da qualidade, 

pois seus valores serão os parâmetros balizadores dos processos e produ-

tos abordados. Destarte, a noção de qualidade aqui trabalhada passa pelo 

tratamento da literatura da administração, que destaca a dimensão da orga-

nização e da recepção (respectivamente, especificações de padrões e grau 

de conformidade entre produto versus expectativa do consumidor). Para 

fomentar a relação entre essas dimensões, a qualidade enquanto recurso 

organizacional evoca, além desse consenso teórico que funda os parâmetros 

de avaliação do produto e normatiza as rotinas de processo, o desenvolvi-

mento de métodos transparentes e confiáveis para aferição de produtos e 

desempenhos de trabalho, de modo a estreitar a distância entre universo 

acadêmico de reflexão e campo prático da atividade em seus conflitos. À 

luz dessa abordagem das ferramentas de gestão, avaliação e certificação de 

qualidade no tocante à atividade jornalística proposta por Guerra (2010), 

este trabalho pretende desenvolver, ainda que de modo incipiente e expe-

rimental, mecanismos de avaliação de coberturas jornalística pelo crivo de 

valores consagrados no modelo normativo tradicional da atividade e afir-

mados em seus documentos públicos de princípios editoriais – veracidade, 

relevância, pluralidade, diversidade e transparência – de modo a possibilitar, 
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à medida que se afere a conformidade com compromissos, um avanço que 

supere a caixa-preta metodológica que designa qualidade de acordo com a 

subjetiva credibilidade, ou a falta de qualidade pela crítica negativa, fincada 

em percepções pessoais ou que escapem a um anseio institucional ou social. 

Com efeito, a escolha da temática que serve de pano de fundo para a averi-

guação da qualidade na cobertura jornalística analisada neste trabalho está 

alicerçada no pressuposto que relaciona a atividade jornalística em uma 

perspectiva de serviço público, que provê informações e conteúdos aos cida-

dãos; amplia-se a publicidade e transparência imprescindíveis ao vigor das 

democracias ocidentais, particularmente no que concerne a expedientes de 

responsabilização dos agentes públicos na gestão das ações pertinentes à 

coletividade (ver HABERMAS, 1984).

Nesse diapasão, o recorte temático da cobertura analisada nesta pesquisa 

versa sobre os preparativos para os eventos Copa do Mundo de Futebol e 

Copa das Confederações. Em razão dos eventos demandarem aplicação de 

importante montante de verbas públicas, além de potenciais conflitos de 

interesse, há uma pertinente oportunidade de experimentação da metodo-

logia testada, por este viés que compreende a função social do jornalismo e 

sua responsabilidade em democracias. É necessário, portanto, contextuali-

zar os eventos abordados aqui.

Sobre os eventos Copa do Mundo e Copa das Confederações

A Copa do Mundo de Futebol é uma disputa quadrienal entre seleções na-

cionais, organizada pela entidade que controla a gestão profissional desse 

esporte no mundo, a Federação Internacional de Futebol Associado – FIFA. 

O Brasil foi eleito sede em 2007 da edição de 2014 e, por consequência, abar-

cou também a edição de 2013 da Copa das Confederações, competição com 

menor número de participantes que serve como teste para o maior evento 

do ano posterior. 
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A FIFA, uma associação privada regida pela legislação suíça, é composta 

por 211 federações nacionais1. Engendra seu principal evento em parceria 

com a federação de futebol do país-sede, através do Comitê Organizador 

Local (COL), subsidiado nesta edição de 2014 pela Confederação Brasileira 

de Futebol (CBF), instituição privada que detém os direitos de gestão do 

futebol profissional no país, sediada no Rio de Janeiro. O terceiro agente 

fomentador da Copa do Mundo é o Governo Federal, que pleiteou2 à FIFA o 

deferimento da candidatura em parceria com a CBF, comprometendo-se em 

promover a infraestrutura necessária para realização do torneio. À época da 

escolha do país-sede, a delegação brasileira (composta, entre outros mem-

bros, pelo então presidente da CBF – Ricardo Teixeira – e o ex-presidente 

da república Luiz Inácio Lula da Silva) anunciou3 que caberia à iniciativa 

privada a reforma e construção de estádios, enquanto o Governo Federal se 

responsabilizaria por obras de infraestrutura.4. Essa questão do papel de 

cada agente no financiamento do evento é, possivelmente, o ponto de partida 

dos conflitos nas discussões públicas sobre a realização da Copa no Brasil5.

O Governo Federal disponibiliza no seu portal oficial6, além do conteúdo 

promocional do evento, informações concernentes ao planejamento e execu-

ção dos empreendimentos, e o discurso oficial sobre a expectativa positiva 

do legado em infraestrutura, a criação de emprego e promoção da imagem 

do país em escala global, além da estimativa de agregar receitas ao PIB. O 

Governo Federal norteia suas ações na concretização das garantias oficiais 

assumidas pela Lei nº 12.663 de 2012 (Lei Geral da Copa) que dispõe sobre 

1. Disponível em: <http:// fifa.com/associations/index.html.> Acesso em: 1 de março 2014.
2. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2007-10-30/fifa-avalia-proposta-brasileira-
para-sediar-copa-do-mundo-de-2014. Acesso em: 1 de março 2014.
3. Disponível em: http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas/2007/10/30/ult59u135237.jhtm; http://
agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2007-10-31/lula-diz-que-governo-ja-trabalha-na-melhoria-da-infra-
estrutura-para-copa; Acessos em: 1 de março de 2014.
4.  Disponível em: http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/2007/brasil-e-confirmado-como-
sed-da-copa-2014. Acesso em: 1 de julho de 2013.
5. Vários veículos noticiosos confrontam declarações de membros da comitiva brasileira à época da 
escolha da sede em 2007 com ocorrências concernentes aos preparativos do torneio nos últimos 
anos: Disponível em: http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/10/30/cinco-anos-
apos-virar-pais-sede-brasil-organiza-copa-com-ajuda-de-governo-e-verba-publica.htm; http://www.
contasabertas.com.br/website/arquivos/596; http://espn.uol.com.br/noticia/400386_no-dia-1-de-
abril-veja-10-mentiras-da-copa-do-mundo-de-2014. Acessos em: 1 de março de 2014.
6.  Disponível em: http://www.copa2014.gov.br/pt-br. Acesso em: 1 de março de 2014.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2007-10-30/fifa-avalia-proposta-brasileira-para-sediar-copa-do-mundo-de-2014
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2007-10-30/fifa-avalia-proposta-brasileira-para-sediar-copa-do-mundo-de-2014
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas/2007/10/30/ult59u135237.jhtm
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2007-10-31/lula-diz-que-governo-ja-trabalha-na-melhoria-da-infra-estrutura-para-copa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2007-10-31/lula-diz-que-governo-ja-trabalha-na-melhoria-da-infra-estrutura-para-copa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2007-10-31/lula-diz-que-governo-ja-trabalha-na-melhoria-da-infra-estrutura-para-copa
http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/2007/brasil-e-confirmado-como-sede-da-copa-2014
http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/2007/brasil-e-confirmado-como-sede-da-copa-2014
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/10/30/cinco-anos-apos-virar-pais-sede-brasil-organiza-copa-com-ajuda-de-governo-e-verba-publica.htm
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/10/30/cinco-anos-apos-virar-pais-sede-brasil-organiza-copa-com-ajuda-de-governo-e-verba-publica.htm
http://www.copa2014.gov.br/pt-br
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as medidas relativas à Copa das Confederações 2013 e à Copa do Mundo 

2014; e na aplicação do documento Matriz de Responsabilidades, acordo 

que engloba União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e define 

compromissos referentes a fontes de recursos e execução dos projetos es-

senciais à realização do evento. Esse documento, assinado em janeiro de 

2010 pelo ministro do esporte, sofreu revisões e atualizações de acordo com 

o interesse do Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014.

Pela sociedade civil organizada, um dos principais manifestos acerca da rea-

lização da Copa no Brasil é o Portal Popular da Copa 7, que organiza matérias 

jornalísticas agrupadas em temáticas como remoção e despejos, precariza-

ção do trabalho, exceções e ilegalidades, recursos públicos para interesses 

privados, todas oriundas do evento. Intitulado Comitês Populares Locais, 

resultado de mobilizações nas cidades-sedes da Copa por parte de movi-

mentos sociais organizados, universidades e entidades da sociedade civil, o 

grupo denuncia um “estado de exceção” criado por imposição dos promoto-

res do evento, enquanto o poder público permitiria a flexibilidade das leis, 

suspendendo direitos antes e durante os jogos, ameaçando os mecanismos 

de defesa, proteção social, garantia e promoção de direitos humanos. 

De 2007 a 2013, diversos veículos noticiosos acompanharam a evolução ou 

estagnação de obras em arenas, aeroportos, portos, telecomunicações, mui-

tas vezes sob a tensão 8entre supervalorizar receitas e subestimar despesas 

à guisa do discurso da FIFA, de patrocinadores e do governo local, bem como 

o inverso, consoante os discursos daqueles que direta ou indiretamente são 

prejudicados pela realização do evento ou discorda de sua promoção no 

país. A questão da natureza do financiamento do evento9 - incentivos fiscais, 

parcerias público-privadas - a linha tênue que separa o interesse privado e 

7.  Disponível em: http://www.portalpopulardacopa.org.br/. Acesso em: 1 de março de 2014.
8. Exemplos de abordagens que ilustram essa tensão: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/
perguntas_respostas/cidades-copa-2014/cidades-sede-copa-2014-estadios-capitais-fifa-cbf-abertura-
final.shtml; http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/06/130626_copa_gastos_ru.shtml. 
Acessos em: 1 de março de 2014.
9.  Exemplo dessa relação difusa entre Governo Federal e FIFA: http://copadomundo.uol.com.br/
noticias/redacao/2013/05/27/governo-entra-com-mais-r-31-mi-na-transmissao-de-tv-da-copa-das-
confederacoes-para-a-fifa.htm. Acesso em: 1 de outubro de 2016.

http://www.portalpopulardacopa.org.br/
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/06/130626_copa_gastos_ru.shtml
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/27/governo-entra-com-mais-r-31-mi-na-transmissao-de-tv-da-copa-das-confederacoes-para-a-fifa.htm
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/27/governo-entra-com-mais-r-31-mi-na-transmissao-de-tv-da-copa-das-confederacoes-para-a-fifa.htm
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/27/governo-entra-com-mais-r-31-mi-na-transmissao-de-tv-da-copa-das-confederacoes-para-a-fifa.htm
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o engajamento de recursos públicos, parece que em maior ou menor escala 

foi agendada nos últimos anos pela imprensa brasileira, e justamente, à luz 

desta gama de possibilidades de coberturas jornalísticas, faz-se necessário 

investigar em que medida importantes veículos se apropriaram de forma 

diversificada e plural deste tema de relevante impacto na agenda pública 

brasileira.

Neste artigo, foi analisada apenas a cobertura do Jornal Nacional, princi-

pal telejornal da principal emissora aberta do país – Rede Globo. A escolha 

pelo telejornal baseou-se na sua importância e alcance nacional, além da 

condição de transmissora e parceira da Rede Globo junto à FIFA quanto 

aos eventos Copa do Mundo e Copa das Confederações. A possibilidade de 

conflitos éticos no âmbito jornalístico, presentes nesta relação de aquisição 

dos direitos de transmissão pela empresa que produz entretenimento e tam-

bém jornalismo, pode ser fundamentada no próprio documento “Princípios 

Editoriais das Organizações Globo”, em sua alínea “m”, do item “Isenção” 

quando assegura: “As Organizações Globo são independentes de grupos 

econômicos, e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebi-

dos. Por esse motivo, as decisões editoriais sobre reportagens envolvendo 

anunciantes serão tomadas a partir dos mesmos critérios usados em relação 

aos que não sejam anunciantes10”.

Metodologia

A avaliação de qualidade proposta nesse primeiro momento da pesquisa 

desenvolve-se ainda em fase experimental, portanto, possibilitando even-

tuais ajustes no tocante ao tratamento qualitativo dos dados. Nesse estágio 

inicial, a proposta de avaliar o conteúdo noticioso do Jornal Nacional pelo 

crivo do próprio documento de princípios editoriais das Organizações Globo 

foi antecedida pela averiguação de conformidade das garantias e diretri-

zes do próprio documento com os requisitos essenciais que sustentam a 

atividade jornalística – veracidade, relevância, transparência, pluralidade 

10.  Disponível em: http://g1.globo.com/principios-editoriais-das-organizacoes-globo.html. Acesso em: 
1 de março de 2014.

http://g1.globo.com/principios-editoriais-das-organizacoes-globo.html
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e diversidade – parâmetros esses sustentados por uma tradição teórica já 

referenciada neste trabalho. Todos esses valores, em proporções diferentes, 

foram identificados no conteúdo do documento, ocorrendo então opção por 

avaliar a conformidade de apenas três itens nesse estágio da pesquisa – re-

levância, pluralidade e diversidade.

O período compreendido das matérias observadas deu-se entre 15 de ju-

nho de 2012 e 15 de junho de 2013, intervalo entre a abertura da Copa 

das Confederações e seu ano anterior. Através do site do próprio Jornal 

Nacional11, utilizando os termos-chave “Copa das Confederações” e “Copa 

do Mundo”, as matérias foram selecionadas, em um total de 104 – incluin-

do notas relatadas pelos componentes da bancada do telejornal, desde que 

cobertas por imagens correspondentes. Foram excluídas matérias que tra-

tavam estritamente sobre resultados de jogos de seleções participantes e 

treinos preparativos anteriores ao mês de realização da convocação de equi-

pes, em uma tentativa de direcionar os resultados para o cerne temático da 

pesquisa – os preparativos para a realização dos torneios. Destarte, a ideia 

era a avaliação de qualidade no tocante à propriedade do interesse público 

deste objeto, abdicando de um diagnóstico hipotético de mera afirmação de 

uma cobertura viciada em propagar eventos interessantes à emissora.

Após a leitura flutuante das matérias, relatórios e documentos disponibi-

lizados nos sites dos atores principais, foi sistematizada uma matriz com 

disposição de problemas que corresponderiam a temáticas fundamentais 

da realização dos eventos. Assim ficaram dispostas: cumprimento de cro-

nogramas para entrega das obras; atendimento médico em estádios; serviço 

de voluntariado para os torneios; repercussões dos preparativos no setor do 

turismo; repercussões quanto à segurança pública e defesa nacional; tele-

comunicações para viabilizar comunicação durante as copas; repercussões 

referentes aos estádios; promoção dos eventos, protestos e manifestações; 

aspectos sobre mobilidade urbana e obras no entorno de estádios; reper-

11. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/. Acesso em: 1 de março de 2014.

http://g1.globo.com/jornal-nacional/
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cussões dos preparativos dos aeroportos; dos portos; repercussão política; 

e uma última categoria aglutinadora de matérias não tipificadas – denomi-

nada “outros”.

Após o mapeamento das relações entre opiniões, relatos informativos fac-

tuais e teses (defesa de um ponto de vista), os resultados foram inferidos na 

perspectiva de avaliar - ainda que através de dados absolutos de frequência – 

a persecução dos parâmetros de qualidade fundados na tradição jornalística 

e reforçados pelas Organizações Globo em seu documento editorial público. 

Análise dos resultados 

A relevância, no jornalismo, é designada pelo termo técnico valor-notícia, 

que é a expectativa em torno das demandas de informação do espectador 

idealizado (GUERRA, 2008). Para Sperber e Wilson (1995), a avaliação de re-

levância é centrada na capacidade de uma informação gerar algum efeito em 

um contexto cognitivo possível de ser acionado pela audiência, conforme as 

especificidades de sua competência de recepção. Com efeito, deve-se pensar 

na produção da informação em conformidade com um contexto cognitivo 

compartilhado pelo público receptor, bem como na potencial mudança no 

contexto cognitivo, ou seja, a associação da nova informação ao repertório 

consolidado enquanto transformação do saber anterior. Essa ideia, embo-

ra possa soar óbvia, é fundamental no entendimento da função social do 

jornalismo no tocante ao significado da informação pública em uma demo-

cracia. Porém, antes de uma breve reflexão sobre isso, convém frisar que 

essa sintonia entre oferta de conteúdo e expectativas da audiência pode ser 

apreendida em duas categorias, conforme ilustra Guerra (2008): A primeira, 

denominada Valores-Notícia de Referência designa aqueles valores defini-

dos pelas expectativas de uma audiência em especial, perseguida por uma 

organização jornalística através de técnicas empíricas (erro-e-acerto), com 

apelo em instigar o público, objeto dos estudos do newsmaking; a segunda 

categoria, denominada Valores-Notícia Potenciais, compreende as expecta-

tivas de uso ainda não exploradas junto à audiência. 
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O Valor- Notícia de Referência deve validar-se junto às expectativas da 

audiência; validar-se no âmbito da instituição jornalística, guardiã dos pre-

ceitos e normas historicamente consagradas; e adequar-se aos critérios da 

organização e seus processos de produção. Esse movimento de análise pró-

prio da gestão interna dos processos por parte da empresa jornalística não 

é contemplado neste trabalho. Contudo, é importante situar em que contex-

to encontra-se a análise apresentada neste trabalho. Guerra (2008) divide 

ainda essa expectativa referencial da audiência em seu aspecto ou ordem 

privada e aquela relativa ao uso público da informação, ou de ordem públi-

ca. Ora, enquanto na primeira é notável o apelo relacionando motivações, 

gostos e preferências segmentadas, no segundo a expectativa está alinhada 

com a ideia de responsabilização do indivíduo com a coisa pública, espe-

cificamente, o cidadão enquanto agente participante e transformador na 

democracia, que toma para si o conhecimento basilar para sua integração 

ao sistema político e social ao qual pertence. Denominado Valor-Notícia de 

Referência Universal, considera as informações de interesse público que po-

dem aglutinar todo o público, fatos que atinjam uma única pessoa, mas no 

tocante a direitos ou deveres próprios à cidadania e fatos que contemplam 

as situações anteriores de modo secundário (GUERRA, 2008). Não se deve 

perder de vista que a relevância da informação jornalística também nesse 

aspecto só se concretiza quando acionada no contexto cognitivo do receptor. 

Por esse prisma teórico, observa-se que os critérios de relevância utilizados 

pelo Jornal Nacional na cobertura dos preparativos para a Copa do Mundo 

FIFA e Copa das Confederações no período destacado, em termos quantita-

tivos, perseguiram a identificação do espectador com os eventos, através de 

matérias com conteúdo meramente promocional – reportagens sobre paí-

ses participantes, detalhes da transmissão dos jogos, elementos como bolas, 

ingressos e outros – evidenciando uma primazia pelos Valores-Notícia de 

Referência, valores inseridos na lógica de preferências que não remetem ao 

círculo de informações necessárias para o exercício da cidadania, como ilus-

tra o Quadro 1:
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Quadro 1 – Destaque dos problemas na cobertura do JN 

Problemas
Ocorrências de opiniões 
ou relatos de informação

Quantidade 
de matérias

Cumprimento do cronograma de entrega das obras. 44 26

Promoção dos eventos 40 39

Repercussões referentes aos estádios 36 24

Segurança pública e defesa nacional 18 10

Serviço de voluntariado para a Copa 13 3

Telecomunicações para viabilizar comunicação 
durante a Copa

5 3

Repercussões dos preparativos no setor do turismo 8 3

Atendimento médico em estádios 2 2

Protestos e manifestações 1 1

Aspectos sobre mobilidade urbana e obras no 
entorno de estádios

5 3

Repercussões dos preparativos dos aeroportos 8 2

Repercussões dos preparativos dos portos 0 0

Repercussão política 2 2

Outros 5 5

Fonte: elaboração própria.

.

Em que pese esse levantamento não ter pontuado a profundidade que foi 

dada a cada tema, nem a centralidade de cada tema nas matérias (embora 

a ocorrência –primária ou secundária – tenha sido registrada), é notória a 

disparidade entre o número absoluto de matérias que tratam do cumpri-

mento de prazos de obras em estádios e promoção das competições, em 

detrimento a outros problemas. Pode-se afirmar que, especificamente as 

matérias relacionadas ao cumprimento de prazos, dizem respeito, em al-

guma medida, a um acréscimo de informação ao repertório cognitivo do 

receptor que possibilita a ele acionar expedientes de responsabilização do 

investimento público, uma vez que a maior parte das obras tenha sido finan-
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ciada pelo poder público - diretamente, por empréstimos via BNDES - ou por 

parcerias público-privadas. Todavia, pode-se concluir que o telejornal, não 

obstante a natureza privada do evento, hierarquizou seu conteúdo noticioso 

por meio de Valores- Notícia de Referência, tornando secundária a apropria-

ção de Valores- Notícia de Referência Universal, e ainda, em menor escala, 

os Valores-Notícia Potenciais, o que pode ser mais bem evidenciado na aná-

lise do parâmetro Diversidade da cobertura. Portanto, o pequeno volume de 

informações sobre valor de obra, natureza do financiamento e modelo de 

gestão a ser implantado, implica a baixa relevância de temas como legado 

dos novos aparelhos esportivos e respectivas políticas públicas em detri-

mento a alta relevância de matérias que reforçassem o repertório cognitivo 

do telespectador, em um círculo viciado de discussões de prazos e concomi-

tante sedução do evento por meio de conteúdo promocional.

Pluralidade e Relevância

O entendimento adotado para avaliar pluralidade deu-se na observação da 

quantidade de atores chamados a posicionar-se sobre determinado tema, em 

uma perspectiva de concatenação de opiniões, relatos informativos e teses 

– descritos na metodologia. As relações entre grupos de opiniões mapeados 

no conjunto de matérias orientaram demarcações de posturas prós, contras 

ou relativas sobre determinado assunto, de modo a apontar possíveis cor-

rentes preponderantes de determinados pontos de vista ou enquadramentos 

da cobertura e a efetivação de determinados atores na circunscrição dos 

eventos Copa do Mundo e Copa das Confederações. 

Nessa etapa da pesquisa não foi aplicado qualquer método mais refinado de 

diferenciação da qualidade de cada discurso dos atores evocados, recortados 

e hierarquizados na edição jornalística. Os dados apresentados na Figura 1 

retratam os atores acionados, sendo quantificados a partir da ocorrência 

absoluta identificada pelo pesquisador:
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Figura 1 –Atores Acionados

Fonte: elaboração própria.

Nessa disposição, percebe-se uma maior aparição dos representantes das 

gestões municipais e estaduais (em grande parte através das secretarias 

especializadas que tratam dos assuntos pertinentes aos preparativos das 

sedes), da FIFA e do Comitê Organizador Local (COL). Esta divisão mais 

detalhada identifica que, embora a soma das vozes do governo federal 

(Ministério dos Esportes, Presidência da República, demais ministérios) 

equipara-se aos quatro segmentos citados, apenas uma matéria apresen-

tou a fala da representante maior da gestão do poder executivo federal. No 

Quadro 2, os atores foram condensados em macro-categorias de acordo com 

sua natureza:
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Quadro 2 – Grupos de fontes de informação acionados

GRUPOS Ocorrências

Poder Executivo 61

Grupos sociais ligados diretamente ao evento 55

FIFA 20

Construtora e Concessionárias 16

Grupos sociais indiretamente ligados ao evento 15

COL 14

Outros 9

Funcionários da Rede Globo (Globais) 8

Operadoras de hotelaria 5

Poder Legislativo 3

Poder Judiciário 2

Clubes 2

Fonte: elaboração própria.

Apenas uma matéria12 apresentou relato (indireto, na ocasião) de manifes-

tante contrário a uma remoção, portanto, não houve menção em nenhuma 

das matérias analisadas a falas contrárias a realização do evento. Em ape-

nas uma matéria13 é relatado manifesto de grupo avesso aos eventos, mais 

propriamente, contrários “aos gastos na organização da Copa”.  A disparida-

de entre a presença do poder executivo (61 ocorrências, somando as esferas 

federal, estadual e municipal), poder legislativo (3 ocorrências) e poder judi-

ciário (2 ocorrências – ambas Tribunal de Contas de Mato Grosso, órgão de 

controle, aqui enquadrado como judiciário) aponta para a tônica da cober-

tura com foco nas preocupações concernentes à execução de cronogramas 

de obras e serviços, desconsiderando as implicações no tocante ao acompa-

nhamento jurídico – seja através de instituições como Ministério Público 

e Tribunal de Contas, seja por provocação de segmentos da sociedade de 

civil em iniciativas prol transparência, como o  Portal Jogos Limpos, ou pelo 

poder legislativo, em sua Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

12. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/01/indios-resistem-desocupacao-
de-predio-que-deve-ser-demolido-no-rio.html. Aceso em: 1 de março 2014.
13. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/06/manifestantes-protestam-em-
frente-ao-estadio-nacional-na-estreia-da-copa-das-confederacoes.html. Acesso em: 1 de março 2014.

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/01/indios-resistem-desocupacao-de-predio-que-deve-ser-demolido-no-rio.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/01/indios-resistem-desocupacao-de-predio-que-deve-ser-demolido-no-rio.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/06/manifestantes-protestam-em-frente-ao-estadio-nacional-na-estreia-da-copa-das-confederacoes.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/06/manifestantes-protestam-em-frente-ao-estadio-nacional-na-estreia-da-copa-das-confederacoes.html
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A frequência absoluta que ilustra o acionamento de determinados grupos 

na cobertura dos preparativos dos eventos aponta evidências quanto a um 

enquadramento que privilegiou uma relação limitada de compreensão das 

dimensões sociais, econômicas e políticas que fundam o engendramento de 

megaeventos. Fatores como a ausência de atores contrários, em algum as-

pecto, às consequências dos eventos, de entidades civis e representantes dos 

poderes judiciário e legislativo, em contraponto à numerosa frequência do 

círculo organizador – FIFA, COL, Poder Executivo (que em última análise 

perseguem, por mais que seja apresentada alguma divergência pontual, o 

mesmo fim); e mais que o triplo de falas de funcionários da própria emissora 

em matérias promocionais da cobertura, em comparação com a ocorrência 

de posicionamentos de clubes (apenas duas vezes), são indícios de problemas 

de uma cobertura jornalística que se pretende plural, como a orientação 

expressa na alínea “b”, no requisito Isenção no documento “Princípios edito-

riais das Organizações Globo”: 

Na apuração, edição e publicação de uma reportagem, seja ela factual 

ou analítica, os diversos ângulos que cercam os acontecimentos que ela 

busca retratar ou analisar devem ser abordados. O contraditório deve 

ser sempre acolhido, o que implica dizer que todos os diretamente en-

volvidos no assunto têm direito à sua versão sobre os fatos, à expressão 

de seus pontos de vista ou a dar as explicações que considerarem con-

venientes. 14

Convém ressaltar que, embora não tenham sido pontuadas ou hierarquiza-

das as opiniões por suas densidades, o mapeamento dos grupos opinativos 

e, por conseguinte, a identificação do contraditório, reforço ou relativização 

de um ponto de vista apresentado contribuiu na compreensão de uma di-

mensão quantitativa de determinados problemas, ao passo que sinalizou, 

em alguma medida, para a avaliação de amplitude da diversidade, que será 

apresentado adiante. No Quadro 3 é apresentado um fragmento dessa teia 

de relações de opiniões:

14. Idem, 12.
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Quadro 3 – Relações entre posições e problemas 

Problema Macro-Posição Posições Q Relações

Cumprimento 
do cronograma 
de entrega das 
obras.

Prazos serão 
cumpridos

OPINIÃO 1 – Prazos serão 
cumpridos. 

20 Opinião 1 /- 
Opinião 2
X 
Opinião 3 /-
Opinião 4
 

OPINIÃO 2 – Prazos serão 
cumpridos com atraso.

12

Prazos não serão 
cumpridos

OPINIÃO 3 – Prazos não 
serão cumpridos.

4

Cobrança Opinião 4 – Cobrança pelo 
cumprimento dos prazos.

8

Repercussões 
quanto à 
segurança 
pública e defesa 
nacional.

Violência contra 
turistas aumenta

OPINIÃO 8 – Houve 
aumento de registros.

2 Opinião 8 X Opinião 
9 /+ Opinião 14 /+ 
Opinião 22

Estado age para 
inibir e diminuir 
a violência: 
Investimentos 
e operação em 
Defesa e Segurança 
em grandes 
eventos

OPINIÃO 9 - Houve 
aumentos do número de 
registros por incentivo de 
campanha do governo (em 
tese, a violência continua 
a mesma).

1 Opinião 9 /+ Opinião/
INFO 14; /+22

OPINIÃO 14 – 
Manifestação de apoio aos 
planos governamentais de 
combate.

3

OPINIÃO (e INFO) 22 – 
Investimentos e operação 
e defesa de Grandes 
eventos estão sendo feitos 
para garantir a segurança.

8 /+ Opinião 14

Ação policial em 
manifestações ou 
distúrbios civis

OPINIÃO 23 – Aprovação 
de modo geral da atuação 
da força policial.

3 Opinião 23 X 
Opinião 24

OPINIÃO 24 – Reprovação 
total ou parcial da atuação 
da força policial.

1

Fonte: elaboração própria.

O entendimento para avaliar a diversidade da cobertura sustentou-se na 

averiguação por maior quantidade de enquadramentos na cobertura, tan-

to no aspecto temático, quanto pela variedade de opiniões referente a um 

mesmo problema. Com efeito, se no tocante à avaliação de pluralidade 

atentou-se para o quantitativo de atores que opinavam sobre um problema, 
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na avaliação de diversidade pode-se diagnosticar, à luz da matriz temática 

representada na categoria de Problemas, em que medida as relações entre 

opiniões foram exploradas.

O Quadro 3 apresenta um exemplo do modo como foi disposta a ferramenta 

de análise, em que a matriz temática das possibilidades de cobertura jorna-

lística dos eventos em destaque é preenchida de acordo com os resultados do 

objeto observado. Logo, constatou-se que, das 104 matérias analisadas, ne-

nhuma abordou em qualquer grau o problema Repercussão dos Preparativos 

dos Portos (presente na Matriz de Responsabilidades do governo fede-

ral). Quanto aos Aspectos sobre Mobilidade Urbana, apenas uma matéria 

mencionou a macro-posição ‘Remoções e Despejos’, sobre índios da al-

deia Maracanã, mencionada anteriormente. A categoria mais acionada foi 

Cumprimento do Cronograma de Entrega das Obras, constituída por quatro 

opiniões majoritárias. Diante de um cenário no qual 32 opiniões são afirma-

tivas quanto à entrega das obras, contra 4 negativas e 8 pela cobrança dos 

prazos, é possível afirmar que boa parte das matérias construiu um enre-

do protagonizado pelos três atores oficiais – COL, FIFA e Governos – que 

perseguiam um mero monitoramento da evolução de cronogramas, predo-

minantemente de estádios, carentes de informações essenciais no tocante 

ao interesse público, como o valor de cada obra (apenas 5 vezes informado) e 

a natureza do financiamento aplicado (apenas 4 vezes informado), na cons-

trução ou gerência dos novos equipamentos esportivos. 

Para fins comparativos, foi detectada a mesma quantidade de matérias cuja 

finalidade era a autopromoção da emissora e ocorrências de relato informa-

tivo da natureza do financiamento. O maior número de matérias por temas 

e relatos informativos foram justamente os concernentes à promoção dos 

eventos (informações sobre ingressos, bolas, mascotes e seleções partici-

pantes). Contabilizando quase o dobro da segunda opinião ou relato mais 

frequente (Opinião 1 – Prazos serão cumpridos), os relatos informacionais 

promocionais do evento difundidos com tanta intensidade reforçam o con-

flito ético que reside na tensão entre jornalismo e interesse mercadológico 

da empresa, experimentado à medida que se adquire direitos de transmis-
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são de um evento e torna-se parceira da entidade promotora. Tal implicação 

deságua nos questionamentos sobre a linha tênue que por vezes separa jor-

nalismo e entretenimento.

Outro dado importante, quanto à avaliação de diversidade da cobertura, diz 

respeito às cidades-sedes apresentadas na cobertura do Jornal Nacional. 

Das doze cidades que sediaram a Copa do Mundo, duas não foram abor-

dadas por nenhuma matéria de modo particular. O Rio de Janeiro, sede da 

emissora e das finais das duas competições – foi a cidade mais abordada, 

com grande disparidade com as demais, conforme ilustra a Figura 2 com os 

números absolutos de matérias por cidade.

Figura 2 – Sedes acionadas na cobertura

Fonte: elaboração própria.

Na alínea “d” do requisito Isenção, as Organizações Globo afirmam uma 

diretriz para seus jornalistas, concomitantemente, asseguram um valor ao 

conteúdo jornalístico: “Não pode haver assuntos tabus. Tudo aquilo que for 

de interesse público, tudo aquilo que for notícia, deve ser publicado, anali-

sado e discutido15”.

15.  Idem, 12.
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A despeito de o enunciado apresentar-se como um aforismo intuitivo e vago 

no tocante a dispor uma consequência responsiva ao não cumprimento, é 

importante perceber a apropriação do famigerado interesse público como 

bastião ou ponto de partida para a investigação jornalística. Mais que ali-

nhar a organização com um dos pilares no qual a instituição jornalismo está 

fundada e forjar sua singularidade frente aos novos desafios que remode-

lam seu itinerário histórico, a afirmação de tal parâmetro como norteador 

da produção de conteúdo faz urgir a necessidade de elevação de contínuos 

observatórios de gestão em processos e produtos noticiosos. Desse modo, 

há de se confrontar desafios éticos, técnicos e mercadológicos, suscitados 

ao passo que as garantias propostas por produtores (e financiadas por anun-

ciantes) são constantemente esgotadas em sua inobservância, fraturando o 

capital simbólico mais valioso na atividade, a credibilidade.

Considerações finais

Incipientes em literatura específica e, por conseguinte, experimentais na 

formulação de metodologias de gestão de processo e avaliação dos produtos, 

abordagens acerca da qualidade em jornalismo podem contribuir em todas 

as instâncias envolvidas na produção e consumo de notícias. Diferentes cor-

rentes teóricas de apropriação da atividade jornalística devem oferecer e 

sustentar seus parâmetros basilares na perspectiva de aprimoramento das 

práticas, que configuram desde o processo de produção da notícia até as 

expectativas demandadas pelo público. 

Nessa esteira, o presente trabalho é parte de uma pesquisa que visa de-

senvolver metodologias para aferição de qualidade em jornalismo, aqui 

especificamente, fazendo uso de parâmetros reconhecidos pela principal 

empresa de comunicação do país como balizadores de sua cobertura. A 

ideia é verificar se, de fato, uma empresa jornalística entrega ao público 

aquilo que garante oferecer. Embora as Organizações Globo justifiquem a 

publicação do documento Princípios Editoriais das Organizações Globo como 

possibilidade de verificação e julgamento por parte do público, se a prática 

é condizente com a crença (relação entre garantias e conteúdo jornalístico), 
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não há clareza de quais seriam os procedimentos para tal averiguação, nem 

dos mecanismos da empresa para recebimento e publicidade dessas verifi-

cações oriundas da audiência. Há, portanto, uma lacuna que compreende a 

avaliação de conteúdos jornalísticos, implícita no próprio documento edito-

rial PEOG.

Ainda que a proliferação de códigos desta natureza muitas vezes seja vol-

tada unicamente para aumentar a credibilidade da instituição, como uma 

receita de relações públicas, entendemos que esse movimento seja também 

uma demanda por outro expediente que não esteja circunscrito entre a cons-

ciência ética e aplicações de sanções legais (hipotética regulação do Estado): 

a demanda por qualidade. Desse modo, pretende-se vislumbrar não só a 

relação entre garantias e conformidade, como também projetar algum mo-

vimento de constrangimento jurídico ou ético da empresa de comunicação 

pelos usuários, em um cenário de cobrança por um serviço em conformida-

de com a função pública, cujos meios de comunicação são incumbidos, em 

especial aqueles que utilizam o espectro e concessão pública.
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2. Acesso à Informação





ARCANA IMPERII E ACCOUNTABILITY: 
JORNALISMO, SEGREDO E TRANSPARÊNCIA

Victor Gentilli e Luma Poletti Dutra 

Os autores deste trabalho entendem o jornalismo como 

uma atividade profissional que desempenha o papel de 

abastecer os cidadãos de informação pública. Entendem 

também que uma sociedade com cidadãos bem infor-

mados e esclarecidos conta com uma democracia mais 

forte. Vista dessa perspectiva, quanto mais os jornais 

cumprem sua função com qualidade, mais democrática 

é a sociedade. Tais compreensões devem ser vistas como 

premissas para o desenvolvimento das ideias desenvol-

vidas neste capítulo e, em boa medida, também como 

convicção dos autores, a exemplo de Anderson, Bell e 

Shirky (2013). Quando tratamos de informação pública, 

cuidamos das condições de acesso às mais diversas e 

plurais opiniões, clivagens e perspectivas acerca das 

questões públicas, em todos os sentidos, base de sis-

temas democráticos, mas também da disponibilidade 

para conhecer as estruturas do Estado, atributos repu-

blicanos, mas não exclusivo de repúblicas, como se verá. 

Nessa perspectiva, a transparência é um dos itens que 

nos permite avaliar o quão democrático é um governo. 

Governos opacos, em que impera o secretismo, os arca-

na imperii são características de governos autoritários.
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Segredo e poder

Num texto do início dos anos 1980 intitulado “A democracia e o poder in-

visível” (BOBBIO, 1986), Norberto Bobbio apresenta duas definições de 

democracia que podem ser bastante úteis para essa compreensão de 

jornalismo. 

A primeira delas é: “A democracia é o governo do poder público em públi-

co” (BOBBIO, 1986, p.84). A frase parece contraditória, mas o autor explica 

a necessidade de compreender público em dois sentidos: oposto a privado 

e oposto a secreto. Público como oposto a privado deve ser compreendido 

como as questões de interesse comum, basicamente aquelas relativas ao 

exercício do poder, seja ele qual for. Em oposição a secreto, público tem 

outro sentido. Refere-se àquilo que é acessível a qualquer um, que sai do 

campo do segredo. Bobbio não faz exatamente uma definição de democra-

cia (embora use a expressão definição), mas apresenta uma característica 

que é um de seus pressupostos.1 O que significa dizer que quando os fatos, 

acontecimentos, assuntos, falas, documentos de interesse público, etc. são 

tornados públicos, temos uma “democracia mais democrática”.

Outra formulação é: “A democracia é o governo do poder visível” (BOBBIO, 

1986, p. 88). Trata do mesmo pressuposto: afinal, “o poder público em públi-

co” é “o poder visível”.

Em outro livro com uma coletânea de sua obra (BOBBIO, 2003) um dos 

capítulos intitula-se “Democracia e Segredo” e conta com um subtítulo su-

gestivo: “O segredo é a essência do poder”. A primeira frase aprofunda a 

contundência: “Ao longo da história, o recurso ao segredo foi considerado 

a essência da arte de governar” (BOBBIO, 2003, p. 301). E cita Kant para 

ilustrar a necessidade de quebrar esse paradigma:

1. A propósito: em nota de rodapé, cinco páginas adiante, Bobbio usa essa distinção para uma dura 
crítica a livro de Jürgen Habermas (Storia e critica dell’oppione publica, Laterza, Bari, 1971): “O 
livro parece discutível porque jamais são distinguidos, no curso de toda análise histórica, os dois 
significados de ‘público’, quais sejam, ‘público’ como pertencente à esfera estatal, à ‘res pública’, que 
é o significado originário do termo latino ‘publicum’, transmitido pela distinção clássica entre ius 
privatum e ius publicum, e ‘público’ como manifesto (que é o significado do termo alemão öffentliches), 
oposto a secreto (BOBBIO, 1984, pg. 89).
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Em um apêndice a um ensaio A Paz Perpétua, ele [Kant] trata do pro-

blema da possível convergência entre a política e a moral, tema ao qual 

era especialmente sensível. Sustenta que a única maneira de garantir 

que isso ocorra é por meio de uma condenação do segredo nos atos de 

governo, instituindo-se sua publicidade. Propõe uma série de regras que 

obrigam os estados a apresentar suas decisões ao público, de modo a im-

pedir a prática dos arcana imperii, que caracteriza os estados despóticos. 

A solução é formulada da seguinte forma: ‘Todas as ações que afetam o 

direito de outros homens e que não sejam compatíveis com a publicida-

de são injustas’ (BOBBIO, 2003, p. 304, grifo nosso).

A seguir, explica:

Uma sentença que eu não possa tornar pública sem que como isto frus-

tre seu propósito, que deva ser mantida em segredo para ter êxito, que 

não possa ser dita publicamente sem provocar a resistência imediata de 

todos contra minhas intenções, uma sentença assim não pode explicar 

esta reação necessária e universal de todos contra mim (...) a não ser 

pela injustiça com a qual ela ameaça os demais. (BOBBIO, 2003, p 304).

São jornais e jornalistas que dão publicidade às coisas públicas, que tornam 

o poder visível. Vemos aqui que o pensamento de Norberto Bobbio permite 

compreender com mais clareza que o jornalista, quando no exercício da fun-

ção de abastecer a sociedade de informação pública, realiza uma atividade 

essencial à democracia. 

O jornalismo na democracia

“O jornalismo é essencial”. Essa é a primeira das cinco convicções de um 

relatório realizado pelo Tow Center for Digital Journalism da Universidade de 

Columbia em abril de 2012 e traduzido no Brasil pela Revista de Jornalismo 

da ESPM. Essa afirmação apresentada como convicção – a primeira de cinco 

– mostra que essa equipe de pesquisadores procurou compreender a reali-

dade do jornalismo atual baseada numa certeza: o jornalismo responsável e 

de qualidade é fundamental para as sociedades contemporâneas e é preciso 
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compreender sua realidade para que essa atividade não seja afetada. O tex-

to não se debruça sobre a função social do jornalismo, mas deixa claro sua 

importância. Não é sequer uma premissa, é uma convicção.

Uma convicção que termina sendo uma característica definidora do jorna-

lismo anglo-saxão. Outra equipe, apresentada como “grupo de jornalistas 

preocupados” estruturou em documento sistematizado por Bill Kovach e 

Tom Rosenstiel (KOVACH, ROSENTIEL, 2003) e traduzido no Brasil com o 

título “Os elementos do jornalismo”. O estudo trabalha com nove princípios. 

Os dois primeiros são: “1. A primeira obrigação do jornalismo é com a ver-

dade. 2 - Sua primeira lealdade é com os cidadãos” (KOVACH, ROSENTIEL, 

2003, p. 22 e 23, grifo nosso). Os dois princípios são aqui apresentados 

como exemplares desse pensamento.

Ambos os documentos foram resultados de sistematizações de pesquisas e 

entrevistas. Exibem um traço forte e marcante do jornalismo anglo-saxão, 

em especial o americano. Mas referência de jornalismo de qualidade: Molina 

entende quality papers como jornais de grande influência e reconhecido nes-

te sentido pelos que exercem o poder “não os diários de maior circulação, 

mas os que mais influência têm sobre a opinião pública de seus países”. 

Aqui, explica as características:

“... se destacam pela relevância, que vem do fato de serem lidos por uma 

elite e pelos ocupantes de altos cargos públicos, cuja opinião ajudam 

a formar. Estes jornais, por sua vez, refletem as ideias e as preocupa-

ções de certos setores do “Establishment” – embora nem sempre dos 

governos. Quase todos são vistos como porta-vozes de uma burguesia 

esclarecida e contribuem para enriquecer o ambiente intelectual. Todos 

eles respeitam a inteligência do leitor e mostram grande interesse pelos 

assuntos internacionais, pelos negócios globais, pelas questões culturais 

e pela coisa pública (grifo nosso). Suas opiniões são bem elaboradas e 

articuladas... ... Tentam hierarquizar a informação e apresentar um qua-

dro coerente dos eventos, em lugar de um mosaico confuso de notícias 

(MOLINA, 2007, p. 11)
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Em alguma medida, são os quality papers aqueles que produzem jornalismo 

de qualidade. Mas aqui o entendimento é de um jornalismo que cumpra de 

fato a função de produzir informação pública e o faça com a competência 

necessária ao esclarecimento dos cidadãos (MORETZOHN, 2007).

Neste texto, tomamos a primeira citação como premissa para além da con-

vicção. Esse jornalismo essencial (para a sociedade e para a democracia) 

deve ser concebido como uma atividade voltada claramente para os inte-

resses da cidadania, vista no seu sentido mais amplo. À segunda, podemos 

acrescentar que uma democracia com cidadãos desinformados ou mal in-

formados certamente é mais precária e frágil do que aquela em que seus 

membros não apenas são bem informados como também esclarecidos. 

Assim, a compreensão da atividade como um “serviço público” a serviço 

da boa informação e do esclarecimento implica uma atividade profissional 

mais consistente e profunda. 

Não é de hoje que o jornal diário é visto como uma atividade que vai além 

da mera divulgação de informações. Já em 1974, Alberto Dines chamava a 

atenção para o fato de que

O jornalismo investigativo não é apenas jornalismo de sensações e es-

cândalos. Relaciona-se com o jornalismo interpretativo ou analítico, 

pois, ao inquirir sobre as causas e origem dos fatos, busca também a 

ligação entre eles e oferece a explicação de sua ocorrência. Ao praticá-lo 

não se obriga à postura de denúncia. Ele pode comportar uma atitude 

grave, estudiosa e, sobretudo, responsável. E desde que o jornalista 

adote o princípio filosófico de que qualquer questão oferece duas pers-

pectivas – uma pró e outra contra – e entenda que a boa reportagem 

é aquela que consegue apresentá-las com equidistância, manter-se-á a 

objetividade e um bom padrão ético (DINES, 1986, p. 92).

Forçoso registrar não apenas tratar-se de texto escrito durante a fase mais 

difícil da ditadura. Lendo na realidade de hoje, vemos que  muito do que viria 

a ser incorporado no jornalismo já era observado como perspectiva e refe-
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rência de, digamos, padrão profissional. Alberto Dines escreve no calor dos 

acontecimentos do caso Watergate, que viria a ser referência de jornalismo 

investigativo – em boa perspectiva também busca de documentos públicos. 

Dos anos 1970 até o presente, o jornalismo investigativo tornou-se prática 

mais frequente, embora ainda muito limitada no Brasil. Mas que vem se 

consolidando e melhorando seus instrumentos de apuração em especial 

a partir da criação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

(Abraji) em 2002, e do Fórum de Direito de Acesso à Informações Públicas,  

em 2003. Mas as dificuldades persistem. Como bem afirma Luiz Martins 

da Silva, “há dificuldades de acesso para os jornalistas investigativos aos 

subterrâneos dos Estados, governos, empresas e organizações” (SILVA, 

2006, pg. 57).

Pentágono, Watergate e WikiLeaks

Os primeiros anos da década de 1970 permitem uma boa reflexão sobre a 

questão do acesso a informações de governo, basicamente por conta dos 

dois acontecimentos que envolveram os dois jornais mais importantes dos 

Estados Unidos. O caso dos “Documentos do Pentágono” tornados públicos 

pelo New York Times – e outros a seguir – e o caso Watergate com protago-

nismo do Washington Post, que resultou na renúncia do presidente Richard 

Nixon.

Molina (2007) faz um bom relato do episódio envolvendo os Documentos do 

Pentágono. Observa que “O [New York] Times se cobriu de glórias quando em 

1971, apesar de todas as ameaças do governo, publicou os Documentos do 

Pentágono, que relatam a história secreta do envolvimento dos EUA na guer-

ra do Vietnã” (MOLINA, 2007, p. 132). Não faltaram pressões, que o jornal 

recebeu do Lord, Day and Lord, escritório de advocacia que atendia o jornal: 

Os envolvidos poderiam ser presos, acusados de violar a Espionage Act, 

a Lei da Espionagem. Aconselhou a procurar, primeiro, o governo. En-

frentando as consequências, o [New York] Times iniciou a publicação [...]
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O Departamento de Justiça pediu a suspensão da publicação alegando 

que os documentos eram altamente secretos e afetavam a defesa nacio-

nal e exigia sua devolução. O jornal recusou e continuou com a série. 

Estabeleceu-se uma situação de confronto entre o [New York] Times e o 

governo. Mas quando o governo obteve uma liminar da Justiça, o [New 

York] Times preferiu não enfrentar o poder judiciário e suspendeu a 

publicação. Foi a primeira vez nos Estados Unidos que um jornal, em 

tempo de paz, sofreu censura prévia (MOLINA, 2007, p. 132-133).

O autor relata que Daniel Elsberg, o funcionário que passou os documentos 

para o New York Times, procurou três redes de TV americanas que não se 

interessaram pelos arquivos. Mas o jornal The Washington Post foi atrás dos 

documentos e os publicou num desafio aberto ao governo, assim como The 

Boston Globe quatro dias depois. 

Como se vê, empresas de advocacia e jornais nos EUA pensaram diferente:

Os advogados da Lord, Day and Lord se recusaram não apenas a defen-

der seu cliente, 12 horas antes da audiência com o juiz como também a 

ler os documentos para não serem envolvidos. O jornal trocou de asses-

sores jurídicos e conseguiu na Corte Suprema a liberdade para continuar 

publicando a série. Nada continham que pudesse afetar a ‘segurança na-

cional’, como reconheceram os advogados do governo posteriormente 

(MOLINA, 2007, p. 133).

O caso dos Documentos do Pentágono foi um momento marcante na impren-

sa em todo o mundo e certamente se tornou referência quando empresas 

jornalísticas conseguem acesso a documentos públicos, caso do Brasil com 

a LAI. No mesmo período, inicio da década de 1970, o Washington Post 

cuidava do caso Watergate, referência fundamental em procedimentos de 

jornalismo investigativo. Molina relata:

Diferente foi a reação do [New York] Times no episódio de Watergate, 

quando ficou muito atrás de seu concorrente, o Washington Post [...] A 

questão principal, porém, é que durante vários meses o jornal tratou 
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Watergate como um tema de importância secundária, sem enxergar 

todas as suas implicações. O [New Yok] Times chegou a dar alguns dos 

‘furos’ importantes mas ficou longe do concorrente (MOLINA, 2007, 

p.133-134). 

O caso resultou na renúncia do presidente Richard Nixon, o que não é pouco. 

E é visto como um dos momentos mais marcantes na história do jornalismo 

no século XX.

A publicação pelo New York Times dos famosos Documentos do Pentágono 

(sobre a guerra do Vietnã) em 1971 foi analisada em instigante ensaio de 

Hannah Arendt, texto escrito no calor dos acontecimentos. A pensadora ale-

mã utilizou o evento para uma reflexão sobre o uso da mentira na política. 

Logo no início chama a atenção para o fato de que tais documentos tratados 

de forma tão sigilosa não continham nenhuma informação relevante: 

Alguns afirmam que somente agora entenderam ser o Vietnã um 

produto ‘lógico’ da guerra fria ou da ideologia anticomunista; outros pre-

tendem ser esta uma oportunidade singular para entender alguma coisa 

sobre os processos de tomada de decisão do governo; mas a maior parte 

dos leitores concordou que a questão básica suscitada pelos documentos 

é decepcionante (ARENDT, 1973, p. 14, grifo nosso).

Mas por que tantos cuidados dos órgãos de governo para tentar impedir sua 

divulgação? Porque o embuste, a falsidade e a mentira estão na essência do 

poder, como a autora explica:

Sigilo – diplomaticamente chamado de ‘discrição’ e de arcana imperii 

(os mistérios do governo) – e embuste, ou seja, a falsidade deliberada 

e a mentira descarada são usados como meios legítimos para alcançar 

fins políticos desde os primórdios da história documentada. A veracida-

de nunca esteve entre as virtudes políticas, e mentiras sempre foram 

encaradas como instrumentos justificáveis nestes assuntos (ARENDT, 

1973, p.17).
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Hannah Arendt segue em seu estudo anotando a existência do que chama 

de “duas variedades mais recentes da arte de mentir na política” (ARENDT, 

1973, p.17). Ambas merecem atenção especial dos estudiosos das questões 

do acesso a informações de governo e Estado. Para a autora, 

Há, em primeiro lugar, a variedade aparentemente inócua dos encarre-

gados das relações públicas do governo que aprenderam seu ofício na 

inventividade da Madison Avenue. O trabalho de relações públicas não 

é mais que uma espécie de propaganda; portanto tem sua origem na 

sociedade de consumo, com seu excessivo apetite por mercadorias a se-

rem distribuídas através de uma economia de mercado (ARENDT, 1973, 

p.18).

Aqui a autora chama a atenção para uma questão de grande interesse, 

que merece ser registrada e que foi apontada em análise dos portais dos 

governos estaduais (GENTILLI, DUTRA, 2012), em que foi observada a ab-

soluta separação entre os setores de comunicação dos governos da área de 

transparência.

A segunda nova variedade da arte de mentir, embora mais raramente 

encontrável na vida diária, tem um novo papel mais importante n’Os 

Documentos do Pentágono. Ela também recorre aos melhores homens, 

como por exemplo os encontráveis nas mais altas fileiras do serviço 

civil. Na feliz frase de Neil Sheenan, eles são os ‘resolvedores de proble-

mas’ profissionais, e foram atraídos para o governo das universidades e 

dos diversos centros de assessoramento (ARENDT, 1973, p.19).

A expressão “resolvedores de problemas” que Arendt chama de feliz frase 

de Neil Sheenan aparecerá no desenrolar do ensaio referindo-se àqueles bu-

rocratas que se assumem e incorporam a lógica do poder, se arvoram como 

produtores de boas soluções e mantém os governantes afastados da reali-

dade efetiva das questões do Estado e do governo. Embora se considerem 

como entendedores das questões, oferecem “soluções” sempre sigilosas e 

opacas. O ensaio deixa claro que são os poderosos que operam as mentiras 

e decidem aquilo que deverá se manter protegido do conhecimento da socie-
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dade. Não sem motivos, Arendt afirma que “Estranhamente, a única pessoa 

passível de ser uma vítima ideal de completa manipulação é o presidente 

dos Estados Unidos. Em vista da imensidão de seu trabalho, ele precisa se 

cercar de assessores, os ‘encarregados da segurança nacional’ como foram 

chamados recentemente por Richard J. Barnet” (ARENDT, 1973, p. 19). 

Páginas à frente a filósofa alemã mostra que a publicação dos documentos 

terminou fazendo com que aqueles que “fizeram o possível para ganhar a 

mente do povo, ou seja, manipulá-lo” terminaram fracassando, ao menos 

nesse episódio. Hannah Arendt chama a atenção para “O fato de não terem 

Os Documentos do Pentágono revelado quaisquer novidades espetaculares 

comprova o fracasso dos mentirosos em criar uma plateia convencida à qual 

eles pudessem se juntar” (ARENDT, 1973, p. 19, grifo nosso).

O caso dos Documentos do Pentágono se assemelha a outros episódios mais 

recentes que envolvem a revelação de documentos secretos do governo 

norte-americano por meio da mídia. Em 2013 surgiram casos como o de 

Edward Snowden, ex-agente da CIA e da Agência Nacional de Segurança 

Americana, que vazou informações sobre as práticas de monitoramento do 

governo americano para os jornais Washington Post e The Guardian, e do 

soldado Bradley Manning, que vazou para o site WikiLeaks documentos se-

cretos sobre a política externa americana.

Acesso à informação e accountability

Para compreender de que modo a divulgação de informações oficiais consi-

deradas sigilosas contribuem para a redução de assimetrias informacionais, 

passa-se à definição do conceito de accountability.

Accountability é um termo em inglês que não encontra uma tradução ade-

quada ao português, sendo largamente utilizado com o sentido de “prestação 

de contas”. O uso, porém, não faz jus à amplitude do termo, que se configura 

como um arcabouço de mecanismos capazes de garantir o caráter democrá-

tico em um sistema representativo. A função primeira da accountability é 
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gerar responsividade, entendendo esse conceito como a capacidade dos re-

presentantes em atender aos anseios dos representados, adotando políticas 

que lhes agradem. 

Schedler (2008) defende que a noção de prestação de contas envolve dois 

conceitos: answerability (a obrigação de políticos e funcionários informarem 

sobre suas decisões e justificá-las em público) e enforcement (a capacidade 

de impor sanções aos políticos e aos funcionários caso venham a violar seus 

deveres públicos). Os processos de accountability seriam, portanto, uma 

maneira de exercer o controle social sobre os representantes. Ou, como 

sintetiza Rothberg: “Estruturas de accountability são constituídas por me-

canismos que conferem a responsabilização dos indivíduos que exercem 

funções em cargos públicos” (ROTHBERG, 2013, p.9).

Conforme a divisão estabelecida por O’Donnell (1998), os mecanismos de  

accountability se classificam em duas categorias de acordo com os agentes 

envolvidos: a accountability vertical se dá entre representantes e represen-

tados, em que os representados devem ter a capacidade de impor sanções 

aos representantes. Trata-se de uma forma de controle externo ao Estado. 

Seu exemplo mais significativo são as eleições que, de maneira periódica, 

avaliam o desempenho dos representantes e “premiam” aqueles que devem 

continuar no poder ou “punem” aqueles que de acordo com a avaliação do 

eleitor não realizaram um bom trabalho, não depositando votos a seu favor.

A segunda categoria é a accountability horizontal, que se caracteriza como 

o resultado de ações de fiscalização entre os poderes do Estado, partindo 

da premissa de que todos os poderes têm que prestar contas e devem estar 

sujeitos a sanções. Essa categoria apresenta mecanismos de controle insti-

tucionalizados, intraestatais, como uma rede de agências que acompanha o 

trabalho umas das outras. 

Peruzzotti e Smulovitz (2002) tratam, ainda, sobre a accountability social ou 

transversal. Essa seria exercida pelas associações civis, ONGs, movimen-

tos sociais e meios de comunicação em massa sobre os representantes. A 

accountability social não inclui a obrigação legal de resposta por parte dos 
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representantes, pois nem a sociedade civil organizada, nem a mídia têm ca-

pacidade de impor sanções. Porém, eles podem agir como indutores para a 

prática da accountability vertical ou horizontal na medida em que introdu-

zem questões negligenciadas na pauta da agenda pública.

A accountability social é um mecanismo de controle vertical, não elei-

toral, das autoridades políticas baseado nas atividades de um amplo 

espectro de associações e movimentos sociais, assim como nas ações 

midiáticas. As ações destes atores têm como objetivo monitorar o com-

portamento dos funcionários públicos, expor e denunciar atos ilegais 

dos mesmos, e ativar a operação de agências horizontais de controle 

(PERUZZOTTI; SMULOVITZ, 2002, p.10, tradução nossa).

Como se vê, a accountability está diretamente ligada à capacidade de im-

por sanções, sua eficácia depende dessa condição. No caso da accountability 

social, uma vez que os atores envolvidos não possuem legitimidade para 

aplicar sanções, a “punição” vem de outra forma, expressa por meio da 

exposição pública, que, nos casos dos políticos, gera custos reputacionais 

muitas vezes irreversíveis, acionando as demais formas de accountability. 

Um dos principais gargalos para o funcionamento da accountability é a assi-

metria de informações. Observa-se uma falta de disponibilidade por parte 

dos representantes para responder aos questionamentos do eleitorado, 

que, por sua vez, encontra-se mal municiado de informações para fazer os 

questionamentos. Para reverter essa situação, as instituições devem elabo-

rar mecanismos, leis que garantam o acesso à informação pública, e assim 

aperfeiçoar a accountability. 

A demanda por accountablity se origina da opacidade do poder, de um 

contexto de informação imperfeita, e tem como eixo básico o princípio 

da publicização. O exercício da accountability só tem sentido se remete 

ao espaço público, de forma a preservar as suas três dimensões: infor-

mação, justificação e punição (PAULINO, 2008, p. 94).
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Um dos propósitos das leis que garantem o direito de acesso à informa-

ção pública, portanto, é tornar o Estado mais accountable, mais aberto ao 

público e sujeito a sanções quando suas ações não forem de acordo com o 

esperado pelos representados. Trata-se, sem dúvida, de um grande desafio, 

uma vez que uma lei por si só não é capaz de provocar grandes mudanças 

sem a movimentação da sociedade para cobrar uma nova postura por parte 

do Estado:

Além de efetivar o direito à informação, um dos principais desafios da 

implementação de um regime de acesso a informações públicas é enga-

jar setores da sociedade interessados em temas mais gerais, como: boa 

governança, promoção de direitos e combate à corrupção. Para uma lei 

que pretende ampliar e fortalecer a accountability democrática, a atua-

ção limitada da sociedade seria má notícia (ANGÉLICO, 2012, p. 17).

Em relatório produzido pela Unesco sobre o direito à informação, Mendel 

(2009) afirma que o crescente interesse por leis que garantem o direito de 

acesso à informação pública se deu devido a uma série de mudanças para-

digmáticas ocorridas em todo o mundo e que, consequentemente, afetaram 

o modo como essa questão era encarada. O autor lista as transições para a 

democracia ocorridas em diversas regiões do mundo desde 1990, e os avan-

ços das tecnologias de informação como uma das mudanças essenciais para 

que o direito à informação fosse efetivamente reconhecido.

O direito a informação também é uma ferramenta essencial de combate 

à corrupção e de atos ilícitos no governo. Os jornalistas investigativos e 

ONGs de monitoramento podem usar o direito de acesso à informação 

para expor atos ilícitos e ajudar a erradicá-los. Conforme a famosa ob-

servação de Louis 

Brandeis, da Suprema Corte de Justiça dos EUA: ‘Um pouquinho de luz 

do sol é o melhor desinfetante’ (MENDEL, 2009, p. 05).
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A transparência e a visibilidade dos atos dos representantes é essencial para 

a democracia, as informações devem ser transformadas em instrumentos de 

ação, por isso, garantir o seu livre fluxo é essencial para contribuir com uma 

maior participação social nas decisões políticas. É preciso, portanto, que a 

sociedade se aproprie das medidas que garantem o acesso às informações 

públicas para que elas sejam eficazes como ferramentas de accountability. 

Quanto mais atores envolvidos nesse processo, mais eficaz será o resultado. 

O engajamento por parte da mídia, especialmente de jornais e jornalistas, 

ONGs e demais grupos de interesse é importante porque esses setores 

desempenham um relevante de papel de intermediários, selecionando e tra-

duzindo as informações disponíveis para uma gama maior de sujeitos.

Brasil: primeiros anos da Lei de Acesso à Informação 

Aprovada em novembro de 2011 pela presidente Dilma Rousseff, a LAI en-

trou em vigor em 16 de maio de 2012. Ela determina que todos os órgãos 

públicos (incluindo empresas estatais, de economia mista, agências regula-

doras e ONGs) de todos os níveis de governo (municipal, estadual, distrital 

e federal) divulguem informações que sejam de interesse coletivo em seus 

portais na internet e respondam solicitações de cidadãos em, no máximo, 

20 dias (prorrogáveis por mais dez, desde que justificado). A nova lei tam-

bém se estende aos três Poderes: legislativo, executivo e judiciário.

A LAI regulamenta o inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição. Essa lei foi 

uma conquista não só para a sociedade, mas em especial para os jornalistas. 

O cidadão passa a contar com um direito potencial, a ser usado sempre que 

tiver algo a compreender melhor ou esclarecer. Os jornalistas, por sua vez, 

usam-na como sua principal matéria prima. E não apenas buscam informa-

ção, como as tornam públicas.

Quando a LAI completou um ano em vigor, a Associação Brasileira de 

Jornalismo Investigativo (Abraji) publicou o Relatório de Desempenho da 

Lei de Acesso às Informações Públicas2, com observações sobre a LAI feitas 

2. Disponível em: < http://www.abraji.org.br/midia/arquivos/file1368697819.pdf>. Acesso em: 11 de 
abril de 2015.

http://www.abraji.org.br/midia/arquivos/file1368697819.pdf
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por jornalistas que a utilizam como ferramenta de trabalho. O documento 

traz gráficos que ilustram os principais problemas enfrentados por esses 

profissionais ao utilizar a lei para conseguir informações nos diferentes ní-

veis administrativos e nos três Poderes. Por fim, apresenta uma lista com 

sugestões dos jornalistas para o aprimoramento da Lei e as principais re-

clamações dos profissionais em relação a ela, tais como: a necessidade de 

capacitação de servidores, maior empenho por parte dos órgãos públicos na 

adoção do padrão de dados abertos e maior transparência nas decisões da 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações.

Em seu primeiro aniversário, a LAI foi destaque nos noticiários: o jornal 

Folha de S. Paulo publicou uma matéria3 com um panorama da aplicação da 

lei no Ministério Público. O resultado não foi nada animador: de acordo com 

a classificação do jornal, das 27 unidades da federação, apenas oito MPs 

se enquadravam como “Mais Transparentes” (divulgando nominalmente os 

salários de seus servidores em um único documento) enquanto os outros 19 

foram classificados como “Menos Transparentes” (divulgando as informa-

ções individualmente e de maneira incompleta). 

Os jornalistas criticaram a falta de transparência e de padronização na 

divulgação dos dados pela maioria das unidades do Ministério Público. A 

matéria lista os obstáculos enfrentados para conseguir ter acesso às infor-

mações desejadas nos portais das Promotorias de cada estado. Em algumas 

situações são solicitados dados do requerente como CPF ou identificação do 

computador utilizado. 

O diagnóstico feito pelo jornal O Estado de S. Paulo segue a mesma linha. Em 

matéria4 publicada no mesmo dia, o jornal traz um balanço do primeiro ano 

de vigência da lei feito pela ONG Artigo 19, que trata do direito à informação, 

3.  IZUMINO, Beatriz. ‘Ministérios Públicos dos Estados limitam divulgação de folha de salários’. Folha de 
São Paulo. 16 de maio de 2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1279435-
ministerios-publicos-dos-estados-limitam-divulgacao-de-folha-de-salarios.shtml>. Acesso em: 11 de 
abril de 2015.
4.  BRAMATTI, Daniel. “ONG aponta respostas ‘sem qualidade’ após 1 ano da Lei de Acesso”. O Estado 
de S. Paulo, São Paulo, 16 de maio de 2013. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/
impresso,ong-aponta-respostas-sem-qualidade-apos--1-ano-da-lei-de-acesso--,1032283,0.htm>. 
Acesso em: 11 de abril de 2015.

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1279435-ministerios-publicos-dos-estados-limitam-divulgacao-de-folha-de-salarios.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1279435-ministerios-publicos-dos-estados-limitam-divulgacao-de-folha-de-salarios.shtml
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ong-aponta-respostas-sem-qualidade-apos--1-ano-da-lei-de-acesso--,1032283,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ong-aponta-respostas-sem-qualidade-apos--1-ano-da-lei-de-acesso--,1032283,0.htm
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e conclui que ainda há muito o que melhorar. Entre as principais ressalvas 

feitas pelo grupo estão a baixa qualidade das respostas, “dificuldades de 

adaptação dos órgãos públicos para um acesso à informação eficiente”, a 

complexidade dos processos de recursos (nos casos em que o cidadão não se 

sentir atendido pela resposta) e a necessidade de identificação do requerente 

ao fazer uma solicitação.

Para chegar a esse resultado, a organização enviou pedidos de informação a 

diversos órgãos dos poderes legislativo, executivo e judiciário nos diferentes 

níveis de governo. O desfecho foi este: um terço dos órgãos consultados não 

respondeu dentro do prazo de 20 dias. Os ministérios foram os mais bem 

avaliados, enquanto as agências reguladoras e governos estaduais ficaram 

entre os órgãos com pior desempenho.

Texto5 publicado no portal Consultor Jurídico em 25 de julho de 2013 e 

escrito por pesquisadores do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV aponta que 

embora a CGU (Controladoria Geral da União) divulgue documentos com 

estatísticas positivas do cumprimento da LAI, em especial nesse primeiro 

aniversário da lei, a realidade observada pelos pesquisadores é que “diver-

sos órgãos públicos têm utilizado o sigilo para negar acesso a informações 

que, segundo a legislação, deveriam ser disponibilizadas”. Os autores con-

testam as afirmações da CGU que fala em “êxito inquestionável”. Citam, por 

exemplo:

- O Ministério do Desenvolvimento tornou secretos documentos que tra-

tam de financiamentos do Brasil aos governos de Cuba e de Angola, sob 

a justificativa de que envolvem informações ‘estratégicas’. (... ...)

- O BNDES, sob o argumento de ‘sigilo bancário’, negou ao Ministério 

Público Federal acesso a informações sobre financiamentos do banco 

(... ...). 

5. SANTI, E., ZUGMAN, D., BASTOS, F. ‘Poder público viola sistematicamente Lei de Acesso’. Consultor 
Jurídico. 25 jul. 2013. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2013-jul-25/orgaos-publicos-
utilizam-sigilo-evitar-divulgacao-informacoes>. Acesso em: 16 de abril de 2015.

http://www.conjur.com.br/2013-jul-25/orgaos-publicos-utilizam-sigilo-evitar-divulgacao-informacoes
http://www.conjur.com.br/2013-jul-25/orgaos-publicos-utilizam-sigilo-evitar-divulgacao-informacoes
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- O Tribunal de Contas da União negou pedido sobre os destinos de 

viagens pretéritas de seus conselheiros, sob a justificativa de risco à 

segurança. 

- O Ministério das Relações Exteriores classificou como sigilosas todas 

as informações relativas a viagens [da presidente e do vice], novamente 

alegando risco à segurança.

Os autores lembram ainda que o governo do Rio de Janeiro impôs sigilo a 

26 documentos relativos a alterações orçamentárias e execução de gastos. 

E afirma: “A medida também permite que esses documentos sejam elimina-

dos antes mesmo de se tornarem públicos”. Foram poucos os casos citados 

pela matéria. O texto, por exemplo, não faz referência ao fato de o governo 

do Espírito Santo deixar de divulgar informações sobre incentivos fiscais 

a setores da economia. Os autores lembram que na lei a transparência é a 

regra e o sigilo a exceção e concluem:

Transparência e acesso à informação pública são meios necessários à 

responsabilização por desvios e infrações. Também possibilitam co-

brança de melhorias e qualificam o debate público. Tais ferramentas são 

inutilizadas quando o Poder Público sonega informações sem qualquer 

justificativa plausível.

Um modelo estatal opaco, indiferente às demandas sociais, e que toma 

decisões unilateralmente não atende mais às expectativas populares, 

como demonstram os numerosos protestos e manifestações civis no 

mundo todo. O controle social não pode ser ignorado: é fundamental 

para fiscalizar a administração pública, e seu efetivo exercício só pode 

ocorrer se as ferramentas de divulgação de informações governamen-

tais forem respeitadas (SANTI, et al., 2013).

Em 2014, a CGU divulgou o segundo balanço anual da aplicação da Lei de 

Acesso à Informação no Executivo Federal. De maio de 2012 até dezem-

bro de 2013 foram feitos 141.873 pedidos de informação, dos quais 140.860 

(99,29%) foram oficialmente respondidos. Para efeito de esclarecimento, 
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vale destacar que a CGU inclui nesse grupo aqueles pedidos cuja respos-

ta foi negativa ou incompleta. Assim, nesse universo de 140.860 pedidos 

respondidos, 78,69% foram atendidos total ou parcialmente, 10,26% foram 

negados e 11,04% não foram atendidos.

Em relação aos pedidos negados, o relatório da CGU indica que a principal 

razão para as negativas (tanto em 2012, quanto em 2013) foram solicitações 

que envolviam dados pessoais. 

Quando a LAI completou dois anos em vigor, a ONG Artigo 19 publicou outro 

levantamento da aplicação da lei em órgãos dos Três Poderes (Legislativo, 

Executivo e Judiciário) em âmbito Federal durante o ano de 2013. Foram 

realizadas 474 solicitações de informações aos 51 órgãos públicos federais, 

além de entrevistas a pesquisadores, jornalistas e gestores públicos que tra-

tam desse tema.

Do total de pedidos encaminhados, a maioria (94,50%) foi respondida, e ape-

nas 5,5% (26 pedidos) não tiveram respostas, desses, grande parte remetida 

aos órgãos de justiça. A metodologia adotada pelo relatório da Artigo 19 tam-

bém analisou o caráter qualitativo das respostas obtidas, o que mostra que, 

apesar do alto índice de atendimento, muitas informações não foram consi-

deradas satisfatórias ou completas. 

Ao final, a ONG lista dez recomendações para ampliar o cumprimento da 

transparência ativa, como: reforçar a divulgação de dados sobre programas 

e projetos nos sites do Legislativo e da Justiça, disponibilização e atualiza-

ção constante das listas de documentos classificados e desclassificados. 

Também foram relacionadas 18 recomendações para melhorar o desempe-

nho da transparência passiva, por exemplo: monitoramento do cumprimento 

de prazos, principalmente para órgãos do Legislativo e Judiciário; eliminar 

a solicitação de documentos físicos comprobatórios para responder aos 

pedidos de informação e a retirada de qualquer limite de tamanho para 

mensagens, para facilitar o envio de pedidos de informação.
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Nota-se que após quase três anos em vigor ainda existe resistência no pro-

cesso de adoção da cultura da transparência por parte de alguns órgãos 

públicos. Reportagem6 publicada pela Folha de São Paulo em abril de 2015 

mostra que a Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CRMI), última 

instância recursal para quem busca informações do Executivo Federal, acei-

tou apenas 1,1% dos recursos analisados de novembro de 2012 a fevereiro de 

2015. Jornalistas, bem como pesquisadores, ainda enfrentam dificuldades 

para ter acesso às informações desejadas. Os dados não são padronizados, 

muitas vezes, sequer são divulgados e o sigilo ainda é utilizado como justifi-

cativa para negar informações.

Considerações finais

Como se vê, a inter-relação entre as questões aqui colocadas são claras. Este 

trabalho limitou-se a uma breve apresentação dos significados transparên-

cia e accountability. E de como o combate à cultura do segredo e da ampliação 

de acesso às informações públicas são decisivas ao fortalecimento da demo-

cracia.  Trata-se de debate fundamental não apenas para jornalistas e outros 

profissionais ligados a tais temáticas, mas para toda a sociedade brasileira. 

Forçoso esclarecer que a ideia de transparência e acesso à informação não 

são absolutas, há situações e circunstâncias que exigem algum grau de se-

gredo. A lei observa situações e estabelece três gradações: sigiloso, secreto e 

ultrassecreto, com um prazo máximo de 25 anos prorrogáveis por mais 25. 

Mas é questão mais ampla, que exigiria uma reflexão mais específica, fora 

do escopo deste texto.

A aprovação da Lei de Acesso à Informação demonstra um grau de ama-

durecimento da democracia no Brasil, o reconhecimento de que o Estado 

não é proprietário das informações que produz, mas sim guardião. Porém, 

como demonstram relatórios e matérias jornalísticas, a transição de uma 

cultura marcada pela opacidade e pelo patrimonialismo para uma cultura 

6. VALENTE, Rubens. ‘Órgão nega 99% dos pedidos por dados públicos feitos pela Lei de Acesso’. 
Folha de São Paulo, Brasília, 04 de abr. de 2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
poder/2015/04/1612241-orgao-nega-99-dos-pedidos-por-dados-publicos-feitos-pela-lei-de-acesso.
shtml> . Acesso em:  11 de abril de 2015.

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1612241-orgao-nega-99-dos-pedidos-por-dados-publicos-feitos-pela-lei-de-acesso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1612241-orgao-nega-99-dos-pedidos-por-dados-publicos-feitos-pela-lei-de-acesso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1612241-orgao-nega-99-dos-pedidos-por-dados-publicos-feitos-pela-lei-de-acesso.shtml
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da transparência não é simples nem rápida. Os jornalistas representam 

um importante papel neste processo, buscando e divulgando informações 

públicas e colaborando com o gradual desmantelamento de práticas de se-

cretismo que não condizem com governos democráticos. 
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A QUALIDADE DA COMUNICAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO COMO OBJETO DE PESQUISA

Kátia Viviane da Silva Vanzini e Danilo Rothberg

Mais de uma década depois da Reforma do Poder 

Judiciário no Brasil promovida pela Emenda 

Constitucional 45/2004, as assessorias de comunicação 

oficiais exploram ativamente as tecnologias em busca 

da ampliação de sua eficácia. Seus desafios são, essen-

cialmente, consolidar canais de relacionamento com a 

mídia, buscar aproximação com a sociedade e atender 

demandas resultantes do protagonismo e visibilidade 

midiática de ações, julgamentos e magistrados. 

Portais, blogs e redes sociais exigem formas diferen-

ciadas de disponibilização de conteúdo, utilizando 

mecanismos como hiperlinks, hipermídia e hipertexto, 

iniciativas aptas a atender a um novo perfil de usuário, 

que preza por compartilhar informações, ter acesso a 

serviços on-line, exercer o controle sobre a administra-

ção pública e participar de canais de comunicação direta 

com as instituições. 

Torna-se necessário o investimento em profissionais, 

técnicas e programas qualificados, que devem ir além 

do uso da comunicação apenas para divulgação de ações 

e prestação de serviços e adotar uma perspectiva mais 

ampla, a de incrementar os canais de interação, aproxi-

mando os cidadãos das esferas de realização da política 

democrática. 
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Nota-se, nesse contexto, a oportunidade para multiplicação e aperfeiçoa-

mento dos estudos voltados ao exame das realizações de comunicação 

pública do Poder Judiciário no Brasil. Este texto pode contribuir para o 

avanço da pesquisa científica na área, por meio da revisão de teorizações 

essenciais e resultados de trabalhos empíricos. O percurso aqui adotado se 

divide em três partes. Em primeiro lugar, são trazidos aspectos normativos 

da qualidade da comunicação pública no contexto do direito à informação. 

Em segundo lugar, desafios impostos à comunicação pública pelo cenário 

contemporâneo da visibilidade do Poder Judiciário no Brasil são comen-

tados. Em terceiro lugar, estudos empíricos sobre o uso de tecnologias na 

comunicação do Poder Judiciário no país são revisados. 

Qualidade da comunicação pública e acesso à informação

A comunicação pública deve ser construída como “espaço privilegiado de 

negociação entre os interesses das diversas instâncias de poder constituti-

vas da vida pública do país” (BRANDÃO, 2009, p. 31).

Zémor (2009) indica que a comunicação pública deve ser capaz de promo-

ver “a relação e o diálogo capazes de tornar um serviço desejável e preciso, 

de apresentar os serviços oferecidos pela administração, pelas coletividades 

territoriais e pelos estabelecimentos públicos, de tornar as próprias institui-

ções conhecidas” (2009, p. 214). Acentua-se a função política de suas ações, 

que deverão promover o debate público em torno dos processos decisórios. 

Duarte (2009, p. 61) assinala que a comunicação pública tem na transpa-

rência um dos seus principais objetivos e que a centralidade do processo de 

comunicação está no cidadão, “não apenas por meio da garantia do direito 

à informação e à expressão, mas também do diálogo, do respeito a suas 

características e necessidades de estímulo à participação ativa” (DUARTE, 

2009, p. 61).

O incentivo ao diálogo entre cidadão e Estado deve ser observado nas ações 

das esferas da administração pública e em todos os níveis. Pode-se afirmar, 

portanto, que, na comunicação pública estatal, é função do Estado estabele-
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cer um fluxo informativo com os cidadãos, com destaque para informações 

voltadas à cidadania, através de propostas que viabilizem a “construção da 

agenda pública e direcionem seu trabalho para a prestação de contas, o estí-

mulo para o engajamento da população nas políticas adotadas” (BRANDÃO, 

2009, p. 5). Para a autora, a comunicação pública dá legitimidade à admi-

nistração pública, que deve prestar contas de suas ações, projetos, políticas 

e propostas.

Monteiro (2009, p. 38) conceitua a comunicação de governo como aquela 

que visa “à prestação de contas, ao estímulo para o engajamento da popu-

lação nas políticas adotadas e ao reconhecimento das ações promovidas no 

campo político, econômico e social”. 

Torna-se necessário preparar pessoas nas instituições públicas para atuar 

como comunicadores em potencial, colaboradores diretos capazes de co-

nectar várias áreas envolvidas. Nesse sentido, as políticas formais de 

comunicação são instrumentos que podem ser definidos “como o conjunto 

integrado, explícito e duradouro de definições, parâmetros e orientações, 

organizadas em um corpo coerente de princípios norteadores de atuação 

aplicáveis aos processos de comunicação” (DUARTE, 2009, p. 69). Na for-

mulação de políticas de comunicação, é necessário que se levem em conta 

propostas voltadas ao atendimento ao cidadão; a ampla publicidade das 

ações da administração pública; o envolvimento do público interno; o re-

lacionamento com a mídia, propostas elaboradas “participativamente e 

complementadas por planejamento, avaliação, capacitação, manuais, re-

gras, legislação e normas” (DUARTE, 2009, p. 69).

Na dinâmica instaurada pelas tecnologias, portais de governo e redes 

sociais tornam-se capazes de promover um relacionamento com caracterís-

ticas mais simétricas com o cidadão. “As organizações públicas, respeitando 

suas especificidades em relação à iniciativa privada, têm adotado os múlti-

plos canais que possibilitam grande interatividade e o compartilhamento de 

informações com os cidadãos” (NASCIMENTO, 2012, p. 294).
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E as tecnologias não são um recurso meramente opcional, mas são espe-

cificadas como obrigatórias pela Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), 

que regulamenta o acesso às informações públicas de quaisquer esferas de 

governo, atendendo ao pressuposto constitucional do direito à informação. 

Segundo Rothberg, Napolitano e Resende (2013), o direito constitucional 

brasileiro divide o direito à informação em dois segmentos distintos: o cole-

tivo, assegurado pela CF de 1988 e pela Lei 12.527, e o individual, garantido 

por vários artigos da Carta Magna. No artigo 5º, que trata dos direitos e de-

veres individuais e coletivos, os incisos XIV, XXXIII, XXXIV, LXXII e LXXVII 

e o artigo 216 são relacionados ao direito à informação. 

Os autores citam ainda o artigo 37 da CF, parágrafo 3º, II, o qual estabele-

ce que “há a previsão do acesso aos usuários aos registros administrativos 

e informações sobre os atos de governo” (ROTHBERG; NAPOLITANO; 

RESENDE, 2013, p. 11), salvo, é claro, quando afetam os direitos invioláveis: 

“a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 

o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua viola-

ção” (BRASIL, 2011); assim também se coloca o artigo 139, III, que prevê que 

o direito à informação só poderá sofrer algum tipo de restrição em casos de 

decretação de estado de sítio. 

Ainda no artigo 37 (CF), caput, o princípio da publicidade confirma a prer-

rogativa das pessoas de receberem informações ou serem informadas 

sobre atos da administração pública, direta ou indireta. Tal princípio está 

relacionado ao controle social das ações dos representantes pelos seus re-

presentados, pois “a imposição da publicidade e especificamente do dever 

de informar dirigidos ao Estado traduz, de um lado, a busca pelo controle 

do exercício do poder político pelos próprios titulares e destinatários desse 

poder” (STROPPA, 2010, p. 99). 
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Especificamente voltada ao Poder Judiciário, a Emenda Constitucional nº 

45 modificou a redação do artigo 93, inciso IX, de forma que “todos os jul-

gamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas 

todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo se limitar à presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados” (BRASIL, 2011).

Em busca do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, o Poder Judiciário 

criou mecanismos para tornar mais transparentes o funcionamento dos 

tribunais, facilitar e agilizar o acesso aos dados como remuneração dos 

servidores e magistrados, movimentação financeira, despesas e proces-

sos licitatórios. Em 5 de junho de 2012, foi publicada a Resolução 151 pelo 

Conselho Nacional de Justiça que determina, em seu artigo 1º, parágrafo 

VI, a divulgação nominal da remuneração, diárias, indenizações e “outras 

verbas pagas aos membros da magistratura e aos servidores a qualquer tí-

tulo, colaboradores e colaboradores eventuais ou deles descontadas, com 

identificação nominal do beneficiário e da unidade na qual efetivamente 

presta os seus serviços” (CNJ, 2012). A resolução 102, de dezembro 2009, 

“estabelece que tribunais e conselhos publiquem em seus sites da internet 

informações relevantes sobre a respectiva gestão financeira e orçamentá-

ria” (CNJ, 2009). Com o objetivo de tornar públicos todos os documentos 

relacionados ao caráter informativo, educativo e de orientação foi criado o 

campo “Transparência” nos sites do Poder Judiciário para permitir o aces-

so às informações sobre a gestão administrativa, financeira e orçamentária 

dos tribunais e conselhos (Resolução 79/2009). 

Mesmo que a regulamentação do direito à informação já represente avan-

ço normativo, o acesso às informações públicas, conforme previsto pela lei, 

somente será concretizado quando os órgãos da administração pública “or-

ganizarem seus arquivos, tanto em meio físico como no virtual; divulgarem 

esses espaços e seus serviços; e possibilitarem, à sociedade, por meio de or-

ganização, comunicação e mediação dialógica, a apropriação de todos esses 

recursos” (BATISTA, 2012, p. 217).
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A Lei de Acesso à Informação apresenta efeitos diretos e amplos na atuação 

da comunicação pública, pois “cada órgão público produz cotidianamente 

informações que, por emanarem de um serviço público, são do interesse 

do público, e, por isso, o seu destinatário é o público” (SILVA, L. M., 2009, 

p. 180). A lei implica a necessidade de que novas políticas de comunicação 

sejam implementadas, incorporando os avanços das tecnologias de infor-

mação e comunicação, que propiciaram ao Estado uma ampla gama de 

possibilidades de tornar públicas suas ações, como governo eletrônico ou 

e-gov, que “abarca muito mais do que simplesmente disponibilizar as in-

formações em páginas de órgãos públicos, abrange uma série de processos 

interativos, com a relação contribuinte-fisco, bem como a acessibilidade do 

cidadão a todo e qualquer dado que o Estado tenha arquivado sobre ele”, 

indica Silva, L. M. (2009, p.181), para quem a sociedade exige a “institu-

cionalização de mecanismos discursivos, ou seja, os espaços públicos que 

propiciam o dinamismo de uma esfera pública política” (p. 183). 

Comunicação e visibilidade do Poder Judiciário

Sadek (1995, p. 13) aponta que a Constituição Federal de 1988 veio assegurar 

“autonomia administrativa e financeira ao Judiciário, cabendo a este a com-

petência para elaborar seu próprio orçamento, a ser submetido ao Congresso 

Nacional conjuntamente com o do Executivo”. Apesar disso, as críticas ao 

desempenho das instituições judiciárias passaram a ser recorrentes, menos 

de 10 anos depois de sua promulgação, pois “tornou-se dominante a ideia de 

que estas instituições, além de incapazes de responder à crescente deman-

da por justiça, tornaram-se anacrônicas e, pior ainda, refratárias a qualquer 

modificação” (SADEK, 2004, p. 6).

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, foram apresenta-

das 3.917 propostas de Emenda Constitucional. A Emenda Constitucional 

45/2004, que abrange a denominada Reforma do Judiciário, foi promulgada 

em 8 de dezembro de 2004, após tramitar durante 10 anos a partir do pro-
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jeto apresentado pelo então deputado federal Hélio Bicudo, cuja proposta 

inicial objetivava “dinamizar e tornar mais acessível a prestação jurisdicio-

nal prestada por juízes e tribunais” (SADEK, 2004, p. 27).

Em 2004, com a aprovação da Emenda Constitucional 45, foram alterados 

22 artigos (5, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 

125,126, 128, 129, 134 e 168) e acrescentados quatro novos: 103-A, 103-B, 111-

A e 130-A ao texto da Constituição Federal (MATHIAS, 2009). 

A Constituição Federal de 1988, reformada pela Emenda Constitucional 

45/2004, dedica os artigos 92 a 126 ao Poder Judiciário, cujos órgãos “tem por 

função compor conflitos de interesses em cada caso concreto” (SILVA, J. A., 

2009, p. 553). A função jurisdicional do Poder Judiciário passa a ser exerci-

da pelos seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal; Conselho Nacional de 

Justiça; Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes 

Federais; Tribunais e Juízes de Trabalho; Tribunais e Juízes Eleitorais; 

Tribunais e Juízes Militares; Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios. 

Segundo Maccalóz (2002), até o golpe militar pouco se indagava da presença 

ou do trabalho do Judiciário Brasileiro e, após 1964, como garantias insti-

tucionais foram suspensas e juízes foram cassados ou aposentados, houve 

retração entre os magistrados, os quais, em sua maioria, evitaram um posi-

cionamento mais questionador frente ao regime.

Com a edição em 14 de março de 1979 da Lei Orgânica da Magistratura, al-

gumas garantias institucionais foram restauradas, como a vitaliciedade e a 

inamovibilidade, mas “a magistratura só ganharia uma representatividade 

mais combativa ao final dos anos oitenta” (MACCALÓZ, 2002, p. 16).

Tal situação também coincidiu com um maior interesse pelos assuntos do 

Poder Judiciário: decisões, sentenças, juízes, julgamento e réus, pois os 

meios de comunicação, através de pesquisas, “descobriram um público 
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muito interessado, consumidor voraz de notícias com informações sobre 

processos e partes, entremeadas de denúncias sobre corrupção, excessivos 

gastos, nepotismo” (MACCALÓZ, 2002, p. 11).

A passagem do poder que só falava nos autos para a posição de protago-

nista nos meios de comunicação foi um período marcado por avanços na 

comunicação pública do Poder Judiciário. As primeiras assessorias de im-

prensa buscavam divulgar ações de uma magistratura mais representativa 

e combativa frente à denominada crise institucional do Poder Judiciário. Tal 

crise foi amplamente repercutida pelos veículos de comunicação, cujas ma-

térias eram consideradas, dentro das instituições, desfavoráveis à imagem 

do Judiciário, que, no entanto, “permanecia calado, ainda por muito tempo, 

diante de assuntos e matérias consideradas injustas por boa parte de seus 

integrantes” (MACCALÓZ, 2002, p. 19).

Através de análise de matérias publicadas pelas revistas Carta Capital, Isto 

É e Veja, Maccalóz (2002) aponta que as principais críticas destinadas à ins-

tituição eram quanto à morosidade, parcialidade e corrupção. No entanto, 

“esta exposição da instituição encurtou a distância entre povo e a Justiça, 

para as coisas boas e ruins” (MACCALÓZ, 2002, p. 56).

O desafio das equipes de comunicação pública é criar um canal de comuni-

cação com a mídia, buscar aproximação maior com a sociedade, resgatar 

a imagem da instituição e dar maior visibilidade a programas e projetos, 

o que fez com que, principalmente a partir da década de 1990, houvesse 

uma multiplicação de ações nas áreas de comunicação dos órgãos da Justiça 

(DAMIANI; SILVA, 2009).

Através de questionário aplicado num universo de 168 assessorias que reu-

niam 481 profissionais, foi divulgado em 2006 o 1º Perfil das Assessorias de 

Comunicação e Justiça no Brasil, apontando algumas características: 60,8% 

dos profissionais que atuam nos órgãos do Poder Judiciário e Ministério 

Público são do quadro permanente de pessoal, ou seja, servidores públicos. 

Dos profissionais atuantes na área, 61,95% têm formação em comunicação, 

e metade destes em jornalismo (SILVA, E. K. S., 2009). 
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A pesquisa também concluiu à época que a partir dos anos 1980 prolife-

raram as assessorias de comunicação, embora sua estrutura ainda fosse 

considerada deficitária, pois apenas 20% delas estavam divididas em setores 

ou seções de forma regulamentada, havendo ainda limitações físicas e téc-

nicas, bem como a necessidade de uma política de comunicação integrada. 

O aumento no número de profissionais atuando na área representou tam-

bém oportunidade para que a comunicação pública utilizasse de diversos 

meios de divulgação das ações do Judiciário. Em maio de 2002, foi criada 

a TV Justiça, canal público que foi o primeiro a transmitir ao vivo as se-

ções do STF, destacando-se desde então pela transmissão de julgamentos, 

programas de debates, seminários e conferências. A TV Justiça pode ser 

sintonizada por antena parabólica e através de operadoras de televisão a 

cabo. 

Desde 29 de agosto de 2003, a EBC (Empresa Brasil de Comunicação), em 

convênio com o Supremo Tribunal Federal, transmite a Rádio Justiça, que 

pode ser sintonizada através de FM: frequência 104.7 MHz, em Brasília; 

internet: www.radiojustica.jus.br; via satélite: Star One C2, frequência de 

descida 3674 MHz, polarização vertical, symbol rate 6666,17 Mbps, FEC 3/4, 

PID de Áudio 0350. 

Apesar de tais avanços, gestores de comunicação e entidades represen-

tativas da magistratura perceberam que, para resgatar a credibilidade e 

legitimidade da instituiçao junto à sociedade, as ações da comunicação pú-

blica deveriam ser pautadas com o intuito também de prestar de serviços à 

população. A partir de então, as assessorias de comunicação começaram a 

focar suas ações em programas, eventos, atividades e iniciativas para orien-

tar o cidadão sobre direitos, deveres e serviços que poderiam ser obtidos 

através do Poder Judiciário (DAMIANI; SILVA, 2009).

Com o objetivo de analisar o avanço em número e qualidade das ações 

de comunicação pública de diversos tribunais e órgãos ligados ao Poder 

Judiciário, profissionais se mobilizaram para debater as atribuições neces-

sárias em tal quadro (CONBRASCOM, 2013a).
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A preocupação com a estrutura das equipes de comunicação do Poder 

Judiciário, Ministério Público e demais órgãos relacionados à Justiça 

vem sendo registrada desde o início das ações do Fórum Nacional de 

Comunicação e Justiça. Nos dias 10 e 11 de outubro de 2013, na cidade de 

São Paulo, foi realizado IX Conbrascom, cujo documento oficial assinado 

pelos presentes acentua como proposta melhorar a estrutura das assesso-

rias de comunicação das instituições, sugerindo criação de vagas mediante 

concurso público nas áreas de jornalismo, relações públicas, publicidade e 

propaganda, além de autonomia no gerenciamento de recursos por parte 

das equipes (CONBRASCOM, 2013b). 

Outra reivindicação do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça presente 

nos debates é a elaboração de uma política pública direcionada exclusiva-

mente para o setor, o que aconteceu em 2009, quando o Conselho Nacional 

de Justiça publicou a Resolução 85, que estabelece a Política Nacional de 

Comunicação Integrada para o Poder Judiciário, definindo estratégias e in-

vestimentos em comunicação interna e divulgação externa. 

A Resolução define como objetivos da Comunicação Social do Poder 

Judiciário: dar amplo conhecimento das políticas públicas e programas; 

divulgar de forma didática e acessível direitos e serviços; estimular a par-

ticipação da população no debate e na formulação de políticas públicas e 

que envolvam ações do Poder Judiciário; promover a imagem do Poder 

Judiciário junto à sociedade.

O Sistema de Comunicação do Poder Judiciário (SICJUS) passa a ser forma-

do pela Assessoria de Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça 

(órgão central); Secretarias de Comunicação dos Tribunais Superiores 

(órgãos de subsistema) e coordenadorias ou unidades administrativas de 

Comunicação Social dos Tribunais de Justiça dos Estados e dos Tribunais 

Federais (órgãos operacionais). Através da Resolução, é instituído ainda o 

Comitê de Comunicação Social do Judiciário, órgão consultivo para a defini-

ção de parâmetros e procedimentos da instituição.
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Em fevereiro de 2013, o Conselho Nacional de Justiça sediou em Brasília o 

Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário, que reuniu asses-

sores de Comunicação Social de tribunais de todas as regiões do país. Um 

dos enfoques do encontro foi a utilização das redes sociais, com a publicação 

e disponibilização on-line do manual de redes sociais já citado, que “visa 

mostrar como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem trabalhando nas 

mídias sociais e os resultados dessas experiências” (CNJ, 2013). 

Weber aponta o papel de assessorias de comunicação e profissionais na 

fabricação da visibilidade midiática, pois “na visibilidade propiciada pela 

mídia estão os votos e a formação da imagem pública, com todas as suas 

consequências controladas por atuantes assessorias” (WEBER, 2006, p. 

118). Da visibilidade midiática as instituições parecem depender para obter 

credibilidade. 

A autora define midiatização como adoção de fatos em todos os espaços e es-

petacularização como midiatização acrescida de mobilizações sociais, num 

tempo de “produção e consumo da imagem que restringe e amplia a comu-

nicação pública das novas democracias” (WEBER, 2006, p. 119).

A visibilidade trazida pelo uso das tecnologias de informação e comunicação 

pode representar aspectos positivos: “é urgente, pois, explorar as poten-

cialidades democráticas das novas tecnologias, as novas possibilidades de 

democracia deliberativa e participativa, as novas formas de controle públi-

co, tanto do Estado como da produção privada de bens públicos” (SANTOS, 

2005, p. 107).

As assessorias de comunicação do Poder Judiciário enfrentam tanto as 

contingências resultantes da maior transparência e aproximação com a 

sociedade, quanto a exigência de reduzir o déficit de credibilidade da ins-

tituição e de seus membros, que culminou na Reforma do Judiciário em 

2004, a qual, entre as principais mudanças, implantou o Conselho Nacional 

de Justiça.  
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Atualmente, a partir de um campo já consolidado de atuação, com equi-

pes e estrutura aprimoradas, cujas ações estão centralizadas pelo Conselho 

Nacional de Justiça através da Política Nacional de Comunicação Integrada 

para o Poder Judiciário, outros desafios se impõem à comunicação pública: 

a utilização dos instrumentos proporcionados pelas tecnologias de infor-

mação e comunicação em toda a sua potencialidade de aproximação com o 

usuário/consumidor/cidadão, promovendo a prestação de serviços e a ampla 

divulgação de informações.

Tecnologias na comunicação do Poder Judiciário

Pesquisas indicam o protagonismo de portais web institucionais e redes so-

ciais. Silva (2013) avalia os gêneros jornalísticos em sites oficiais do Poder 

Judiciário dos três maiores tribunais do país: Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, objetivando, através de análise quantitativa, avaliar 

“como essas instituições, por meio de seus departamentos de comunicação, 

produzem matérias jornalísticas, a fim de transmitir informações a seus 

diferentes públicos” (SILVA, 2013, p. 1).

A utilização de portais institucionais como canal de comunicação com o ci-

dadão é uma prática bastante comum no Poder Judiciário nos últimos 15 

anos. Nas primeiras experiências, os endereços eletrônicos eram utilizados 

para ofertar serviços e prestar informações institucionais. As ações que 

possibilitaram sites melhor estruturados e com atualização frequente foram 

realidade a partir de 2002, período que coincide também com uma melhor 

estruturação das assessorias de comunicação da instituição. “A atividade de 

atualização das páginas da internet com conteúdo noticioso foi se aprimo-

rando e se consolidando, em paralelo à informatização dos órgãos, assim 

como à expansão do uso da internet por todo país” (SILVA, 2013, p. 2).
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Silva (2013, p. 2) fez uma análise do conteúdo informativo publicado pelas 

instituições nos meses de maio e junho de 2012, classificado de acordo com 

gêneros e formatos jornalísticos, a fim de “identificar padrões nos textos 

institucionais desses tribunais, verificando suas reais funções de informar 

e prestar serviços à população”. 

A pesquisa abrangeu 516 unidades de informação: 309 (TJ/SP); 122 (TRT 2ª 

região) e 85 (TRF 3ª Região). Silva (2013) conclui que houve presença massiva 

do formato notícia e do gênero informativo nas notícias institucionais, num 

total de 90%. Quanto à presença do gênero opinativo, a amostra apresen-

ta apenas um artigo publicado pelo Tribunal de Justiça. Quanto ao gênero 

diversional, houve o registro de uma matéria que, ao utilizar um persona-

gem principal, conta sua história de vida de uma maneira menos objetiva 

que o gênero jornalístico. Não houve registros do gênero interpretativo na 

amostra e, quanto ao gênero utilitário, foram classificadas 41 unidades de 

informação, ou seja, 8% do total de notícias avaliadas, pois “esse gênero é 

utilizado, na maior parte das vezes, para veicular informações a respeito de 

cursos e palestras com inscrições abertas ou serviços à disposição da popu-

lação” (SILVA, 2013, p. 13). 

A pesquisa conclui que as notícias veiculadas pelos portais analisados se 

apropriam dos gêneros de jornalismo impresso em suas veiculações em por-

tais eletrônicos e que “os tribunais encontram-se no que se poderia chamar 

de ‘caminho certo’, uma vez que possuem o compromisso de manter seus 

portais atualizados, sobretudo com unidades de informação dos gêneros in-

formativo e utilitário” (SILVA, 2013, p. 16).

Os resultados das ações da comunicação pública do Poder Judiciário em re-

des sociais também são tópicos de interesses dos pesquisadores. O uso das 

redes sociais tem apresentado números, benefícios e resultados que fazem 

com que as práticas, orientações e ações se expandam em todas as esferas 

de governo e em todos os níveis. Segundo o Conselho Nacional de Justiça 

(2013), quatro tribunais superiores do Poder Judiciário utilizam o Twitter: 
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Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior 

Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho. O CNJ também utiliza a mídia 

social com forma de divulgação de suas ações. 

Silva (2012) avalia o perfil do TSE no Twitter, destacando que faz parte de 

uma estratégia cada vez mais comum da comunicação pública de apropriar-

-se das tecnologias como uma ferramenta de visibilidade das instituições. O 

autor examinou “a formação dos laços sociais e do capital social presentes 

na rede formada a partir do perfil da Justiça Eleitoral brasileira no Twitter” 

(SILVA, 2012, p. 2), cujas ações no microblog foram iniciadas no pleito de 

2010. 

O autor situa o fenômeno das redes sociais, apresentando conceitos como 

sociedade informacional, pós-modernidade e cibercultura, que compreende 

entre suas áreas de estudo a análise das redes sociais. O conceito de capital 

social é apresentado sob a perspectiva de “um valor instituído a partir das 

interações entre atores sociais” (SILVA, 2012, p. 8). 

Na pesquisa, Silva (2012) analisou o perfil @TSEJusbr, incluindo os perfis 

dos followers, assim como as interações com os tweets publicados pelo TSE 

ou que façam menção ao perfil. As informações foram coletadas no dia 21 

de março de 2012. O resumo do perfil do TSE no Twitter reúne informações 

como username, avatar, número de tweets, número de seguidores e núme-

ros de seguidos, esse último com número reduzido, o que significa “falta de 

vontade do órgão em se relacionar com os outros perfis, pois isso impede, 

por exemplo, a troca de mensagens diretas (DM) no Twitter” (SILVA, 2012, 

p. 10). Outro ponto destacado é o fato do perfil do TSE não assinar listas, 

ainda que ele mesmo seja membro de uma lista cujas palavras-chave são 

‘justiça’, ‘poder público’, ‘governo’ e ‘direito’, o que significa que o “Twitter 

não é usado como ferramenta de leitura e agregação de informação e no-

tícias, ou seja, além de não promover a interação, o perfil parece voltar-se 

apenas a divulgação de tweets” (SILVA, 2012, p. 10).
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Pinheiro e Rios (2013) avaliaram a quantidade de retweets de cada postagem 

publicada no perfil do Conselho Nacional de Justiça no Twitter. O objetivo 

foi “identificar que tipo de informação gera mais valor para os seguidores 

da instituição em termos de capital social e sugerir justificativas que expli-

quem o resultado alcançado” (PINHEIRO; RIOS, 2013, p. 1).

A escolha do CNJ deveu-se, segundo os autores, à ampla utilização das redes 

sociais pela comunicação pública da instituição, com destaque para a regu-

laridade das postagens, número de seguidores e a publicação de conteúdos 

variados. O trabalho apresenta conceitos como redes sociais digitais, capi-

tal social e valores gerados nas redes sociais, interatividade representada 

através da ferramenta de retweet como potencial geradora de capital social, 

disseminação de informações e formação de bens públicos e privados. 

O perfil do CNJ (@cnj_oficial) recebeu tratamento diferenciado a partir de 

julho de 2012, através do “uso de posts contendo mensagens, vinculação 

a imagens e campanhas institucionais próprias” (PINHEIROS; RIOS, 2013, 

p. 6). Os pesquisadores visitaram o perfil no dia 27 de junho de 2013, conta-

bilizando 10.099 tweets postados até então, 185.347 seguidores e seguindo 

135 perfis. Foi realizada a análise de conteúdo dos tweets sete dias antes 

da visita, anotando-se quantos retweets cada um recebeu, sendo coletados 

77 tweets, com uma média de onze postagens diárias. Para avaliar quais os 

tweets que receberam maior feedback em forma de retweets, as postagens 

foram divididas em grupos temáticos, com os seguintes temas: adminis-

trativos/funcionais; jurídicos; serviços/campanhas (link interno); serviços/

campanhas (link externo). A média de retweets registrados para cada tweet 

foi de 19,2.

Os pesquisadores concluíram que informações de valor social elevado “como 

campanhas sociais, engajamento político, participação cidadã, divulgação 

de bens ou serviços públicos, ganham maior feedback por conter um valor 

coletivo/público maior” (PINHEIRO; RIOS, 2013, p. 11). Já as informações 

de caráter administrativo e institucional foram as que receberam o menor 

número de retweets, o que os autores consideram uma desvantagem, pois 
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os tweets passam a valorizar apenas um dos atores da rede, o CNJ. Por isso, 

os pesquisadores recomendam que “mensagens de serviços e campanhas, 

e a despeito de ser o tipo que menos ganha tweets, acreditamos que o CNJ 

deva investir mais na publicação desse tipo de conteúdo” (PINHEIRO; RIOS, 

2013, p. 13), sugerindo finalmente que a prática seja estendida a demais ór-

gãos da administração pública.

O investimento na publicidade em campanhas colocadas em prática pelo 

Conselho Nacional de Justiça é o foco de outra pesquisa. Sauerbronn e 

Lodi (2012) apontam as mudanças trazidas pela criação do CNJ através da 

Emenda Constitucional 45/2004, que teriam gerado “um espaço para refle-

xão e orientação das práticas e do posicionamento institucional deste Poder. 

Dentro do escopo do CNJ encontra-se o planejamento das ações promotoras 

da mudança da imagem do Judiciário” (SAUERBRONN; LODI, 2012, p. 925). 

É apresentada breve retrospectiva sobre os motivos que culminaram na 

criação do CNJ pela Reforma do Judiciário de 2004, vista como tentativa 

de responder ao clamor da população por uma Justiça mais acessível, ágil, 

transparente e célere. “O CNJ foi aparelhado para tratar das questões ad-

ministrativas e financeiras dos tribunais. A sua criação trouxe a atenção da 

administração pública para o Judiciário no sentido de se dar mais ênfase à 

gestão (área meio)” (SAUERBRONN; LODI, 2012, p. 928). Para isso, foram 

estabelecidas metas aos tribunais e acompanhamento de seu cumprimento, 

bem como a punição de seus membros. A realização de encontros nas diver-

sas esferas do PJ e em diversas áreas também permitiu que fosse possível 

aprimorar o planejamento estratégico da instituição, representando aper-

feiçoamento e efetividade da prestação jurisdicional. Os autores apontam 

entre as três principais atribuições do CNJ, o “planejamento e publicida-

de do Judiciário, cujo objetivo é modificar a pouca tradição deste poder na 

elaboração de dados consolidados sobre as suas atividades e na utilização 

destes para planejar e melhorar a prestação do serviço jurisdicional à socie-

dade” (SAUERBRONN; LODI, 2012, p. 928).
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Visto que a mudança da imagem do Poder Judiciário é uma das metas do 

CNJ, diversas campanhas publicitárias foram colocadas em prática, atra-

vés das quais a instituição buscou dar início a um novo posicionamento: 

“ao desenvolver campanhas de comunicação com a sociedade, o CNJ alte-

rou amaneira como o Poder Judiciário interage com os cidadãos e deixou 

clara sua preocupação com a construção de sua imagem institucional” 

(SAUERBRONN; LODI, 2012, p. 925).

Na pesquisa, foram avaliadas as campanhas publicitárias através da análise 

de discurso publicitário, apontando três funções: “mostração (construção 

do universo do discurso), interação (estabelecimento de vínculos sociocultu-

rais) e sedução (distribuição de afetos positivos e negativos)” (SAUERBRONN; 

LODI, 2012, p. 932). A análise das peças publicitárias percorreu quatro eta-

pas: leitura e análise do texto, bem como identificação das funções acima 

citadas; atividade semelhante avaliando as imagens, cores e desenhos; e, 

numa terceira etapa, a interpretação do conteúdo publicitário de cada 

peça. Na quarta etapa, as peças foram comparadas, sendo possível iden-

tificar “os componentes utilizados na construção da imagem institucional 

do Judiciário pelo CNJ e também duas categorias de discurso publicitário” 

(SAUERBRONN; LODI, 2012, p. 932).

As campanhas selecionadas foram veiculadas entre 2008 e 2010, e, segun-

do os autores, apresentam componentes comuns do discurso publicitário, 

com temas recorrentes como paz social, transparência, celeridade e cida-

dania, através dos quais “o CNJ mostra que a participação da sociedade é 

muito importante para a realização dos objetivos do Poder Judiciário e que, 

sem a aderência da sociedade às ideias tratadas pelo CNJ, torna-se impossí-

vel modificar a imagem deste poder” (SAUERBRONN; LODI, 2012, p. 932).

Ao categorizar as campanhas do CNJ, os autores concluíram que entre as 

oito peças selecionadas para a amostra, quatro dizem respeito ao discur-

so social e quatro ao discurso operacional, concluindo também que o CNJ 

buscou reposicionar institucionalmente o Judiciário, apresentando preo-

cupação com a transparência das ações e orientação sobre a prestação de 
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serviços que promovam a paz social e a cidadania, convidando a sociedade 

a fazer parte do processo. “Dessa forma, o Judiciário passa a estabelecer 

vínculos com a sociedade por meio de ações de comunicação e, com isso, 

o alinhamento de um horizonte comum entre o Judiciário e o cidadão” 

(SAUERBRONN; LODI, 2012, p. 944). 

Considerações finais

Embora o número de investigações sobre a qualidade da comunicação pú-

blica do Poder Judiciário possa ser considerado ainda incipiente, percebe-se 

que o tema tem despertado interesse entre os pesquisadores. A utilização 

de sites e redes sociais pelas principais instituições do Poder Judiciário e os 

efeitos das tecnologias sobre a gestão, transparência e celeridade das insti-

tuições parecem dominar o foco de interesse das pesquisas que se dedicam 

ao tema da comunicação pública do Judiciário. 

Os aspectos políticos de independência, visibilidade e politização de suas 

ações atraem trabalhos em convergência interdisciplinar das áreas de ciên-

cias sociais e comunicação. Nota-se a oportunidade para a produção de 

pesquisas que avaliem a comunicação pública do Poder Judiciário sob a óti-

ca do uso das tecnologias, visando caracterizar a qualidade das realizações 

de portais eletrônicos e redes sociais e sua atuação na disponibilidade de 

informações, promoção da transparência de suas ações e prestação de ser-

viços ao cidadão.

Este texto trouxe uma contribuição para o avanço de pesquisas assim de-

limitadas, de forma a associá-las à temática de investigação relacionada à 

qualidade do jornalismo e da comunicação, que acumula conhecimento no 

Brasil e deve se tornar ainda mais desenvolvida nos próximos anos.
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DIREITO À INFORMAÇÃO EM PAUTA:  
JORNAIS IMPRESSOS E LEI DE ACESSO

Luma Poletti Dutra e Fernando Oliveira Paulino 

A Lei 12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação 

(LAI), foi aprovada em 18 de novembro de 2011 e pre-

vê mecanismos para garantir que os cidadãos tenham 

acesso às informações produzidas ou tuteladas por 

órgãos públicos, seja em âmbito municipal, estadual, 

distrital ou federal. A regra também se aplica aos três 

Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). Para que 

a administração pública tivesse tempo para se adequar 

às determinações da Lei, foi estabelecido um prazo de 

180 dias, de forma que a LAI começou efetivamente a 

vigorar em 16 de maio de 2012.

Entre as adequações previstas, cada um dos três Poderes, 

assim como cada Estado, Município e o Distrito Federal, 

deve regulamentar a LAI, criar Serviço de Informações 

ao Cidadão (SIC)1 e divulgar espontaneamente informa-

ções em seus sites oficiais2 (transparência ativa). Nos 

casos de transparência passiva – quando o cidadão so-

licita uma informação ao órgão público – o pedido deve 

ser atendido no prazo de 20 dias, podendo ser prorroga-

do por mais 10, desde que justificado.

1.  Os SICs têm como função: atender e orientar o público quanto ao acesso 
a informações;  informar sobre a tramitação de documentos nas suas 
respectivas unidades; e protocolar documentos e requerimentos de acesso 
a informações.
2.  Conforme §4º do Art. 8º, ficam dispensados da obrigação de divulgar 
informações na internet apenas os municípios com população até 10.000 
habitantes.
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Mais do que promover o acesso a dados mantidos e/ou produzidos por ór-

gãos públicos, o direito à informação reflete o próprio sentido republicano 

do governo a serviço do povo (REIS, 2014). Além disso, para os profissionais 

do jornalismo a aprovação da Lei de Acesso à Informação representou a con-

quista de uma nova ferramenta de trabalho, uma alternativa às assessorias 

de imprensa dos órgãos públicos na hora de buscar informações oficiais. 

De acordo com a Controladoria-Geral da União3, o modo como os jornalis-

tas utilizam a lei é característico: o número de perguntas em uma única 

solicitação de informação é maior, assim como o índice de recursos contra 

negativas, e a chamada fishing expedition, prática que, ao pé da letra, sim-

boliza uma “pescaria” de informações: pedidos genéricos que demandam 

um grande volume de dados sem a especificação de um tema ou assunto. O 

objetivo desse tipo de prática seria encontrar, dentro de uma ampla gama de 

dados, informações que possam ser de interesse midiático.

A Lei de Acesso se apresenta, por princípio, como um instrumento para en-

frentar certas resistências culturais da administração pública do país, como 

o patrimonialismo, e tornar públicas informações antes restritas. Dar vi-

sibilidade ao poder, no sentido de publicizar tudo que diz respeito à esfera 

pública, é a razão de ser do jornalismo (GENTILLI, 2005), portanto, os veícu-

los de comunicação desempenham uma importante função nesse processo 

de amadurecimento democrático ao fazer uso desse instrumento, apontar 

suas falhas e divulgá-las. 

Nessa linha, o relatório final da Comissão MacBride já destacava o protago-

nismo do jornalismo na luta pela liberdade de acesso a informações.

O direito de estar informado e de escutar diversas opiniões pertence 

em princípio a cada cidadão, mas na prática depende da liberdade dos 

jornalistas. É certo que todos deveriam desfrutar o direito de buscar e 

difundir informações e expressar opiniões, mas em virtude de que são 

3. ROMÃO, J. E. Como os jornalistas usaram (e abusaram?) da transparência passiva no primeiro ano da 
LAI. Disponível em: <http://www.conectas.org/arquivos-site/Semin%C3%A1rio%20LAI%20-%20CGU.
pdf> . Acesso em: 15 de abril de 2015.

http://www.conectas.org/arquivos-site/Semin%C3%A1rio%20LAI%20-%20CGU.pdf
http://www.conectas.org/arquivos-site/Semin%C3%A1rio%20LAI%20-%20CGU.pdf
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vulneráveis às restrições impostas pelas autoridades, os jornalistas se 

encontram frequentemente, gostem ou não, na primeira linha de defesa 

da liberdade (MACBRIDE, 1998,  p. 193, tradução nossa).

Ao analisar o caso dos Documentos do Pentágono, Hannah Arendt (1999) já 

havia destacado o papel da imprensa como reveladora dos arcana imperii, 

divulgando informações que o governo ocultava: “O que sempre foi sugerido 

agora foi demonstrado: na medida em que a imprensa é livre e idônea, ela 

tem uma função enormemente a cumprir e pode perfeitamente ser chama-

da de quarto poder do governo” (ARENDT, 1999, p. 46).

Além de utilizarem a LAI no trabalho, no cenário brasileiro os profissionais 

da comunicação desempenharam importante papel no acompanhamen-

to da tramitação da lei, como a criação do Fórum de Direito de Acesso a 

Informações Públicas4 em 2003, coordenado pela Associação Brasileira de 

Jornalismo Investigativo (Abraji), e que atualmente reúne 25 organizações 

da sociedade civil, das quais sete estão ligadas diretamente ao jornalismo. O 

objetivo principal do Fórum, no momento de sua criação, era reunir organi-

zações e pressionar as autoridades para que o direito de acesso à informação 

pública fosse regulamentado no Brasil. Oito anos depois, a Lei de Acesso 

foi aprovada e o Fórum continua ativo, monitorando a aplicação da LAI por 

meio de um site que reproduz matérias publicadas em portais de notícias de 

todo o país envolvendo transparência e acesso à informação pública.

Michener (2010) ao pesquisar as Leis de Acesso à Informação de países da 

América Latina considera como uma importante variável a análise do papel 

desempenhado por veículos de comunicação no processo de aprovação das 

LAIs em cada país, fazendo uma relação direta entre o silêncio da mídia e 

a sanção de normas mais fracas5. Nessa perspectiva, a Abraji produziu um 

relatório6 com observações sobre a LAI feitas por jornalistas que a utilizam 

4. Fórum de Direito de Acesso as Informações Públicas: http://www.informacaopublica.org.br/ 
5. Michener (2010) usa a expressão “weaker laws” para explicitar quando as leis são mais fracas, ou 
seja, menos rígidas e pouco consistentes. Por outro lado, leis robustas, que afetam a qualidade do 
sistema democrático são consideradas “fortes”. 
6. Relatório de Desempenho da Lei de Acesso às Informações Públicas. Disponível em: <http://www.
abraji.org.br/midia/arquivos/file1368697819.pdf>. Acesso em: 15 de abril de 2015.

http://www.informacaopublica.org.br/
http://www.abraji.org.br/midia/arquivos/file1368697819.pdf
http://www.abraji.org.br/midia/arquivos/file1368697819.pdf
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como ferramenta de trabalho. O documento traz gráficos que ilustram os 

principais problemas enfrentados por profissionais ao utilizarem a lei para 

conseguir informações nos diferentes níveis de governo e nos três Poderes. 

Por fim, apresenta uma lista com algumas sugestões dos jornalistas consul-

tados para o aprimoramento da lei e as principais reclamações em relação à 

sua aplicação, tais como: a necessidade de capacitação de servidores para o 

atendimento às determinações da LAI, maior empenho por parte dos órgãos 

públicos na adoção do padrão de dados abertos e maior transparência nas 

decisões da Comissão Mista de Reavaliação de Informações7.

Levando em consideração o envolvimento entre o direito de acesso a infor-

mações públicas e a prática do jornalismo, este artigo se propõe a analisar 

a cobertura que veículos impressos de referência têm dado ao tema. Assim, 

foi desenvolvido um levantamento de matérias que citaram a Lei de Acesso 

à Informação durante seu primeiro ano de vigência (de 16 de maio de 2012 

a 16 de maio de 2013), e que foram publicadas em três jornais: Folha de São 

Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo.

Metodologia

Para alcançar os objetivos da pesquisa, foram utilizados os procedimentos 

da análise de conteúdo, que segundo Bardin (2006), se organiza em três 

fases: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados, 

a inferência e a interpretação. Primeiramente foram definidos os termos de 

busca “Lei de Acesso à Informação” e “Lei de Acesso” para mapear o quan-

titativo de menções à LAI publicadas nos jornais impressos Folha de São 

Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo ao longo do primeiro ano de vigência 

da Lei. Os veículos escolhidos se justificam por estarem entre os jornais 

impressos de maior circulação nacional8. 

7. Sobre a atuação da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, matéria publicada na Folha 
de São Paulo indica que dos recursos que chegaram à CMRI entre novembro de 2012 e fevereiro de 
2015, apenas 1,1% foram providos. VALENTE, Rubens. ‘Órgão nega 99% dos pedidos por dados públicos 
feitos pela Lei de Acesso’. Folha de São Paulo, Brasília, 04 abr. 2015. Disponível em: http://www1.folha.
uol.com.br/poder/2015/04/1612241-orgao-nega-99-dos-pedidos-por-dados-publicos-feitos-pela-lei-de-
acesso.shtml. Acesso em: 15 de abril de 2015.
8. Dados do Instituto de Verificação de Circulação (IVC).

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1612241-orgao-nega-99-dos-pedidos-por-dados-publicos-feitos-pela-lei-de-acesso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1612241-orgao-nega-99-dos-pedidos-por-dados-publicos-feitos-pela-lei-de-acesso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1612241-orgao-nega-99-dos-pedidos-por-dados-publicos-feitos-pela-lei-de-acesso.shtml
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Após a definição dos termos a serem pesquisados e do período, foi feita uma 

busca nos portais de notícias dos três jornais. Ao todo foram selecionados 

415 textos que faziam menção à Lei de Acesso à Informação. A partir daí fo-

ram separadas as matérias jornalísticas dos artigos de opinião, entrevistas 

e editoriais. O objetivo era selecionar não só uma amostra de matérias sobre 

a Lei, mas também aquelas que foram produzidas com uso dela.

Após esse processo, foram contabilizadas 314 matérias jornalísticas e 101 

textos diversos (editoriais, entrevistas, artigos de opinião, etc.). O jornal 

Folha de São Paulo liderou as publicações sobre o tema, seguido por O Estado 

de São Paulo e, por fim, O Globo, conforme Quadro 1:

Quadro 1: Quantitativo de textos que fazem referência à LAI publicados em cada 

jornal no primeiro ano de vigência da Lei.

Jornal Matérias Artigos, 
Editoriais, 
Entrevistas

Total

Folha de São Paulo 120 51 171

O Estado de São Paulo 101 27 128

O Globo 93 23 116

Total 314 101 415

Fonte: elaboração própria.

A partir desse levantamento, realizou-se análise de conteúdo das 314 ma-

térias jornalísticas e foram estabelecidas oito categorias que possibilitam 

traçar um panorama sobre a cobertura do tema pelos três jornais, a saber: 

1) editorias em que as matérias foram publicadas, 2) data de publicação, 3) 

tamanho dos textos, 4) recursos complementares utilizados (fotos, infográ-

fico, quadros explicativos ou com análises de especialistas), 5) referências à 

aplicação da lei, 6) principais temáticas abordadas, 7) nível de administração 

que a matéria faz referência (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal), e 8) 

a qual dos Três Poderes a matéria faz referência.
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Resultados 

Folha de São Paulo: ampla cobertura e foco no Executivo Federal

Na Folha de São Paulo, os textos que fazem referência à Lei de Acesso se con-

centram nas editorias Poder e Cotidiano (com 86 e 17 matérias em cada uma, 

o que representa respectivamente 71% e 14% dos textos selecionados). A Lei 

também foi mencionada em outras editorias como Ciência+Saúde, Emprego, 

Ilustrada, Ilustríssima, Esporte, Mercado e Mundo. Além disso, foram publi-

cados 26 artigos de opinião, 12 depoimentos de especialistas, 11 editoriais e 

duas entrevistas relacionadas à LAI.

Sobre as datas de publicação das matérias selecionadas, observou-se uma 

grande produção logo nos primeiros meses de vigência da Lei de Acesso, 

porém, com o passar do tempo a produção sofreu uma queda, e ainda que 

tenha recuperado um pouco a força nos meses seguintes, não alcançou no-

vamente os números iniciais. Os meses com mais publicações que citam a 

LAI foram maio e julho de 2012, com 25 e 34 textos, respectivamente. Por 

outro lado, os meses com menos menções à Lei foram outubro e dezembro 

de 2012 (Gráfico 1).

Gráfico 1: Quantitativo de textos que citam a LAI publicados no jornal 

Folha de São Paulo

Fonte: elaboração própria.
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Em relação ao tamanho das peças jornalísticas, cada texto tem em média 

2.550 caracteres, e os recursos mais utilizados para ilustrá-los foram info-

gráficos (24), fotos (22) e trechos de documentos (5).

Entre as matérias que apontam alguma dificuldade na utilização da Lei, 

as observações mais recorrentes dizem respeito à regulamentação (11,8%) 

(a falta de regulamentação ou a demora de alguns órgãos para regulamen-

tar a lei de acesso), pedidos de informação negados sem justificativa (7,5%), 

classificação arbitrária de documentos (7,5%), e divulgação não nominal dos 

salários de servidores públicos (7,5%).

Por meio da ferramenta virtual Wordle foi produzida uma nuvem de tags 

com os títulos das 120 matérias publicadas pelo jornal (Figura 1):

Figura 1 - Nuvem de tags produzida a partir dos títulos das matérias publicadas no 

jornal Folha de SP

Fonte: elaboração própria.

Entre as palavras que mais se destacam estão: Governo, Salários, Câmara, 

Brasil e SP. Os principais temas abordados pelo noticiário da Folha estão 

relacionados à Administração Pública (25 incidências), seguidas pelas maté-

rias sobre a própria Lei de Acesso à Informação e demais assuntos ligados 

à transparência (23) e Salários (20). Também foram tratados temas como 

economia, religião, questões internacionais, Comissão Nacional da Verdade, 

ditadura militar e eleições.
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Os níveis administrativos mais recorrentes nas matérias publicadas são: 

Federal (66,7%) e Estadual (21,9%), e, entre os Três Poderes, o Executivo 

e o Legislativo são os mais lembrados, com 56,8% e 21,5% das menções, 

respectivamente.

O Estado de São Paulo: críticas à regulamentação da Lei e preferência por 
fotos

No jornal O Estado de São Paulo, das 101 matérias que citam a Lei de Acesso, 

a maioria está concentrada nas editorias Política (com 76 matérias publica-

das) e São Paulo (com 13 matérias). A LAI também aparece nas editorias de 

Economia, Notícias e Internacional. Dos 27 textos diversos, 14 são artigos 

de opinião, oito editoriais, quatro entrevistas e uma análise de especialista. 

No primeiro ano de vigência da Lei, observou-se uma intensa produção de 

matérias nos meses iniciais, porém, o volume de publicações foi decrescen-

do com o passar do tempo. Os meses de maior produção foram maio e julho 

de 2012 (com 26 e 12 textos, respectivamente), e os de produção menos in-

tensa foram abril e maio de 2013 (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Quantitativo de textos que citam a LAI publicados no jornal O Estado de 

São Paulo

Fonte: elaboração própria.
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Em relação ao tamanho dos textos, a média ficou em torno dos 2.950 ca-

racteres. Para complementar as informações, as fotografias foram mais 

utilizadas do que os demais recursos. Ao todo foram publicadas 55 fotos, 18 

infográficos e 11 quadros explicativos.

Sobre a aplicação da Lei, as observações presentes estão relacionadas, no 

geral, à regulamentação (13,7%) (a falta de regulamentação em alguns órgãos 

ou a demora a regulamentar a lei), problemas na solicitação/atendimento 

(7,7%) e procedimentos de recursos (6%).

Na nuvem de tags criada a partir dos títulos das 101 matérias, os termos de 

maior destaque são: Salários, Acesso, Lei, divulgação e governo (Figura 2). 

Figura 2 - Nuvem de tags produzida a partir dos títulos das matérias publicadas no 

jornal O Estado de SP

Fonte: elaboração própria.

Os principais temas tratados nas matérias selecionadas foram: a própria Lei 

de Acesso e demais assuntos relacionados à transparência (36 matérias), 

Administração Pública (21) e salários de servidores públicos (14). Também 

entram nessa lista economia, direitos humanos, transporte, tecnologia, edu-

cação e eleição.

A maioria dos textos selecionados traz assuntos relacionados à esfera 

Federal (57,4%) e Estadual (21,3%), e, entre os três Poderes, os mais lembra-

dos são o Executivo (54,3%) e o Judiciário (21,7%).
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O Globo: salários em pauta e matérias extensas

Das 93 matérias publicadas pelo jornal O Globo no primeiro ano de vigência 

da LAI, a maior parte se concentrou nas editorias País (80 matérias) e Rio 

Bairros (sete matérias), mas também estiveram presentes em Rio, Economia, 

Amanhã e Prosa & Verso. Dos outros 23 textos que mencionaram a Lei, 13 

eram artigos de opinião, cinco editoriais, três entrevistas e duas análises de 

especialistas.

Quando observadas as datas de publicação das matérias, nota-se que no pe-

ríodo inicial a produção foi mais intensa, reduzindo com o passar do tempo. 

Os meses com maior número de textos mencionando a Lei de Acesso foram 

maio e julho de 2012 (com 31 e 24 citações, respectivamente), e os com me-

nos menções foram outubro de 2012 e fevereiro de 2013 (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Quantitativo de textos que citam a LAI publicados no jornal O Globo

Fonte: elaboração própria.

O tamanho médio das matérias publicadas pelo jornal foi de 3.360 ca-

racteres, e os recursos mais utilizados para ilustrá-las foram fotos (30), 

infográficos (17) e quadros explicativos (6).
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As matérias que trazem alguma observação em relação à aplicação da lei 

pontuam principalmente questões relacionadas à sua regulamentação nos 

órgãos (22,1%) e à publicação de salários de servidores públicos (22,1%) (de-

mora a serem publicados no Portal da Transparência, publicação de salários 

não individualizados e disputas judiciais envolvendo a polêmica “privacidade 

versus informação pública”). Também foram observados temas relacionados 

à gestão dos documentos/informações (14,4%).

Na nuvem de tags criada a partir dos títulos das matérias, os termos que 

mais se destacam são: Salários, Lei, Acesso, Divulgação e Transparência 

(Figura 3).

Figura 3 -Nuvem de tags produzida a partir dos títulos das matérias publicadas no 

jornal O Globo

Fonte: elaboração própria.

Entre os temas abordados, o mais recorrente foi referente à polêmica da 

publicação de salários de servidores públicos (38 matérias), seguido de 

matérias sobre a própria LAI e demais iniciativas de transparência (29), 

e questões relacionadas à Administração Pública em geral (16). Também 

foram temas tratados: a Comissão Nacional da Verdade e documentos da di-

tadura militar, educação, segurança pública, assuntos internacionais e meio 

ambiente.
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Entre os níveis de administração, o âmbito Federal (57,4%) e Estadual (21,3%) 

são os mais presentes nas matérias, e, entre os três Poderes, o Executivo 

(49,2%) e o Legislativo (29,5%) são os mais lembrados.

Levando em conta as características de cada veículo foi possível estabelecer 

um quadro-síntese com as informações obtidas nas análises das publicações 

dos três jornais. Observam-se muitas coincidências na amostra seleciona-

da, como os meses com maior volume de publicações, os principais temas 

abordados, a similaridade das editorias em que as matérias foram publica-

das com frequência, os recursos utilizados para ilustrar e/ou complementar 

os textos e os níveis administrativos mais presentes nas matérias jornalís-

ticas (Quadro 2).

Quadro 2 - Síntese da análise das matérias selecionadas

Folha de São Paulo O Estado de São Paulo O Globo

Editorias com mais 
publicações

Poder e Cotidiano Política e São Paulo País e Rio Bairros

Meses com mais 
publicações

Maio e Julho de 2012 Maio e Julho de 2012 Maio e Julho de 2012

Tamanho médio das 
matérias

2.550 caracteres 2.950 caracteres 3.360 caracteres

Recursos mais 
utilizados

Infográficos e fotos Fotos e infográficos Fotos e infográficos

Temas das matérias Administração 
Pública, Lei de 
Acesso à Informação, 
Transparência

Administração 
Pública, Lei de 
Acesso à Informação, 
Transparência

Salários, Lei de 
Acesso à Informação, 
Transparência

Observações sobre a 
aplicação da lei

Regulamentação, 
documentos 
classificados como 
sigilosos, divulgação 
de salários de 
servidores públicos

Regulamentação, 
Informações negadas 
sem justificativa, 
Informações 
incompletas

Regulamentação e 
divulgação de salários 
de servidores públicos

Níveis Administrativos 
frequentes

Federal e Estadual Federal e Estadual Federal e Estadual

Poderes mais 
lembrados

Executivo e 
Legislativo

Executivo e Judiciário Executivo e 
Legislativo

Fonte: elaboração própria.
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Os meses que apresentaram os maiores índices de publicações de maté-

rias com referência à LAI foram os mesmos nos três jornais (maio e julho 

de 2012), o que pode ser explicado devido ao caráter de novidade da lei na 

época. Nos três jornais, a produção foi visivelmente mais intensa nos seis 

primeiros meses de vigência da lei: 60% dos textos foram publicados neste 

período. O Gráfico 4 ilustra a queda no número de publicações que mencio-

nam a LAI ao longo do ano.

Gráfico 4 - Número de publicações que mencionaram a LAI em seu primeiro ano 

de vigência

Fonte: elaboração própria.

Outro ponto em comum foi a opção pelo uso de fotos e/ou infográficos como 

principais recursos para ilustrar os textos. Nessa linha, O Estado de São 

Paulo foi o jornal que mais utilizou esses recursos (presentes em 65% de 

suas matérias), enquanto O Globo foi o mais comedido, utilizando-os em 

apenas metade de suas publicações. Em relação ao tamanho das matérias, 

observa-se uma inversão: apesar de apresentar um quantitativo menor, as 

matérias de O Globo são, em média, maiores do que as publicadas nos de-

mais diários pesquisados.
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A Lei de Acesso à Informação e outros assuntos relacionados à transparên-

cia também aparecem como unanimidade entre os temas mais tratados 

pelos três jornais no período analisado. Calcula-se que por serem assuntos 

que interessam diretamente aos veículos jornalísticos analisados, recebem 

mais atenção. 

 Entre as observações pontuadas nas matérias sobre a aplicação da LAI, a 

principal, nos três jornais, diz respeito à sua regulamentação, abordando 

principalmente a demora de alguns órgãos em aprovar seus regimentos in-

ternos. Vale lembrar que a falta de regulamentação não desobriga o órgão a 

cumprir a Lei, mas torna o acesso mais difícil, uma vez que mantém inde-

finidas as regras para o funcionamento da norma em seu âmbito (a quem 

recorrer em caso de negativa, por exemplo). Três anos depois do início da 

aplicação da Lei de Acesso, ainda existem estados que não regulamentaram 

localmente a LAI9.

Os níveis administrativos mais frequentes nas matérias são o Federal e 

Estadual. Como se tratam de veículos sediados em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, esses dois estados se sobressaem na cobertura em relação aos de-

mais, e, como se tratam de jornais de circulação nacional, não surpreende 

que a administração Federal lidere as matérias publicadas. Já entre os três 

Poderes, o Executivo é o mais lembrado pelos jornais.

Considerações finais

A partir da análise das matérias publicadas observa-se que elas se con-

centram em editorias cujo foco é o cenário político nacional. Porém, é 

interessante observar que textos produzidos com o uso da Lei de Acesso não 

se restringem às páginas de política, também estão presentes nos cadernos 

de cultura, meio ambiente e economia. Esse é um aspecto positivo, que de-

monstra as possibilidades de abordagem de diferentes assuntos a partir do 

uso da LAI. 

9.  O Mapa da Transparência produzido pela CGU mostra que até março de 2015 cinco Estados ainda 
não haviam regulamentado a LAI: http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/brasil-
transparente/mapa-transparencia. Acesso em: 4 de abril de 2015.

http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/brasil-transparente/mapa-transparencia
http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/brasil-transparente/mapa-transparencia
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Outra observação decorrente da análise dos textos é o alto índice de pre-

sença do poder Executivo nas matérias. Nesse ponto, pode-se remeter a 

Carvalho (2002) que já destacava como herança ibérica a nossa fascinação 

por um poder Executivo forte, mais valorizado do que os poderes Legislativo 

ou Judiciário.

Ao utilizar a Lei de Acesso à Informação na produção de matérias, apontando 

possíveis falhas na aplicação da norma e indicando os setores mais resis-

tentes à adoção da cultura da transparência, o jornalismo contribui para o 

amadurecimento democrático da sociedade. A Lei de Acesso abre caminho 

para alterar a lógica dominante da opacidade no sistema administrativo pú-

blico. Porém, é sabido que apenas o aspecto jurídico não é suficiente para 

desconstruir toda a tradição de secretismo do Estado brasileiro. Em um país 

onde leis podem “pegar” ou não, o jornalismo desempenha um papel im-

prescindível para a aplicação efetiva da Lei de Acesso. Trata-se da conquista 

de um direito essencial para a categoria, intrinsecamente ligado à liberdade 

de expressão. 

Cabe aos profissionais utilizarem a lei, produzirem demandas e, caso seja 

necessário, recorrer às instâncias superiores para obterem a informação 

solicitada. Ainda que existam dificuldades para o pleno exercício do direito 

de acesso à informação pública, é preciso ter em mente que a longo prazo os 

esforços empenhados resultam em benefícios para toda a sociedade.
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BUSCA DA TRANSPARÊNCIA NO JORNALISMO 
REGIONAL1

Marcos Santuario, Paula Casari Cundar e Mônica Neis Fetzne 

A Lei nº 12.527, conhecida como Lei de Acesso à 

Informação, garante ao brasileiro desde maio de 2012, 

quando foi promulgada, o direito fundamental de acessar 

informações de órgãos públicos, autarquias, fundações, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e de-

mais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Dessa 

forma, de acordo com a lei, informações de interesse pú-

blico devem ser expostas de maneira transparente, clara 

e em linguagem de fácil compreensão. E essa última fra-

se poderia estar se referindo à base do jornalismo: os 

critérios que definem o que deve ser notícia e do modo 

como deve ser apresentada. Conforme Noblat (2002, p. 

31), “de forma simplificada, notícia é todo fato relevan-

te que desperte interesse público, ensinam os manuais 

de jornalismo”. E quando define diretrizes sobre como 

escrever, alerta: “não basta escrever com simplicidade. 

Tem de ser claro” (2002, p. 81). O autor argumenta que 

é função do jornalista tornar o conhecimento comple-

xo acessível para pessoas comuns, e não especialistas; 

característica, precisamente, que a Lei procura garantir 

no que se refere aos dados das instituições citadas ante-

riormente, desenvolvendo, assim, o controle social. 

1. Trabalho apresentado em Mesa Coordenada da Rede Nacional de 
Observatórios de Imprensa (Renoi) em encontro da SBPJor – Unisc Santa 
Cruz do Sul – 2014.
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O acesso garantido pela Lei de Acesso à Informação não se dá apenas para 

jornalistas; qualquer cidadão pode acessar as páginas na web e verificar os 

dados que o interessam. No entanto, na mesma linha de argumentação de 

Noblat, Lage (2008, p. 22) assinala que “é através do jornalismo que a infor-

mação circula, transposta para uma língua comum e simplificada, menos 

precisa mas com potencial bastante para permitir julgamentos e indicar 

caminhos de investigação a quem estiver interessado”. Para o autor, é fun-

ção do repórter, além de fazer essa “tradução”, fazer a seleção de fatos e 

confrontar perspectivas, para que o leitor, por si, possa se orientar. Cundari 

(2006, p. 206) lembra que Traquina adverte sobre “a importância da im-

prensa exercer o papel dual de Quarto Poder, de guardiã dos cidadãos [...], 

fornecendo as informações necessárias para o desempenho das suas res-

ponsabilidades cívicas”. Além disso, há também a função do jornalista como 

watchdog e a Lei de Acesso à Informação auxilia o profissional nesta tarefa.

O processo de construção de um governo brasileiro mais transparente, no en-

tanto, é anterior à 2011: em maio de 2009, foi publicada a Lei Complementar 

nº 131, conhecida como a Lei da Transparência. Trata da transparência da ges-

tão fiscal e determina a disponibilização, em tempo real na internet (meios 

eletrônicos de acesso público), de informações sobre a execução orçamentá-

ria e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

a respeito das receitas e das despesas. O Governo Federal, por exemplo, faz 

uso da página Portal da Transparência para divulgar informações sobre gas-

tos diretos, transferências de recursos a Estados e Municípios, convênios 

com pessoas físicas, jurídicas ou entes governamentais, previsão e arreca-

dação de receitas e servidores do Governo Federal. O Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul, por outro lado, dispõe da página Transparência RS e o 

município de Novo Hamburgo, da página Portal da Transparência e Acesso à 

Informação. A lei obriga todos os 5.570 municípios brasileiros a ter um site 

com informações sobre as movimentações financeiras das prefeituras. 

Na verdade, como lembra Mendel (2009, p. 26), “as leis de direito à infor-

mação que efetivam, na prática, o direito de acesso à informação existem 

há mais de 200 anos, mas poucas têm mais de 20 anos”. Para o autor, 
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trata-se de um direito humano fundamental, embora pondere que, há 15 

anos, não era visto dessa forma. Cundari (2006) elenca as leis que fizeram 

parte da trajetória relativa à imprensa, partindo da Carta Régia de 5 de fe-

vereiro de 1811 (que permitia o estabelecimento de tipografias) e avançando 

até a Constituição Federal vigente com o destaque para o Capítulo V — Da 

Comunicação Social, arts. 220-223, que garante a liberdade de imprensa, de 

expressão e de informação.

Atualmente, o campo jornalístico ganha, e muito, com a Lei da Transparência 

afinal, as ferramentas de acesso para o cidadão também têm potencial para 

gerar pautas jornalísticas, inclusive garantindo acesso dos jornalistas a in-

formações que anteriormente poderiam ser negadas sem justificativa. “O 

‘segredo’, as ‘razões de Estado’ e a ‘segurança nacional’ encolhem na exten-

são de suas semânticas, antes infinitas” e o jornalismo é mesmo a instituição 

que, por definição, expõe o que alguém busca esconder (CHRISTOFOLETTI, 

2012). No entanto, conforme relatório da Controladoria Geral da União 

(CGU), de 16 de maio de 2012 a oito de maio de 2013, apenas 2,4% das de-

mandas partiram de solicitantes que se identificaram como jornalistas. 

Empregados do setor privado, servidores públicos federais, estudantes e 

cidadãos de outras seis ocupações fizeram mais solicitações do que os jor-

nalistas. De acordo com relatório da Associação Brasileira de Jornalismo 

Investigativo, a ABRAJI (2013, p. 4),

o uso da Lei de Acesso a Informação (LAI) como ferramenta para a bus-

ca de informações de interesse público e produção de reportagens se 

tornou prática recorrente em alguns dos principais veículos de comuni-

cação do país. Em cada jornal, revista, rádio, site e emissora de TV, pelo 

menos um profissional se destaca por concentrar pedidos aos órgãos 

públicos para a produção de reportagens.

Christofoletti (2012) fortalece a observação da ABRAJI ao considerar que a 

transparência vem ganhando importância ao ser elevada ao nível de valor 

social e que jornalistas e veículos de informação têm muito a ganhar com 

esta lei, desde que “reforcem suas vocações de cobradores de respostas”. O 
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pesquisador ainda reforça que o ato de apenas solicitar números e declara-

ções por meio de formulários e publicá-los não constitui jornalismo. Como 

diz Ricardo Noblat (2002, p. 75), matérias que “entrevistam” um documento 

são preguiçosas; a partir do documento, “o repórter deve apurar informa-

ções que o complementem ou ilustrem”.

Na América Latina, há diversos retornos sobre leis de acesso à informa-

ção que demonstram a implantação de medidas fora do Brasil. Segundo o 

Centro Knight para o Jornalismo nas Américas da Universidade do Texas 

em Austin, jornalistas desaprovam projeto de lei de acesso à informação 

apresentado na Bolívia em 2013. No Chile, a Lei da Transparência, em vigor 

desde 2009, funciona como ferramenta de investigação. No Uruguai, onde 

a Lei de Acesso à Informação Pública foi aprovada em 2008, a burocracia 

ainda atrapalha o trabalho dos jornalistas. 

Se, por um lado, os regimes de direito à informação de diferentes países 

variam consideravelmente, por outro, apresentam uma série de seme-

lhanças notáveis. [...] Um princípio subjacente básico que rege o direito 

à informação é o princípio da divulgação máxima, que flui diretamente 

das garantias internacionais primárias do direito a informação (MEN-

DEL, 2009, p. 31).

O princípio da divulgação máxima citado por Mendel considera que toda 

informação sob o controle de órgãos públicos deve estar sujeita à divulga-

ção. Trata-se da mesma lógica da transparência ativa exposta pela CGU em 

sua Escola Virtual: divulgar as informações sem que, necessariamente, isso 

tenha sido solicitado por um cidadão específico, e sim por iniciativa própria 

do poder público.

Mendel (2009) ressalta a importância do direito à informação na promoção 

de benefícios sociais e como base para a democracia, uma vez que aumenta 

a capacidade dos cidadãos de cobrarem seus governos. E aí entra novamente 

o jornalismo, como catalisador de denúncias e cobranças.
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E é neste contexto que nos importa observar o que vem se transformando 

(se é que existe tal transformação) nas práticas jornalísticas de um jornal 

regional no sul do Brasil, em suas versões impressa e on-line, ambas do 

mesmo grupo de comunicação. Objeto de outros estudos realizados pelo 

projeto Observatório de Mídias – Mídia em Foco, ligado à Rede Nacional 

de Observatórios de Imprensa (Renoi), o trabalho do Jornal NH, do Grupo 

Editorial Sinos, tem sido acompanhado com a prática de crítica de Mídia, e 

sob vários ângulos de análise. Especificamente, nesta etapa de pesquisa, os 

investigadores observam possíveis transformações na prática jornalística, 

a partir do surgimento da Lei, tendo como recorte temporal os meses de 

setembro de 2013 a fevereiro de 2014, inclusive, no que se refere às publica-

ções dos veículos de comunicação. Como ponto de partida, faz-se necessário 

conhecer o objeto em estudo.

O Jornal NH dentro do Grupo Sinos e seus outros veículos de comunicação

O Grupo Sinos foi fundado em 1957, pelos irmãos Paulo Sérgio e Mário 

Alberto Gusmão, quando criaram o Jornal SL, que é publicado até hoje, 

mas sob o nome de Jornal VS. De lá para cá, diversos outros veículos fo-

ram criados e adquiridos, expandindo a atuação da empresa cujo negócio 

é, justamente, produzir conteúdo e comunicação em múltiplas plataformas, 

guiado por valores como a independência, a liberdade de expressão e a par-

ticipação comunitária, entre outros. O mais recente projeto do grupo foi a 

Like Magazine, lançada em dezembro de 2012.

Atualmente com sede em Novo Hamburgo (RS), o Grupo Sinos é composto 

por veículos e produtos de cinco segmentos (jornais, revistas, digital, inter-

net e rádio), além da gráfica que produz também a tiragem de periódicos da 

região que não contam com infraestrutura própria. Suas publicações são as 

revistas Lançamentos, Lançamentos Preview, Anuário Brasileiro do Calçado e 

Like Magazine e os jornais Jornal NH, Jornal VS, Diário de Canoas, Jornal de 

Gramado, ABC Domingo, Correio de Gravataí, Diário de Cachoeirinha, ABC 

Classificados, Diário da Indústria e Comércio e Jornal Exclusivo. Ainda possui 

a Rádio ABC 900 AM e os produtos digitais BemCotado (de compras coleti-
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vas), Guia Gourmet (que abrange o Vale do Rio dos Sinos), Moda e Conceito 

(portal para profissionais da área) e aplicativos (relacionados ao Jornal NH, 

Jornal VS, Diário de Canoas, Jornal de Gramado, Like Magazine, Revista 

Lançamentos, Rádio ABC 900 AM e Guia Gourmet). No segmento classifica-

do pelo grupo como internet, estão os serviços Sinosnete Sinoscorp, ambos 

provedores — o primeiro voltado a residências e o segundo, a empresas.

O Jornal NH, cujas reportagens são objetos de análise deste artigo, foi fun-

dado em 19 de março de 1960. Foi o segundo jornal do grupo, criado três 

anos depois do Jornal VS, mas atualmente é o principal jornal do Grupo 

Sinos, contando, atualmente, com uma redação composta por um total de 

60 profissionais contratados, sendo cinco fotógrafos; sete editores; um edi-

tor chefe; um subeditor; um chefe de reportagem; quatro diagramadores e 

41 repórteres.

Segundo a Associação Nacional de Jornais (ANJ), o Jornal NH era o 22º 

maior jornal de circulação paga do país e o quarto maior do Rio Grande 

do Sul em 2012; no Estado, está atrás de três jornais editados na capital 

gaúcha. Com periodicidade de segunda-feira a sábado (aos domingos, os as-

sinantes do Jornal NH recebem o ABC Domingo), tem circulação de 45.248 

exemplares e se estende para o site www.jornalnh.com.br, em que também 

disponibiliza o acesso ao arquivo digital do jornal impresso. Abrange cida-

des do Vale do Sinos, Vale do Paranhana, Vale do Caí, Região Metropolitana, 

Região das Hortênsias e Litoral Norte2.

A publicação aborda notícias da região, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do 

Mundo em suas páginas, além de editorias específicas de economia, políti-

ca, polícia e cultura. As editorias estabelecidas atualmente na publicação 

são: “sabe-tudo”, “especial”, “política”, “comunidade”, “opinião”, “negócios”, 

“esporte”, “país”, “mundo”, “em dia”, “polícia”, “variedades” e “cidades”. Há 

2. Os municípios abrangidos são: Alto Feliz, Araricá, Barão, Bom Princípio, Brochier, Campo Bom, 
Canela, Dois Irmãos, Estância Velha, Feliz, Gramado, Harmonia, Igrejinha, Imbé, Ivoti, Lindolfo 
Collor, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Morro Reuter, Nova Hartz, Nova Petrópolis, Novo 
Hamburgo, Osório, Pareci Novo, Parobé, Picada Café, Porto Alegre, Presidente Lucena, Riozinho, 
Rolante, Salvador do Sul, Santa Maria do Herval, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, 
São José do Hortêncio, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São Vendelino, 
Sapiranga, Taquara, Tramandaí, Tupandi, Três Coroas e Vale Real.

http://www.jornalnh.com.br
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também editorias semanais, como “animalescas”, aos sábados, e “TI” nas 

sextas-feiras, e ocasionais, como “verão 2014” e “carnaval”. Além disso, nas 

segundas-feiras, soma ao conteúdo o caderno Viver com Saúde; nas ter-

ças, o caderno Decoração e o Jornal do Vale do Caí; nas quartas, o caderno 

Motores; nas quintas, o caderno Bah!; nas sextas, o caderno Gourmet e o 

Jornal do Paranhana; e aos sábados, o caderno PopiNHa.

Lei da Transparência

A Lei da Transparência, como é conhecida, foi publicada em 2009 e garante 

a disponibilização de informações, em tempo real na internet (meios ele-

trônicos de acesso público), sobre a execução orçamentária e financeira 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a respeito das 

receitas e das despesas. Reforçando a busca por governos mais honestos 

com aqueles que os elegeram, em 2011 foi publicada a Lei Nº 12.527, co-

nhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI). Hoje, está garantido ao 

cidadão o direito de acessar, pela internet, registros administrativos e in-

formações sobre atos de governo, entre outros direitos. Conforme o Índice 

de Transparência, projeto da Associação Contas Abertas, o Rio Grande do 

Sul figurava em 10º lugar entre os estados brasileiros na edição de 2012 do 

estudo. O líder é São Paulo, o que reflete as médias entre as regiões do país, 

com a Região Sudeste em primeiro e a Região Sul em segundo lugar.

As leis são paliativos para o que, na verdade, deveria ser óbvio e comum, 

uma vez que, como lembra Studart (in DUARTE, 2007, p. 117), “a regra geral, 

mandamento da cidadania, é a informação pertencer a todos, pois é bem 

vital da sociedade, sendo o cidadão o autêntico titular do direito de infor-

mação”. Rothberg e Liberato (2013, p. 78) acrescentam que “liberdade de 

informação deve ser pautada pelo princípio da máxima divulgação”.

Poder acompanhar os investimentos feitos pelo poder público, no conforto 

da própria casa (ou qualquer outro lugar, graças ao acesso à internet em dis-

positivos móveis como celulares e tablets), facilita o processo democrático 

em que um político não é reeleito se for mal administrador do dinheiro do 

povo – ou, nos piores casos, corrupto. Duarte salienta que
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Canais de comunicação colaboram para a manutenção do bom funciona-

mento do mecanismo da representação, pois são capazes de estimular a 

participação (em oposição à passividade) dos cidadãos e solidificar uma 

cultura democrática e flexível (em vez de autoritária e dogmática) nas 

classes políticas, incentivando o diálogo entre representantes e repre-

sentados (DUARTE, 2009, p. 101).

O diálogo entre representantes e representados também pode ser mediado 

pelos veículos de comunicação. Esse é um dos nichos no qual se encaixam 

as funções do ombudsman, definidas em sete níveis de atuação por Mesquita 

(1998): função crítica e simbólica, função mediadora, função corretiva, fun-

ção persuasiva, função pedagógica, função dissuasiva e função cívica. Aqui, 

importa avaliar a função mediadora, pela qual o profissional “estabelece 

uma ponte com os leitores, atendendo às reclamações e respondendo às crí-

ticas” (MESQUITA, 1998, p. 16). Afinal, conforme a Associação Brasileira 

de Ouvidores/Ombudsman, esse profissional tem como dever defender os 

direitos e os legítimos interesses dos cidadãos, onde quer que atue.

 De maneira semelhante às ouvidorias de veículos de comunicação, que 

acolhem e respondem às críticas dos leitores, ouvintes e telespectadores, a 

característica teórica é percebida, inclusive, na prática da Ouvidoria Geral 

da União. Entre as suas funções, está a de verificar a efetividade do direito 

de acesso à informação, além de coordenar o trabalho das ouvidorias fede-

rais na efetivação da transparência passiva, produzir análise e mediação 

dos recursos dirigidos à Controladoria Geral da União (CGU) e acolher e res-

ponder, se possível, às reclamações dos jornalistas da Associação Brasileira 

de Jornalismo Investigativo (ABRAJI).

Dessa forma, percebe-se que, seja nas ouvidorias dos veículos de comu-

nicação ou em instâncias como a Ouvidoria Geral da União, o direito à 

informação é a tônica principal.
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Observação Crítica no caso do Jornal NH

Para dar conta do objetivo deste trabalho, o processo inicial foi de coleta 

da produção jornalística do Jornal NH, veículo pertence ao Grupo Editorial 

Sinos e criado em 19 de março de 1960. Aos domingos, o jornal assume o 

nome de ABC Domingo, publicação que também substitui a edição domini-

cal de outros veículos do grupo; por isso, o ABC Domingo foi incluído nas 

buscas. O levantamento foi feito em um período de sete meses, abrangendo 

todos os dias da semana de setembro, outubro, novembro e dezembro de 

2013 e janeiro, fevereiro e março (até o dia 28) de 2014. As consultas às edi-

ções da versão impressa foram realizadas a partir do acesso via ferramenta 

digital disponibilizada pelo grupo, que oferece busca por palavras nas edi-

ções. Os termos pesquisados foram “lei da transparência” e “transparência” 

(Tabela 1). 

Tabela 1 - Material Jornalístico / Lei da Transparência /Jornal NH

Material Jornalístico / Lei da Transparência /Jornal NH

Data Veículo Título Gênero Editoria

18/10/2013 Jornal NH Transparência Nota Política

01/11/2013 Jornal NH Transparência em Portugal Nota Política

27/11/2013 Jornal NH
Novo Hamburgo e Campo Bom no 
topo

Reportagem Especial

12/12/2013 Jornal NH
Câmara inaugura sistema de 
transparência

Notícia Política

15/12/2013 jornalnh.com.br
Novo site do Governo do Estado 
promete mais transparência

Notícia
Rio Grande 
do Sul

17/12/2013 Jornal NH
Governo lança novo portal de 
acesso à informação

Notícia Política

02/01/2014 Jornal NH Prefeitura adota normas contábeis Notícia Política

03/01/2014 Jornal NH
Legislativos aquém da 
transparência exigida

Reportagem Especial

12/01/2014 ABC Domingo Propaganda Fatura no Maranhão Coluna
País/
Mundo

16/01/2014 Jornal NH
Governo bate recorde nos gastos 
com cartões

Coluna
País/
Mundo

http://jornalnh.com.br
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29/01/2014 Jornal NH
Westphalen destaca trabalho 
coletivo em balanço de gestão

Notícia Política

03/02/2014 Jornal NH Transparência Coluna
País/
Mundo

25/02/2014 Jornal NH
Prefeitura presta contas para 
apenas um vereador

Notícia Política

17/03/2014 Jornal NH
Gabas não abre mão de boquinha 
para moradia

Coluna
País/
Mundo

Fonte: elaboração própria.

Análise de Dados e de Entrevistas – Jornal NH 

As análises do material pesquisado apontam elementos e dão pistas para 

caminhos ainda em ampliação, com a continuidade dos processos inves-

tigativos. Até o momento, excluindo-se as ocorrências em que o termo 

“transparência” referia-se a outras situações que não as relativas à Lei nº 

12.527 e à Lei Complementar nº 131 (como transparência na moda ou em 

decoração) e conteúdo proveniente da editoria de Opinião (que não interessa 

a esta pesquisa pela falta de dados), foram encontradas 12 ocorrências refe-

rentes à transparência na prestação de contas públicas na edição impressa 

do Jornal NH e uma na do ABC Domingo. Apenas em três dessas ocorrên-

cias, no entanto, o jornalista se utilizou de dados fornecidos por portais de 

transparência para elaboração de material jornalístico (“Propaganda fatura 

no Maranhão”, de 12/01/2014, “Governo bate recorde nos gastos com car-

tões”, de 16/01/2014, e “Gabas não abre mão de boquinha para moradia”, de 

17/03/2014). As demais tratam de temas relacionados, como em “Câmara 

inaugura sistema de transparência”, “Governo lança novo portal de acesso à 

informação” e “Legislativos aquém da transparência exigida”. Já no site do 

Jornal NH, apenas uma ocorrência foi localizada pela busca a partir dos ter-

mos “transparência” e “lei da transparência”: a matéria cujo título é “Novo 

site do Governo do Estado promete mais transparência”. 

No caso das três matérias em que se observou o uso de dados forneci-

dos por portais de transparência para elaboração de material jornalístico 

(“Propaganda fatura no Maranhão”, de 12/01/2014, “Governo bate recorde 
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nos gastos com cartões”, de 16/01/2014, e “Gabas não abre mão de boquinha 

para moradia”, de 17/03/2014), as informações fundamentais procuradas e 

encontradas pelos jornalistas mostraram-se essenciais para a construção 

do produto jornalístico. Tais informações, reunindo dados não divulgados 

em sua amplitude, não constavam em outros relatórios ou documentos dis-

poníveis, em tempo hábil, para a construção da matéria jornalística com a 

consistência e veracidade necessárias. Dados relacionados a valores finan-

ceiros, tanto no universo da propaganda e do marketing, quanto a gastos 

decorrentes do uso de cartões de crédito, bem como endereços de imóveis 

com relação de gastos não estavam disponibilizados, e não poderiam ser 

obtidos de outra forma, a não ser a partir das possibilidades geradas pela 

Lei da Transparência.

Aqui se observam também limitações, derivadas de processos amplamente 

vivenciados nas redações jornalísticas no Brasil: o enxugamento das reda-

ções ou, no  caso específico do Grupo Sinos, a não ampliação do quadro 

funcional, apesar do aumento de funções e atividades. O fato se apresenta 

como reflexo do que acontece em grande parte não só das redações brasilei-

ras, mas também em redações dos jornais espalhados pelo mundo. A própria 

tecnologia, agregada à rapidez inerente aos seus processos e aos novos sis-

temas de editoração, facilita o trabalho, mas necessita da sensibilidade e do 

olhar humano para observar dentro da complexidade dos universos avalia-

dos. Cabe ressaltar que o aumento de velocidades de conexão e a adequação 

tecnológica dos computadores nas redações do Grupo Sinos eliminam difi-

culdades técnicas para a investigação jornalística em questão. 

Paralelamente ao acompanhamento crítico das publicações do Jornal NH 

para os fins dessa parte da investigação, foram realizadas entrevistas com 

três membros da equipe do Jornal NH: João Ávila, editor de Política, Nelson 

Matzenbacher Ferrão, diretor de Conteúdos Editoriais Multimídia, e Jeison 

Rodrigues, editor-chefe do jornal. O objetivo das entrevistas foi o de reco-

nhecer as rotinas produtivas e suas relações com a prática jornalística no 

universo da busca de informações, utilizando-se da Lei da Transparência. 

A abordagem se deu de forma direta, com perguntas abertas, tratando de 
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obter o maior número possível de informações referentes ao objeto em 

análise. Todos os entrevistados foram igualmente questionados acerca da 

importância da Lei da Transparência na elaboração das matérias do Jornal 

NH, com questionamentos como: “o que melhorou no sentido da captação de 

informações após a promulgação da Lei?”, “podes citar alguns casos em que 

o acesso a alguma informação não era permitido e o foi depois da promulga-

ção da Lei da Transparência?”, “quantas vezes tiveste (ou alguém da equipe) 

que invocar a Lei da Transparência para obter informações?”, “em relação 

aos portais de transparência (federal, estadual, municipais), como tem sido 

o acesso ao conteúdo e o que precisaria ser melhorado para subsidiar as 

informações que os leitores necessitam?”.

A partir da análise das respostas dadas pelos gestores é possível obser-

var um início de transformações nas práticas jornalísticas do veículo de 

comunicação, a partir do surgimento da Lei de Acesso à Informação. Os 

entrevistados ressaltam que a partir da Lei se possibilita a busca de infor-

mações cruciais de maneira prática e em tempo real, o que apontaram não 

ser possível, dessa forma, antes de seu surgimento. Só conseguiam chegar 

a números de gastos públicos com denúncias ou pesquisas muito demora-

das. Hoje, sem sair da redação, disseram conseguir números precisos, que 

mostram bem como são aplicados os recursos públicos. Tendo em conta 

o baixo número de matérias que se utilizaram de informações do Portal 

Transparência, observa-se, no entanto, que a ação não está incorporada, de 

forma efetiva, nas práticas jornalísticas das redações do jornal.

Segundo os entrevistados, a lei também se torna mais um instrumento a 

ser usado pelos jornalistas, não sendo, na prática, “O” instrumento mais 

utilizado até o momento. Mesmo que, com a lei, órgãos públicos estejam 

disponibilizando dados que, antes, só eram obtidos com muita insistência e 

pesquisa, observa-se que há muito espaço para exploração jornalística da lei. 

Nesse sentido, há uma utilização tímida da lei. Os entrevistados destacam, 

entretanto, que os jornalistas precisam usar ainda mais esse instrumento. 

Precisam pesquisar mais, estudar os dados disponíveis, aprender a encon-

trar a informação diferenciada e relevante.
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Entre os temas mais tratados, utilizando da lei em suas produções jornalís-

ticas, estão, segundo os gestores, salários de servidores públicos e cargos 

de confiança e informações sobre gastos públicos com diárias e viagens. 

De maneira geral, o que eles percebem é que agora os dados são acessados 

com mais facilidade, o que tende a gerar um maior aproveitamento do canal. 

Revelam, no entanto, que ainda há situações em que o gestor público resiste 

muito a revelar determinados dados. 

A partir da existência da lei, os gestores também observaram que a fre-

quência com que os jornalistas a evocam para conseguir os dados tem 

aumentado, mas ainda precisa ser ampliada como prática jornalística den-

tro das rotinas de produção da redação. Revelam que a tarefa é quase diária 

e afirmam que, com frequência, jornalistas de sua redação se vêem obriga-

dos a pressionar mais a fonte e invocar a necessidade de transparência para 

obter alguma informação. 

Ao avaliar as dificuldades com os portais e o acesso às informações, os ges-

tores enfatizam que os portais são bons, desde que o jornalista se dedique a 

estudá-los para saber como funcionam e encontrar o que precisa. Também 

observam que o acesso ao conteúdo se torna fácil depois que é criado o 

hábito da pesquisa e acostuma-se com a estrutura dos portais. Como su-

gestão do que mudar, comentam sobre a necessidade de substituir termos 

técnicos, da tecnologia ou contabilidade, para facilitar o acesso de quem não 

está acostumado com este vocabulário. Trata-se de buscar a simplificação 

de determinadas informações, disponibilizando-as de maneira mais clara e 

objetiva.

Considerações finais

As observações resultantes das aproximações científicas apresentadas neste 

artigo apontam para a necessidade de um olhar ainda mais profundo sobre 

as transformações ocorridas nas práticas jornalísticas nos veículos de comu-

nicação do Brasil a partir do surgimento da nova Lei de Acesso à Informação 

no país. Objeto de outros estudos realizados pelo projeto Observatório 

de Mídias – Mídia em Foco, ligado à Rede Nacional de Observatórios de 
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Imprensa (Renoi), o trabalho do jornal regional tem sido acompanhado com a 

prática de crítica de Mídia e sob vários ângulos de análise. Especificamente, 

nessa etapa de pesquisa, os investigadores observaram as possíveis trans-

formações na prática jornalística, a partir do surgimento da Lei, tendo como 

recorte temporal os meses de setembro de 2013 a março de 2014, inclusive, 

no que se refere às publicações do veículo de comunicação. Na continuidade 

das pesquisas relacionadas a essa comunicação regional no Vale do Sinos, 

importa acompanhar a prática jornalística aqui realizada, incluindo o uni-

verso global de influências que a acompanham.

Nem todas as pessoas e nem todos os profissionais da comunicação sabem 

que contam com esse tipo de possibilidade, essa ferramenta, para avaliar 

o que está sendo feito com o dinheiro de seus impostos. Os jornalistas, no 

entanto, vivem em meio a essas informações e para eles torna-se normal 

ter a possibilidade de tal acesso. A partir da análise dos dados levantados e 

dos conteúdos revelados nas entrevistas com os gestores do Grupo Sinos, 

responsáveis pelas principais práticas jornalísticas do Jornal NH que se vin-

culam à possibilidade e necessidade da utilização dos elementos fornecidos 

pela Lei da Transparência, percebe-se que, em geral, o que mudou após a 

promulgação da lei foi que eles têm, concretamente, mais acesso à informa-

ção e julgam o processo de busca das informações públicas como sendo mais 

fácil, ou menos complicado. No entanto, revelam sentir falta de alguns por-

tais, por não estarem bem adequados, e percebem a necessidade de utilizar 

de forma mais ampla e continuada, em suas práticas jornalísticas, tal ferra-

menta. Os profissionais de comunicação do Grupo Sinos fazem constantes 

avaliações de desempenho das prefeituras da região. Antes da promulgação 

da Lei, tinham que contatar prefeitura por prefeitura para reunir as infor-

mações. Agora revelam que basta consultar os dados disponibilizados na 

internet. Aqui, percebe-se uma relação de confiabilidade com os dados ali 

fornecidos, pois parte-se do princípio de que as informações disponibiliza-

das nessas ferramentas sejam verdadeiras. Do ponto de vista profissional, 

os gestores avaliam promulgação da lei como um grande avanço para fa-

cilitar seu trabalho, para tornar mais ágil a busca por informações – e por 
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consequência, a divulgação para seus leitores. Mas enfatizam a necessidade 

de ampliar tal prática no tempo e no espaço. Estabelece-se aqui uma rede de 

facilidades para o alcance e a divulgação das informações públicas, mas que 

deve ser mais procurada pelos jornalistas nas redações do grupo.

Observa-se que, apesar da disponibilização dos dados, as informações têm 

sido conseguidas não sem alguma dose de dificuldade – não necessaria-

mente por má fé ou má vontade dos órgãos públicos, mas, acompanhando 

próprio relato dos gestores do Jornal NH, até pelo histórico de burocracia e 

da falta de pessoal capacitado para fazer levantamentos. Percebe-se que, do 

ponto de vista dos jornalistas, a situação realmente melhorou em termos 

de possibilidades, necessitando converter-se em prática ainda mais difun-

dida. Como cidadãos, entretanto, os gestores pensam que finalmente estão 

recebendo aquilo que se constitui em seu direito, que é saber como está 

sendo usado o seu dinheiro, para aí avaliar se está sendo bem usado ou 

não. Ressalta-se a possibilidade de, como consequência, avaliar, a partir das 

informações disponibilizadas, se aquelas pessoas escolhidas para serem 

gestoras são capazes de administrar, tratando-se aqui não necessariamente 

de “má fé”, mas sim no âmbito da competência. Seguindo a lógica de que, se 

o funcionário público é o funcionário do povo, a sociedade tem o direito de 

saber se aquela pessoa “contratada” através do voto tem competência para 

atuar naquela função.
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A QUALIDADE DOS NOVOS JORNAIS DE INTERIOR 
CATARINENSES – CAMINHOS E DESVIOS NA 
PRÁTICA DO JORNALISMO IMPRESSO

Laura Seligman e Naiza Comel

Apesar do notável crescimento no número de jornais 

com baixas tiragens (de mil a cinco mil exemplares), são 

ainda poucos os autores que se debruçaram sobre o es-

tudo da imprensa do interior. A Associação dos Jornais 

do Interior de Santa Catarina (Adjori/SC) possui hoje 191 

jornais associados. Desses, 66 (34,5%) surgiram entre 

janeiro de 2008 e maio de 2013. Dornelles (2012, p. 22) 

aponta que “A bibliografia especializada em ‘Jornalismo 

Interiorano’, até onde pudemos pesquisar, é muito pe-

quena e, muitas vezes, equivocada, pois ainda não 

credita aos jornais do interior a importância que eles de 

fato possuem para as suas comunidades”. 

Fernandes (2003) alerta para a força desses pequenos 

jornais. Ele lembra que, em certos aspectos, a imprensa 

do interior é mais expressiva do que a chamada grande 

imprensa. A pesquisa realizada por Fernandes com 41 

jornais identificou que os ciclos de expansão, moderni-

zação e profissionalização dos jornais do interior ainda 

não haviam se completado à época. Para o pesquisador, 

a profissionalização é primordial para o desenvolvi-

mento da imprensa do interior. Com mais profissionais 

formados, defende Fernandes (op.cit), inicia-se a prática 

de um jornalismo mais ético, imparcial, comprome-

tido com os interesses sociais. Mas, em sua pesquisa, 

Fernandes (2003) verificou que a pequena imprensa ca-

tarinense era rica em contrastes. “De um lado, jornais 
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feitos em casa, com a colaboração da família; do outro, diários e semaná-

rios emergentes em termos de qualidade editorial e estrutura empresarial” 

(FERNANDES, 2003, p. 185). A partir desse universo identificado e com 

o acompanhamento do aumento de títulos na pequena imprensa, surge o 

questionamento: O crescimento no número de jornais do interior represen-

taria também um crescimento na qualidade editorial desses veículos? 

Para responder à pergunta, esta pesquisa examinou os novos jornais do 

interior – títulos surgidos entre 2008 e 2013, filiados à Associação dos 

Jornais do Interior de Santa Catarina (Adjori/SC). Nessas publicações, fo-

ram analisadas algumas características de padronização jornalística, como 

a delimitação clara de editorias, a separação entre Jornalismo e Publicidade 

e a estrutura das matérias (técnica de redação). Além disso, a análise possi-

bilitou verificar os gêneros jornalísticos mais utilizados pelos novos jornais 

do interior, assim como identificar se eles se valem de apelos sensacionalis-

tas para atrair o leitor. 

Para definir a expressão jornal do interior, aqui utilizada, tomaremos os con-

ceitos da própria Adjori e de Fernandes (2003), como sinônimo de pequena 

imprensa, sem implicar delimitação geográfica ou político-administrativa. 

Deste modo, a imprensa do interior não sugere que esteja forçosamente fora 

da faixa litorânea ou da Capital e sim, que se trata de pequenos jornais – 

em número de profissionais, tiragem e circulação. Esta pequena imprensa é 

formada, principalmente, por jornais semanais de baixa tiragem (entre mil 

e três mil exemplares) e com circulação local ou microrregional. Distante 

das grandes cidades, seu foco jornalístico é o noticiário local, a proximidade 

entre o fato e o leitor. 

Para Dornelles (2012, p.32), o jornal do interior “explora o local enquan-

to nicho de mercado, ou seja, os temas e as problemáticas específicas da 

localidade interessam enquanto estratégias para se conseguir aumentar 

a credibilidade e consequentemente obter retorno financeiro”. Fernandes 

(2003, p.107) esclarece que “os semanários, quinzenários e mensários pre-

dominam em razão de fatores operacionais e de custos”. O pesquisador 
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ressalta, entretanto, que a periodicidade e, consequentemente, a atualidade 

das notícias variam, mas que isso não representa que esses veículos deixem 

de satisfazer a demanda local e de interessar ao leitor. 

O estudo de Fernandes (2003), o mais completo sobre a imprensa do interior 

de Santa Catarina, mostrou que essa pequena imprensa teve um crescimen-

to de 145,83% no surgimento de novos títulos entre 1986 e 1999. 

Para Peruzzo (2005), o meio de comunicação local tem a possibilidade de 

mostrar, melhor do que qualquer outro, a vida de determinadas regiões ou 

municípios. “As pessoas acompanham os acontecimentos de forma mais di-

reta, pela vivência ou presença pessoal, o que possibilita o confronto entre 

os fatos e sua versão midiática de forma mais natural” (PERUZZO, 2005, p. 

78). Seligman (2009) identifica um novo padrão do jornalismo de interior 

catarinense. Através da análise de 24 capas de jornais do interior, verificou 

o crescimento do fenômeno dos “Populares de Qualidade” no Estado. “Pela 

amostra representativa de todas as regiões do estado, a maioria dos jornais 

preferiu o noticiário local, valorizando o leitor da cidade, seus interesses e 

necessidades” (SELIGMAN, 2009, p.13).

Os gêneros jornalísticos 

O jornalismo, como qualquer outra prática profissional, impõe uma roti-

na de produção e a obediência a critérios técnicos pré-estabelecidos.  Para 

esta pesquisa, utiliza-se a classificação de gêneros jornalísticos proposta 

por Marques de Melo (2003) porque, a partir da revisão de bibliografias 

europeias, norte-americanas e hispano-americanas, ele elaborou uma obra 

consistente ao classificar cinco gêneros do jornalismo: informativo, opina-

tivo, utilitário, interpretativo e diversional (VAZ, 2010). Marques de Melo 

(2003) lembra que, apesar de a identificação dos gêneros jornalísticos ser 

uma tarefa a que se tem dedicado os pesquisadores acadêmicos, na verdade 

a questão tem origem na própria práxis. 
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O jornalismo informativo, como o nome sugere, tem ênfase na informação, 

na divulgação de fatos. Para Marques de Melo (2003), o gênero engloba 

quatro formatos: nota, notícia, reportagem e entrevista. A distinção entre 

esses textos, defende o pesquisador, ocorre na progressão dos acontecimen-

tos. Outro gênero clássico no jornalismo brasileiro é o opinativo, no qual 

Marques de Melo (2003) classifica os subgêneros editorial, comentário, ar-

tigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta. Esse gênero, esclarece 

ainda, emerge de quatro núcleos: da empresa, do jornalista, do colaborador 

e do leitor (MARQUES DE MELO, 2003). 

Vaz (2010, p.125), ao abordar o gênero utilitário, esclarece que esse jorna-

lismo “leva ao receptor a informação que ele necessita de imediato ou que 

pode necessitar em algum momento”. A autora lembra também que essa 

informação o ajuda a tomar decisões e pode influenciar seu dia a dia. Esse 

é um gênero que vem conquistando espaço na mídia e é representado, se-

gundo Marques de Melo (op cit), por quatro formatos: indicador, cotação, 

roteiro e serviço. 

Já o jornalismo interpretativo está diretamente ligado à reportagem em 

profundidade. 

[…] pode-se considerar jornalismo interpretativo aquele que, a partir 

do grau de noticiabilidade dos acontecimentos e liberdade estilística, 

permite não apenas o posicionamento do autor do texto como uma inter-

pretação mais contextualizada do conteúdo por quem tem acesso a ele 

(SOSTER et al, 2012, p.101). 

O gênero diversional desdobra-se em dois formatos: história de interesse 

humano e história colorida. A história de interesse humano oferece uma 

releitura de um acontecimento, através de uma narrativa bem elaborada e 

detalhes que possam despertar emoção no leitor. Já a história colorida tem 

a descrição dos cenários onde os fatos ocorrem, suas cores e as sensações 

percebidas pelo repórter (ASSIS, 2010). 
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Qualidade no jornalismo 

A qualidade no jornalismo é um tema constante nos debates do meio aca-

dêmico e deveria ser uma preocupação, também constante, das empresas 

jornalísticas. No intuito de verificar indicadores de qualidade no jornalismo, 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) foi responsável pela publicação de uma pesquisa sobre as políticas, 

padrões e preocupações de jornais e revistas brasileiros com o tema. 

Chritofoletti (2010, p.13) lembra que o ajustamento de condutas e a prescri-

ção de padrões de qualidade são tarefas altamente complexas. “Talvez por 

isso, a indústria jornalística ainda resista à imposição de modelos gerenciais 

de qualidade, seja pelos custos que acarreta, ou ainda por culturas profissio-

nais refratárias ao controle”. 

Christofoletti (2010, p.15) aponta instâncias internas e externas para o con-

trole de qualidade das produções jornalísticas. Entre as instâncias externas, 

que permitem a cobrança de qualidade pela sociedade estão, entre outras: 

observatórios de mídia, iniciativas de análise e crítica de mídia, códigos de 

ética profissional, ensino de graduação ou formação profissional e eventos 

de discussão sobre as rotinas produtivas. 

A publicação aponta como questões internas de avaliação de qualidade 

(aquelas que devem ser geridas pela própria empresa), entre elas criação 

de cargos como ombudsman, ouvidor ou gerente de controle de qualidade; 

concepção e implementação de manuais de redação; criação e composição 

de conselho de leitores; instituição de prêmios internos para incentivar a 

competitividade entre seus profissionais.

Muitos critérios apontados não poderão ser utilizados como parâmetro de 

qualidade nos jornais do interior. Isso porque o corpus da pesquisa é forma-

do por pequenos jornais. Dessa forma, serão utilizados critérios básicos de 

qualidade no jornalismo, como organização (divisão por editorias), qualidade 

editorial (abrangência, estrutura das matérias, gêneros utilizados), aborda-

dos, entre outros autores, por Noblat (2006). Pesquisas sobre os esforços 
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na direção de padrões de qualidade como os apontados por Christofoletti 

só fazem sentido nessas empresas quando questões básicas estiverem 

resolvidas.

Procedimentos metodológicos

A técnica escolhida para analisar os novos jornais do interior de Santa 

Catarina foi a Análise de Conteúdo. Herscovitz (2007, p. 123) destaca que 

a Análise de Conteúdo revela-se como um método de grande utilidade na 

pesquisa jornalística.  Vale ressaltar, ainda, a definição de que os pesqui-

sadores que utilizam a Análise de Conteúdo são como detetives em busca 

de pistas que desvendem os significados implícitos das narrativas, expondo 

tendências, conflitos, interesses ou ambiguidades presentes nos materiais 

pesquisados (HERSCOVITZ, 2007). As tendências são descobertas através 

das frequências – no caso dessa pesquisa, de frequência absoluta (número 

de vezes em que é encontrada) de determinado gênero, de erros jornalísticos 

e de Português, de apelos sensacionalistas, entre outros descritos a seguir: 

1. Número de páginas 

2. Editorias delimitadas 

3. Presença de matérias assinadas 

4. Abrangência das matérias 

5. Erros de Português e jornalísticos

6. Divisão clara entre Jornalismo e Publicidade

7. Presença de matérias de cada gênero jornalístico

8. Presença de apelos sensacionalistas – fotos chocantes, destaque para ma-

térias de polícia, manchetes e títulos ambíguos, marca de oralidade nos 

textos.  

A seleção da amostra dos jornais levou em conta a data da primeira edição 

(2008-2013), já que o objetivo da pesquisa era verificar aspectos relaciona-

dos à qualidade editorial nos novos jornais do interior de Santa Catarina. A 

escolha por jornais filiados à Adjori/SC se deu pela representatividade da 

entidade no estado, assim como pela facilidade de acesso aos exemplares, 
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que foram disponibilizados pela Associação. Dessa forma, as análises fo-

ram realizadas em 20 jornais de Santa Catarina, distribuídos de acordo com 

a Tabela 1: 

Tabela 1 – Jornais, por cidade e região, fundados entre 2008 e 2013 em SC

Jornal Cidade Região Data de fundação 

A Voz da Comunidade São José Grande Florianópolis 10/4/2009

Jornal de Paulo Lopes Paulo Lopes Grande Florianópolis 28/01/2013 

O Tropeiro Itaiópolis Norte 31/5/2010

Folha da Itaiópolis Itaiópolis Norte 1/6/2010

Jornal Liberdade nas 
Asas da Notícia

São Bento do Sul Norte 27/10/2011

Pauta da Semana Herval d´Oeste Oeste 01/12/2008

Destaque Regional São Lourenço do 
Oeste

Oeste 1/12/2008

Olho Mágico Irani Oeste 15/4/2009

Jornal Folha Videira Oeste 15/5/2009

Jornal O Líder São Miguel do Oeste Oeste 2/1/2012

Correio Otaciliense Otacílio Costa Planalto Serrano 10/4/2009

Vitrine Lageana Lages Planalto Serrano 22/9/2010

Jornal do Sul Turvo Sul 01/09/2009

Jornal A Realidade Criciúma Sul 01/05/2010

No Ponto Braço do Norte Sul 14/10/2010

Impresso do Vale Araranguá Sul 22/02/2013

Jornal de Navegantes Navegantes Vale do Itajaí 30/4/2008

Em Foco Brusque Vale do Itajaí 8/2/2010

Testo Notícias Pomerode Vale do Itajaí 16/5/2012

Jornal Café Impresso Timbó Vale do Itajaí 3/9/2012

Fonte: elaboração própria.

A Análise de Conteúdo foi realizada em um exemplar de cada empresa, em 

publicações que circularam entre 2012 e 2013. 
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Predominância dos semanários, das cores e de jornais pagos

Os novos títulos da imprensa interiorana catarinense seguem a tendência 

encontrada por Fernandes (2003), na pesquisa realizada há 14 anos, quan-

do identificou a predominância de semanários, quinzenários e mensários. 

O levantamento realizado agora, porém, mostra um avanço dos semanais. 

Entre os 20 jornais analisados, 16 deles têm essa periodicidade, o que repre-

senta 80% da amostra. Outras periodicidades encontradas foram quinzenal 

(dois jornais), mensal (apenas um) e bissemanal (também um veículo). 

Também entre o total dos associados da Adjori/SC a predominância é de 

semanários. Dos 191 associados, 106 são semanários, como demonstra o 

Gráfico 1.

Gráfico 1 – Periodicidade dos jornais associados à Adjori/SS

Fonte: eleboração própria.

Entre os jornais analisados, cinco não possuem valores de venda na capa. 

A indicação de distribuição gratuita, entretanto, ocorre apenas no Jornal de 

Navegantes. Os jornais pagos têm valores que variam de R$ 1,50 a R$ 2,50. 

Ao preço de R$ 1,50 são vendidos exemplares de quatro dos novos jornais 

que fazem parte desta pesquisa. Outros sete veículos têm valor de capa de 

R$ 2. O valor de R$ 2,50 foi encontrado na primeira página de quatro títulos.
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Outra característica encontrada foi que a nova imprensa do interior de 

Santa Catarina tem muitas cores. O número de páginas coloridas chama 

a atenção. De um total de 410 páginas analisadas, 286 tinham cores, o que 

representa 69,75% do total. O investimento na questão gráfica fica claro em 

oito jornais, que veicularam edições com todas as páginas coloridas, caso 

que ocorre em jornais com número de páginas menores – como o Jornal de 

Paulo Lopes, com oito páginas -, assim como em títulos com edições mais 

amplas – caso do Jornal Líder, com 34 páginas. 

Os gêneros jornalísticos nos novos jornais do interior 

Os novos jornais do interior refletem o padrão do jornalismo tradicional, 

com grande valorização dos gêneros informativo e opinativo. O utilitário 

aparece de forma tímida – apenas um jornal, o Destaque Regional, publicou 

indicadores. Já os gêneros interpretativo e diversional são ainda mais raros, 

sem registros na amostra desta pesquisa. 

Destaca-se o gênero opinativo, por algumas características encontradas nos 

veículos. O subgênero que aparece com mais força nos jornais analisados 

é a coluna. Elas foram identificadas em 19 jornais analisados. Em alguns, 

o número de colunistas é grande – caso de O Líder, que veiculou 10 colu-

nas na edição analisada, e o Vitrine Lageana, que teve nove. Quatro jornais 

– Liberdade nas Asas da Notícia, No Ponto, A Voz da Comunidade e Testo 

Notícias – apresentaram apenas o formato coluna. O Jornal A Realidade foi a 

exceção encontrada, já que não conta com nenhum colunista. Mais que isso: 

esse título não apresentou nenhum texto com opinião. O único jornal que 

apresentou todos os formatos do gênero opinativo (editorial, coluna, artigo, 

charge e carta do leitor) foi o jornal O Líder. 

Melo (2003, p. 127) descreve o artigo como “o gênero que democratiza a 

opinião no jornalismo, tornando-a não um privilégio da instituição jornalís-

tica e de seus profissionais, mas possibilitando o seu acesso às lideranças 

emergentes na sociedade”. Apenas metade dos jornais analisados publicou 

artigos. 
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O número de jornais que veiculou editorial é menor – foram nove. A ausên-

cia deste formato em 11 dos veículos merece menção porque é no editorial 

que o leitor deveria encontrar o posicionamento do jornal. Como explica 

Melo (2003, p. 103), “é o gênero jornalístico que expressa a opinião oficial da 

empresa diante dos fatos de maior repercussão no momento”. O autor relata 

que os editoriais são lidos por poucos, mas acredita que eliminá-lo não é a 

melhor medida. Para defender esse ponto de vista, cita uma pesquisa feita 

no Rio de Janeiro, na qual “78% dos entrevistados repeliram a hipótese de 

suprimir os editoriais dos jornais brasileiros” (MELO, 2003, p. 109). Carta 

e charge apareceram em igual número, estando presentes em cinco títulos. 

Editorias definidas e poucas matérias assinadas 

Os novos títulos do interior de Santa Catarina apresentam uma preocupação 

com a divisão por editorias, o que possibilita uma organização e hierarqui-

zação das informações e, por consequência, facilidade e conforto ao leitor. A 

organização gráfica é muito importante, porque estimula a leitura e possi-

bilita identificar com facilidade as notícias que mais interessam ao leitor na 

edição. Pereira Junior (2006, p. 85) aponta que “as empresas jornalísticas 

tentam controlar a imprevisibilidade da notícia no espaço, espalhando uma 

estrutura para pescar acontecimentos”. Ele cita Gay Tuchman, na defesa 

de que serão noticiados os fatos que estiverem relacionados a três estra-

tégias: territorialidade geográfica, especialização temática e especialização 

organizacional. 

A especialização temática é o que nos interessa nesta pesquisa. Como expli-

ca Pereira Junior (2006, p.85), “a divisão dos produtos em editorias, seções 

e cadernos uniformiza os diferentes produtos jornalísticos, criando espa-

ços ordenados onde a vida se realiza”. Mas o autor alerta que as editorias, 

definindo o espaço de determinados assuntos na edição, dificultam a abor-

dagem de alguns temas, que ele denomina de “zonas fronteiriças”. 

Na amostra analisada, apenas dois títulos não apresentaram divisão por 

editorias ou seções – O Tropeiro e Jornal Liberdade nas Asas da Notícia. Em 

alguns jornais, a divisão ainda não se apresenta como ideal, apresentando 
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algumas editorias que podem se confundir. É o caso do Impresso do Vale 

que, na edição analisada, apresentou as informações divididas em quatro 

editorias – opinião, notícias, geral e economia. Nesse caso específico, a edi-

toria “notícias” poderia receber matérias de diversos assuntos, o que vai de 

encontro com a proposta de criar seções ou editorias. Tampouco se com-

preende a diferença que poderia haver entre “notícias” e “geral”.

As poucas matérias assinadas nos jornais analisados podem ser explicadas 

por duas razões relacionadas à estrutura das redações. Muitas vezes com-

postas de um ou dois repórteres, levariam à repetição dos nomes no material 

produzido. Outra é a utilização de grande volume de material de assessorias 

de imprensa – tema que será abordado mais adiante. A estrutura de redação 

foi pesquisada por Fernandes (2003), com levantamento feito com 41 em-

presas jornalísticas do interior. O resultado apontou que a maioria absoluta 

destas empresas (53,66%) trabalha com um ou dois jornalistas. Fernandes 

(2003, p. 121) verificou, ainda, que “Os 35 jornais com repórteres efetivos 

empregam um total de 99 profissionais, ou média de 2,8 por empresa”. Para 

Fernandes (2003), as equipes reduzidas e sem a devida capacitação profis-

sional geram deficiências em termos de qualidade editorial. 

Um bom caminho: o foco no local 

O diferencial de um pequeno jornal é estar próximo da comunidade onde 

está inserido. Para que isso realmente aconteça, é nas páginas do jornal da 

cidade ou da região que o leitor deve encontrar as notícias que interferem 

diretamente na sua rotina, tratam da movimentação política daquelas loca-

lidades, apontem boas ações ou problemas próximos. E o mais importante: 

apresentem as informações que ele certamente não encontrará em jornais 

de circulação estadual ou em sites noticiosos de abrangência nacional. 

Dorneles (2012) diz que a tendência de dar espaço aos fatos locais, que a 

autora define como “localismo”, cresceu bastante e até os jornais de gran-

des metrópoles ampliaram divulgação de fatos locais. Os novos jornais do 

interior seguem essa tendência do “localismo”, dando espaço preponderan-

te às notícias de abrangência local. Juntos, os 20 jornais publicaram, nas 
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edições analisadas, 390 matérias. Dessas, 339 estavam relacionadas às ci-

dades em que atuam os veículos ou traziam a repercussão local de fatos 

estaduais e nacionais. O que representa nada menos que 86,9% de todos os 

textos analisados. Destacaram-se, neste sentido, sete jornais. No Ponto, A 

Voz da Comunidade, Folha de Itaiópolis, Olho Mágico, Jornal do Sul, Em Foco e 

Correio Otaciliense dedicaram todo o espaço informativo da edição analisada 

para assuntos das cidades em que atuam. 

Trazer um tema estadual ou nacional para a realidade dos eleitores é um tra-

balho que mostra comprometimento com a comunidade. Um exemplo claro 

desse esforço foi identificado no Jornal O Líder. A equipe do jornal abordou a 

tragédia da boate Kiss, em Santa Maria, sob o enfoque local – as famílias das 

vítimas que moram na região, médico da cidade que explicou como ocorre 

a asfixia por fumaça e a situação das casas noturnas de São Miguel d’Oeste 

nos quesitos de segurança. Mesmo matérias mais curtas podem ter essa ca-

racterística – foi o que ocorreu no Testo Notícias, que tratou dos problemas 

noticiados nacionalmente a respeito de um recall do suco Ades a partir do 

enfoque local, com o título: “Vigilância Sanitária orienta estabelecimentos 

sobre Ades”. 

As notas, curtíssimas unidades informativas utilizadas por alguns dos 

jornais desta pesquisa, são onde se encontram com mais facilidade infor-

mações de abrangência nacional e internacional. Uma hipótese é que esses 

espaços sejam considerados de menor importância e, por isso, sejam ocu-

pados por material de agências, assessorias de cidades distantes ou ainda 

por material retirado da internet. O caso que evidencia essa colocação é do 

Jornal Pauta. Na edição analisada, foram publicadas 14 notas – elas apare-

cem no topo de cada página, fora da área regular de impressão. Nenhuma 

informação local foi publicada nesses espaços, já que cinco notas foram de 

informações estaduais, quatro de nacionais e cinco de internacionais. 
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A releasemania do interior 

O termo releasemania foi apresentado por Lima (1985) na década de 1980, 

e representa a grande utilização de press-releases pela imprensa. Com o au-

mento no número de assessorias de imprensa e de comunicação, explica 

ele, “(…) o processo de busca da informação começou a inverter-se, ou seja, 

ao invés de o repórter ir diretamente à fonte, as fontes, representadas pelo 

inúmeros press-releases de assessorias, passaram a inundar as redações […] 

(LIMA, 1985, p. 45). O problema, analisa o autor, é que o aproveitamento do 

release como notícia pronta é cada vez mais frequente. “Assim, o dever que 

tem todo o bom jornalista de analisar, indagar, questionar a informação que 

recebe vai aos poucos sendo relegado a segundo plano diante da avalancha 

de press-releases (LIMA, 1985, p. 47). 

O fenômeno, que continua atual para grande parte dos veículos de comuni-

cação, é também realidade nos novos jornais do interior de Santa Catarina. 

A utilização de releases sem alterações fica sugerida pelo grande número 

de matérias que contam apenas com fontes oficiais ou com tendências de 

governo, como os textos que se dedicam a depreciar administrações ante-

riores. É o que se encontra em matéria publicada pelo Café Impresso: “O 

local estava com problemas na estrutura física quando a Administração 

Municipal assumiu o governo em 2009 e recebeu a troca de telhado e pin-

tura nova”. Chama a atenção o fato de a notícia ser publicada em outubro de 

2012, mais de três anos depois da mudança de administração. A confusão 

de datas também é um indício da utilização de releases sem modificação. O 

Jornal A Realidade, que circula em uma quinta-feira, trouxe matéria de uma 

reunião de terça-feira com a frase “a conversa de hoje serviu (…)”.  

Mas a utilização de notícias enviadas por prefeituras, câmaras de verea-

dores e outros órgãos governamentais fica mais evidente em alguns dos 

jornais analisados, que citam a fonte dos textos. Das 14 matérias do jornal 

Olho Mágico, três têm a assinatura do responsável pelo jornal, três têm in-

dicação de ser de site/rádio da região e 11 são creditadas a assessorias de 

imprensa ou de comunicação. O Correio Otaciliense também apresenta seis 
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matérias com indicação de créditos para assessoria de imprensa. No jornal 

No Ponto, uma nota em coluna deixa clara essa relação: “Mais uma vez não 

recebemos matérias da prefeitura. Ao que parece, o Jornal No Ponto foi real-

mente excluído da lista. Depois reclamam que não há divulgação (…)”. 

Noblat (2006) defende que as fontes oficiais devam ocupar pouco espaço nos 

jornais. “Todo governo mente. Aqui e em qualquer lugar. Tenha a cor política 

que tiver. Alguns governos mentem mais do que outros, mas todos mentem. 

(…). Jornalista deve liminarmente desconfiar de toda e qualquer informação 

que emane de fontes oficiais” (NOBLAT, 2006, p. 59). 

Deslizes no português e na relação editorial X comercial 

Em apenas cinco jornais analisados não foram encontrados erros de portu-

guês – Jornal de Paulo Lopes, Destaque Regional, Folha de Itaiópolis, Vitrine 

Lageana, Jornal Folha e O Líder. Para Noblat (2006, p. 78), o mínino que se 

espera de um jornalista “é que saiba lidar com sua principal ferramenta de 

trabalho: o idioma”. Alguns dos jornais apresentaram poucos erros de por-

tuguês, que poderiam ter sido evitados com uma atenção maior na revisão.

Outra questão analisada que afeta a qualidade dos jornais é a separação 

entre editorial e comercial. Em metade dos jornais, a separação foi clara. 

Em cinco, apareceram indícios de interferência do comercial na redação. 

Nesses casos, não é possível afirmar que se tratam se espaços pagos ou de 

textos enviados pelas assessorias. Essa situação foi verificada, por exem-

plo, no jornal A Pauta, dos quais se destacam dois títulos: “Tarde dourada 

– Laboratório Pasteur recepciona Aline Rocha após conquistas pelo Brasil” e 

“Busca por cursos superiores de ensino à distância dão destaque à IES-Vale 

de Herval D’Oeste”. É relevante ainda verificar que o tema em pauta pode 

ser interessante para os leitores, mas poderia ter outra abordagem. 

Outros cinco veículos apresentaram textos com tom comercial, sem identi-

ficação de publicidade ou informe publicitário, o que pode ser considerado 

uma atitude desleal com o leitor. É o caso do texto encontrado no jornal Café 

Impresso. Abaixo de um anúncio de residencial, mas fora de seus limites, 
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texto com formato e estrutura semelhante às outras matérias do jornal des-

taca as qualidades do empreendimento. O texto tem como abertura: “O seu 

desejo é comprar um apartamento em uma área requintada, muito próximo 

a creche, escola e posto de saúde?”. O mesmo ocorre em matéria do jornal 

Em Foco “Uvel lança novo Prisma com motor catarinense”, que descreve os 

carros e fala dos benefícios que o modelo apresenta. 

Distância do sensacionalismo e outros bons exemplos 

Como aponta Seligman (2009), o sensacionalismo está ligado a uma cono-

tação negativa, com relação direta com jornalismo de baixa qualidade. Para 

verificar se os novos jornais do interior catarinense apresentam caracterís-

ticas sensacionalistas, foram analisadas a presença de fotos chocantes, o 

destaque para a polícia, o uso de pontuação com expressão de sentimentos 

e marcas de oralidade. O que se verificou é que os novos títulos filiados 

à Adjori mantêm uma distância considerável do sensacionalismo. Apenas 

uma foto, publicada na capa do jornal A Realidade, poderia ser um traço do 

foco na tragédia. Mesmo nesse caso, a foto é de um corpo coberto, que não 

causa horror ao leitor e a matéria sobre ela não é apelativa ou tem outras 

marcas de sensacionalismo. É o que ocorre também na Folha de Itaiópolis. 

Apesar de a maior parte das matérias estar na editoria de polícia, não há 

presença de apelos sensacionais. 

O estudo de Seligman (2009), com base nas capas de pequenos jornais de 

Santa Catarina, mostrou que a maioria preferiu o noticiário local, valorizan-

do o leitor da cidade. O levantamento dos novos jornais do interior mostrou 

que eles seguem o mesmo caminho. E, para muitos dos jornais analisados, 

essa opção passa por dar voz a personagens da comunidade, o que estreita 

os laços com os leitores. Há muitos exemplos. É o que ocorre no Em Foco, 

que publica entrevista com uma empresária da cidade que continua traba-

lhando aos 80 anos. O jornal local ainda tem a possibilidade de ajudar a 

recontar a história da cidade, com matérias que reforcem a identidade local 

ou apenas relembrem fatos do passado, situação que pode ser vista na edi-
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ção analisada do jornal Folha, em matéria que conta como o judô nasceu em 

Videira – o texto faz parte de uma série na editoria de esportes denominada 

“Túnel do tempo”. 

Universo de contraste e de muitos caminhos 

Fernandes (2003) declarou que a imprensa do interior de Santa Catarina 

era rica em contrastes. Mais de uma década depois, a realidade se repete 

levando em conta os novos títulos dessa imprensa interiorana (surgidos en-

tre 2008 e 2013). Há títulos com erros de português, mistura do comercial e 

do editorial, uso excessivo de releases. Mas há, por outro lado, um trabalho 

bem feito no sentido de dar foco local mesmo a notícias de âmbito estadual 

ou nacional, espaço para a comunidade e matérias bem escritas. Esse gru-

po reúne tanto publicações limitadas em espaço, com apenas oito páginas, 

quanto jornais robustos, com mais de 30 páginas. 

Em um universo em que as diferenças são tão presentes, o que se encontra 

de comum nos 20 títulos da amostra representativa de todo o estado é a 

preocupação com a pauta local. Com mais de 80% de seu material infor-

mativo direcionado às cidades onde atuam, os jornais do interior cumprem 

seu papel de informar a população com base no seu maior diferencial: a 

proximidade. 

 A melhoria da qualidade editorial é necessária em muitos dos títulos anali-

sados. Para Fernandes (2003), a profissionalização é um dos caminhos para 

a evolução nos títulos do interior. Ele entende que os egressos dos bancos 

acadêmicos iniciam a prática de um jornalismo mais ético, mais comprome-

tido com os interesses sociais. Entra aí o papel da universidade, apontado 

por Christofoletti (2010) como uma das instâncias externas para o controle 

de qualidade das produções jornalísticas. O ensino superior na área tem 

avançado. Segundo o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina1, há em 

1. Disponível em:< http://sjsc.org.br/cursos.asp>.

http://sjsc.org.br/cursos.asp
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Santa Catarina 12 cursos superiores de Jornalismo. Ainda assim, é lenta 

a absorção de jornalistas diplomados nessa pequena imprensa. Uma nova 

pesquisa sobre esse fator é um projeto futuro.

O crescimento no número de publicações da imprensa do interior deve 

continuar. A taxa verificada por Fernandes (2003) entre 1986 e 1999 foi de 

145,83% - o que representa o surgimento de 105 novos títulos em 13 anos, 

média de 11,21% por ano. Esta pesquisa, que se baseou apenas em dados de 

filiados à Adjori, mostra o surgimento de 66 jornais em pouco mais de cinco 

anos. 

Os avanços em número de títulos e na questão da qualidade devem con-

tinuar. Parâmetros de qualidade no ambiente interno ainda são os mais 

importantes e com resultados mais rápidos. Quem ganha com isso, agora, é 

o leitor. Com o tempo, é o jornalismo do interior de Santa Catarina. 
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COMENTÁRIOS DOS LEITORES NO JORNAL  
DA MANHÃ: LÓGICAS DE APROPRIAÇÕES 
DOS CONTRAFLUXOS

Luciane Justus dos Santos e Marcelo Engel Bronosky 

Neste estudo compreendemos os comentários dos lei-

tores enquanto contrafluxos gerados num complexo 

circuito comunicacional, pela perspectiva da circulação. 

Ou seja, estamos nos filiando a uma corrente de estudos 

da semiologia1 que compreende uma integração na cha-

mada teoria dos sentidos (VERÓN, 2005). Trata-se de 

uma perspectiva teórica que, diferente do modelo infor-

macional e linear que reduz o processo comunicacional 

à condição determinista entre emissor e receptor (cujas 

análises contemplam um desses polos), assenta--se no 

aspecto da circulação social dos sentidos, em sua ampli-

tude e complexidade.

Especificamente sobre os processos midiáticos e midia-

tizados, Verón (2005) propõe que esses processos de 

circulação dos discursos sociais se retroalimentam a 

partir de duas instâncias (ou polos) identificadas como 

“gramáticas de produção” e “gramáticas de reconheci-

mento” (ou recepção).  Nesse aspecto, a mensagem é o 

ponto de passagem que sustenta a circulação:

O problema não é simples, pois uma mensagem 

nunca produz automaticamente um efeito. Todo 

discurso desenha, ao contrário, um campo de 

1. Especificamente a semiologia da década de 1980 que, segundo Verón 
(2005), considera o aspecto da circulação e dos efeitos de sentido. Segundo 
ele, a primeira semiologia (dos anos 1960) valorizava a análise da mensagem 
em si mesma, enquanto que a segunda (década de 1970) considerava a 
produção de sentidos (VERÓN, 2005, p. 215). 
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efeitos de sentido e não um único efeito. A relação entre a produção e a 

recepção (prefiro chamar esta última de reconhecimento) é complexa: 

nada de causalidade linear no universo do sentido. Ao mesmo tempo, 

um discurso dado não produz um efeito qualquer. A questão dos efeitos 

é, portanto, incontornável (VERÓN, 2005, p. 216).

O que essa perspectiva teórica reivindica é que o olhar analítico dos even-

tos comunicacionais midiáticos, marcados pela lógica da concorrência 

do mercado, considere o processo na complexidade dada pelas condições 

de produção dos discursos (ofertas de sentido) que, de forma a efetivar o 

mecanismo da interlocução (estabelecer a relação com o leitor, ouvinte, 

telespectador) lança mão de determinados protocolos. Significa dizer que, 

para além do que é dito, é também necessário considerar o modo como é 

dito. Os veículos de comunicação desenvolvem clara e estrategicamente 

esse “modo de dizer”, no esforço de estabelecer, garantir e manter constan-

temente a proximidade e o vínculo com o seu público.

É nesse modo de dizer que, segundo Verón (2005), se cumpre o “contrato 

enunciativo” ou “contrato de leitura”, conceito caro para a perspectiva que 

adotamos no presente estudo.

A noção de “contrato” enfatiza as condições de construção do vínculo 

que une no tempo uma mídia a seus “consumidores”. Como no caso de 

uma marca comercial, uma mídia deve administrar esse vínculo no tem-

po, conservá-lo e fazê-lo evoluir dentro de um mercado cada vez mais 

saturado. O objetivo desse contrato (de leitura, de audiência ou de visão, 

conforme o suporte midiático) é construir e preservar o habitus de con-

sumo (VERÓN, 2005, p. 275-276).

Dessa forma, os contrafluxos gerados pelos comentários dos leitores 

encaminhados diretamente para o jornal representam, por sua vez, a mate-

rialização desse processo comunicacional, que Braga (2004) classifica como 

uma “interatividade estrita”, por se tratar de uma ação de retorno direto e 

pontual do receptor para o emissor. Essas especificidades, tanto da perspec-
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tiva da circulação quanto do retorno direto, contribuem para uma análise 

de como os jornais percebem , mobilizam, manejam e apropriam-se desses 

contrafluxos. 

Uma vez reconhecidas tais especificidades do contrafluxo gerado pelos 

comentários dos leitores, é imprescindível problematizar acerca das trans-

formações geradas pelas novas tecnologias de informação e comunicação. 

Para compreender o potencial de interação entre leitor e jornal, é funda-

mental considerar os novos modos de produção, consumo e circulação dos 

produtos midiáticos de maneira geral, que, inevitavelmente, intensificam e 

complexificam a prática, o mercado e própria noção dos dispositivos, nesse 

caso, os comentários enquanto dispositivos de retorno e/ou crítica.

Potencial de interação leitor-jornal no século XXI

O jornalismo contemporâneo tem, entre outras demandas, o desafio de 

reconfigurar sua prática diante das transformações geradas por novas for-

mas de consumo midiático, proporcionadas pelas novas tecnologias, em 

especial no que diz respeito à interação leitor-jornal. Estamos pensando, 

por exemplo, num leitor potencialmente mais ativo que, além de consumir 

informação, pode produzir, divulgar e compartilhar conteúdos em tempo 

real e em espaços que fogem à lógica convencional do jornalismo, como, 

por exemplo, nas redes sociais. Bruns destaca que “praticamente todas as 

importantes matérias noticiosas “quentes” em 2010 e 2011 foram propul-

sionadas de maneira significativas pela sua cobertura nos espaços da mídia 

social” (2011, p. 131). 

Discussões atuais destacam a crise no jornalismo como problema de um 

modelo tradicional, ameaçado principalmente pelo papel das audiências que 

se transformaram, diante das possibilidades da internet e da web 2.02 em 

“usuários ativos”.  Essa configuração atual deve ser avaliada, conforme con-

2. Web 2.0 - Segundo Primo (2008) “A Web 2.0 refere-se não apenas a uma combinação de técnicas 
informáticas (serviços web, linguagem Ajax, web syndication, etc.), mas também a um determinado 
período tecnológico, a um conjunto de novas estratégias mercadológicas e a processos de comunicação 
mediados pelo computador ”.
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sidera Bruns (2011), como uma “nova fase no relacionamento em evolução 

entre jornalistas e suas audiências”, da mesma forma que em relação às 

abordagens teóricas até então consideradas no processo de construção e 

produção da notícia: 

(...) Anunciam a morte lenta dos modelos de cima para baixo da cobertu-

ra jornalísticas e da divulgação de informações, e até do próprio modelo 

de gatekeeping, e em vez disso destacam a mudança para um relacio-

namento colaborativo mais igual, embora às vezes cauteloso, entre 

os profissionais e os usuários das notícias (BRUNS, 2011, p. 120, grifo 

nosso).

A abordagem do gatekeeping, segundo Bruns (2011), considerava o papel 

ativo do jornalista enquanto “selecionador” no processo de construção da 

notícia em três etapas: entrada, produção e resposta; oferecia um espaço 

“quase inteiramente fechado para a participação direta e a contribuição da 

audiência”. O controle, por essa perspectiva, é dos jornalistas e editores que 

“raramente” procuram seus leitores, buscando que esse contribua ativa-

mente no processo de seu trabalho (BRUNS, 2011, p. 122).

Trata-se do modelo tradicionalmente exercido pelo jornalismo dos grandes 

veículos, cujo processo produtivo absorveu as necessidades e especificidades 

de uma prática que, para publicar sistematicamente e diariamente, desen-

volveu uma lógica de repetição sistemática de tarefas: a rotina produtiva. 

Até mesmo as iniciativas denominadas “jornalismo público” ou “civil” da 

década de 1980 e 1990 orientavam suas práticas muito mais no sentido de 

“mostrar como é feito”, sem que isso alterasse o que é chamado de “relações 

de poder entre os jornalistas, suas capacidades de produtores e as audiên-

cias em sua capacidade de consumidores das notícias” (BRUNS, 2011, p. 122).
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(...) Este jornalismo “público” não chega a ser uma conversa com o pú-

blico, mas apenas um exercício de mostrar-e-contar para o público: em 

último lugar, uma tentativa algo condescendente de mostrar ao público 

como funciona o jornalismo (BRUNS, 2011, p. 122).

A mudança, segundo o autor, está justamente no sentido da relação que 

passa de relativamente transparente ou revelada para uma atividade que 

estabelece uma colaboração – e transforma a audiência, de mero consumi-

dor, a coautor na produção da notícia. Esse movimento não nasce dentro da 

“indústria jornalística convencional”, mas fora dela. O jornalismo partici-

pativo surge a partir de demandas sociais na última década do século XX, 

período marcado pela popularização do acesso à internet e por uma maior 

possibilidade de participação dos usuários em virtude do advento da web 2.0  

(BRUNS, 2011, p. 122).

Nesse aspecto, o usuário pode compartilhar conteúdos e acompanhar di-

retamente instituições sociais de diversos campos, em especial o político 

e governamental. Conectado a outros usuários, pode estabelecer diálogos 

mais diretos com esses, o que intensifica ações e proporciona certo prota-

gonismo do público na forma de “esforços coletivos”. A aposta do autor está 

no fato de que a passagem da abordagem do gatekeeping para o gatewatching 

está no “esforço difundido com fontes múltiplas” e que envolve “uma multi-

dão” de usuários em seus diferentes interesses. As práticas de gatewatching, 

segundo Bruns (2011), não são novas, mas eram exclusivas aos jornalistas 

“seletos e com acesso privilegiado” (BRUNS, 2011, p. 124).

Shoemaker e Vos (2011) entendem que o processo pelo qual alguns temas 

atravessam portões enquanto outros são barrados, representa o potencial de 

“influenciar atitudes e opiniões”. Baseados nos estudos de Noelle Neumann 

(1980) sobre as “versões consoantes”, os autores consideram que esse po-

tencial está relacionado com a formação da opinião pública, cujo ápice se 

dá quando: “as versões estão de acordo umas com as outras”. Segundo eles, 
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trata-se de um potencial e não de uma determinante, pois “a vasta quanti-

dade de decisões tomadas pelo gatekeepers não resulta necesariamente em 

imagens uniformes da realidade” (SHOEMAKER; VOS, 2011, p. 15).

Sobre o potencial da internet, os autores afirmam que:

Comparada a outros veículos de comunicação de massa, a internet 

oferece muito mais oportunidades de interação entre os membros da 

audiência e novos colaboradores, novos criadores e uns com os outros. 

Esse alto nível de interatividade transforma os membros da audiência 

em gatekeepers. Os leitores podem personalizar a página inicial do  Goo-

gle Notícias, solicitando mais ou menos de determinada categoria, além 

de poderem reordenar as categorias na página, atuando assim, como 

seus próprios gatekeepers (SHOEMAKER; VOS, 2011, p. 19).

É possível afirmar, no entanto, que as transformações complexificam as 

análises críticas de mídia, em específico, a produção jornalística, visto que 

as novas abordagens não desvalidam outras, como é o caso do gatekeeping. 

Afinal, conforme o público ganha em potencial para o protagonismo, os fil-

tros, as estratégias e os protocolos de apropriações, por sua vez, passam 

a operar de maneira sofisticada e orientada por interesses que estão além 

da redação. Significa dizer que, da mesma maneira que as possibilidades 

de participação ampliam ou garantem certo protagonismo do leitor/usuá-

rio, os veículos dispõem de ferramentas úteis para medir o interesse “do 

público” (materializados em acessos, cliques e compartilhamentos), filtrar 

determinados sentidos em contextos narrativos (comentários excluídos ou 

ocultados) e monitorar o comportamento da audiência, de maneira inédita.  

Os monitoramentos possibilitam perceber, através do ranking das notícias 

mais acessadas ou mais comentadas, temas do gosto do leitor. Segundo 

Shoemaker e Vos (2011), as informações geradas por tais monitoramentos, 

os “dados duros”, se confrontam com a “atitude canônica” do jornalismo 

que, por sua responsabilidade social, tem o compromisso de apresentar te-

mas que o público deve ler (SHOEMAKER; VOS, 2011, p. 19). 
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Ainda no âmbito da audiência, o gatewatching não estabelece uma nova for-

ma de jornalismo, mas se revela efetivamente em práticas voltadas para a 

republicação, divulgação, contextualização e curation3 de material. A etapa 

da resposta que, para Bruns (2011), era “atrofiada”, torna-se significativa-

mente mais importante em experiências de sites de notícias alternativos, 

como, por exemplo, das experiências do Indymedia4. Experiências de sites 

de cobertura alternativa ao formato do “jornalismo convencional” como o 

Indymedia colocam em circulação um modelo de notícias “que servem para 

abrir ao invés de fechar para a discussão”: 

(...) Por meio do processo de discussão que segue (usualmente em linhas 

de discussão ligadas imediatamente à própria matéria), se agregam 

informações adicionais, se avaliam as afirmações e se fornece um con-

texto mais amplo – em contraste com as cartas dos leitores de um jornal, 

por exemplo, (que ficam movidas espacialmente e temporalmente da 

matéria original, e muitas vezes fornecem pouca coisa mais do que o 

endosso ou a discordância básica), as respostas para uma matéria neses 

sites forma uma parte integral da cobertura noticiosa, e talvez são mais 

importantes que a própria matéria (BRUNS, 2011, p. 127).

As considerações do autor em relação às cartas dos leitores são deslocadas 

“espacialmente e temporalmente” das notícias nos jornais. Esse deslo-

camento é fruto do modelo convencional de jornalismo (norte-americano 

industrial) que institucionalizou, no jornal impresso, o lugar de cada edição 

ou gênero jornalístico, seja por modelo ou limitação e isso foi transposto 

para o on-line. 

3. Curation – (do inglês curadoria) – segundo Bruns (2011, p. 126) – capacidade das “comunidades de 
usuários para avaliar ou votar com relação à qualidade do conteúdo submetido pelos usuários, a fim de 
decidir quais as submissões que estavam prontas para publicação, ou mesmo a estabelecer modelos 
colaborativos de “edição aberta” que capacitaram os membros das comunidades para se envolverem 
nos pequenos ajustes das matérias submetidas por outros usuários.
4. O autor cita a experiência do site Indymedia – o primeiro website do Independent Media Center – 
que em 1999 representou uma alterativa à cobertura “de foco simplificado demais” das manifestações 
que envolviam a reunião da Organização Mundial do Comércio em Seattle. O objetivo era contrapor, 
segundo Bruns, a representação dos manifestantes como anarquistas e vândalos. Tratava-se de uma 
cobertura alternativa, sem edição, produzida pelos próprios manifestantes. 
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Na internet persistem os traços desse modelo que, em meados da década de 

1990, se caracterizou pela transposição do impresso para o on-line – e que a 

partir da web 2.0 passa a experimentar novos modos de participação, novos 

canais e ambiências dadas pelas interfaces e que repercutem no processo 

produtivo da construção da notícia. 

 [...] As plataformas da mídia social como o Facebook e o Twitter servem 

para acelerar ainda mais a velocidade em que as matérias noticiosas são 

compartilhadas, debatidas e às vezes desacreditadas; [...] elas atuam 

como um canal para as conversações imediatas mais ou menos públicas 

entre os jornalistas participantes, usuários das notícias e outros atores 

públicos associados a uma matéria, e ao fazerem isto, fornecem um novo 

espaço vital e visível para trocas de opiniões relativas às notícias fora 

do controle de qualquer organização noticiosa tradicional (BRUNS, 2011, 

p. 131).

As mudanças que ocorrem quanto à centralidade e/ou controle do campo 

jornalístico na produção das notícias e no manejo dos fluxos e contrafluxos 

comunicacionais,  gerados a partir das ofertas noticiosas, e que escapam 

para outros espaços como as mídias sociais, devem ser problematizadas no 

aspecto da mediação do jornalismo. 

Ou seja, na medida em que tais mudanças reivindicam novos canais, sur-

gem novos protocolos e novas formas de apropriações dos contrafluxos 

gerados pelos leitores. A descentralização e as diferentes formas de inte-

ração que surgem reconfiguram os fluxos e contrafluxos de interação e, de 

certa forma, impactam (para o bem ou para o mal) no processo produtivo. 

No esforço de identificar os movimentos dessas transformações apresen-

tamos no próximo tópico os dados empíricos coletados, em junho de 2013, 

referentes ao contrafluxo gerado por comentários dos leitores, na platafor-

ma do Jornal da Manhã impresso e on-line. 
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Comentários dos leitores no Jornal da Manhã

O Jornal da Manhã (JM) é um veículo de mídia impressa, da cidade de Ponta 

Grossa, no Paraná, fundado em 04 de julho de 1954. O diário tem circulação 

ininterrupta na microrregião dos Campos Gerais, cuja distribuição se am-

plia para 22 municípios. A tiragem é de 12 mil exemplares de terça-feira a 

sábado e 14 mil exemplares5 aos domingos, segundo dados do próprio jornal. 

Para a observação dos contrafluxos gerados a partir dos comentários envia-

dos pelo leitor no JM, analisamos a amostra que compreende um conjunto 

de manifestações publicadas entre os dias 01 e 17 de junho de 2013 – tanto 

das participações registradas no impresso quanto no site do jornal. Os da-

dos permitem identificar como se dá, nesse período, a percepção do jornal 

quanto aos espaços distintos, mas convergentes da interação com o público. 

A entrevista com o editor-chefe complementa a análise quanto ao manejo 

interno desses fluxos.

Outro fator a ser destacado é considerar que o jornalismo praticado pelo JM 

se aproxima muito mais do modelo convencional que do jornalismo públi-

co6, ainda que divulgue no site trazer “um conteúdo amplo a variado com 

informação de qualidade pautada no jornalismo público, crítico, moderno e 

regional7”. 

Para enviar comentários o leitor/usuário do jornal pode optar entre dois 

canais: e-mail ou através de espaços disponibilizados na sequência das notí-

cias. Há também a possibilidade de entrar em contato via carta, telefone ou 

pessoalmente na sede do jornal, mas, segundo o editor-chefe, essas ações 

ocorrem de maneira esporádica. 

5. Os dados divulgados quanto à tiragem e perfil do público leitor do JM são referentes ao ano de 
2013. Não há, nesse caso, verificação por órgãos independentes e especializados como o Instituto de 
Verificação de Circulação - IVC.
6.  O estudo de Cervi; Massuchin e Engelbrecht (2010) apresenta um estudo comparativo entre o Jornal 
da Manhã (que se apresenta como produtor de “jornalismo público”) e o Diário dos Campos (classificado 
como “jornalismo convencional”) – publicado na revista Estudos em Comunicação nº7 - Volume 1, 125-
156, disponível em http://www.ec.ubi.pt/ec/07/pdf/cervi-massuchin-engelbrecht-jornalismo.pdf 
7.  http://jmnews.com.br/servicos/midiakit.shtml. Acesso em:  30 de julho de 2013.

http://www.ec.ubi.pt/ec/07/pdf/cervi-massuchin-engelbrecht-jornalismo.pdf
http://jmnews.com.br/servicos/midiakit.shtml
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Os dados coletados (Quadro 1) revelam que a maioria dos leitores en-

caminham seus comentários pelo sistema do site, através dos espaços 

disponibilizados na sequência das notícias. E na apropriação desses comen-

tários para o jornal impresso é possível perceber o quanto as manifestações, 

via redes sociais, ganham espaço na medida em que somam (Facebook e 

Twitter) - 76% do total publicado. Esses dados podem indicar uma prefe-

rência por manifestações de textos mais curtos, diferente dos enviados por 

e-mail ou sistema (representadas no item Leitor JM do Quadro 1) que, por 

serem mais longos, exigem eventuais edições.

Quadro 1 – Volume de comentários plataforma impresso e on-line 

Fonte: elaboração própria.

Para publicar os comentários na sequência de cada notícia, o leitor deve fa-

zer um cadastro prévio e, através de uma senha e “login”, acessar o sistema 

de participação. Uma vez enviado, o comentário é submetido ao que chama-

mos de moderação prévia, quando o editor-chefe decide se libera ou não a 

visualização dos mesmos. Os comentários liberados não são editados e apa-

recem tanto na sequência de cada notícia, como num espaço denominado 

Comentários. 

Na parte superior da página principal do site aparece a opção Comentários, 

que direciona o usuário para essa página, a qual reúne um conjunto de ma-

nifestações (liberadas pelo editor-chefe), apresentadas de forma cronológica 

(a partir das mais recentes). 
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No JM, o jornalista responsável pelo manejo dos contrafluxos de interação 

gerados pelos comentários é o editor-chefe, que o faz através do sistema 

interno chamado Painel de controle e também pelo e-mail leitor@jmnews.

com.br. No painel é possível liberar ou ocultar comentários na sequência 

das notícias, bem como selecionar e editar aqueles que passam a compor, 

junto de outros enviados por e-mail, a coluna Leitor JM publicada na página 

2 do impresso. 

Nesse painel de controle eu tenho todos os comentários que as pessoas 

fazem sobre as matérias publicadas pelo portal. Desse local, dessa plata-

forma, eventualmente, também eu posso retirar algum comentário que 

eu considere improdutivo para o debate. 

Seguem-se alguns critérios. Não é um critério do editor. O que o JM 

pensa? Que os comentários sejam produtivos, não queremos ofensivos, 

acusatórios, que possa denegrir a imagem de uma pessoa. A gente quer 

uma pró-atividade de que os comentários contribuam então, com o jor-

nal no debate de ideias, o que nós entendemos ser necessário (entrevista 

com editor-chefe, realizada em 12 de dezembro/2013). 

Segundo o editor-chefe, o jornal define regras específicas para a participa-

ção, de modo a manter a qualidade do debate, evitar acusações que possam 

gerar constrangimentos de ordem jurídica para o veículo. Segundo ele, de 

40 a 60% dos comentários postados no site não é possível garantir que os 

dados pessoais fornecidos sejam verdadeiros, mesmo passando pelo cadas-

tro prévio, uma vez que não se faz cruzamento de dados com o número de 

RG, CPF, endereço da pessoa. Dessa forma, em casos de comentários que 

possam conter acusações o jornal decide por não publicar, pois estaria assu-

mindo a responsabilidade.   

No site, o jornal define da seguinte forma a possibilidade de participação:

Este é um espaço de diálogo e troca de conhecimentos que estimula a 

diversidade e a pluralidade de ideias e de pontos de vista. Não serão 

publicados comentários com xingamentos e ofensas ou que incitem a in-

mailto:leitor@jmnews.com.br
mailto:leitor@jmnews.com.br
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tolerância ou o crime. Os comentários devem ser pertinentes ao tema da 

matéria e aos debates que naturalmente surgirem e seus autores obri-

gatoriamente deverão se identificar com o nome completo e endereço 

de e-mail. Mensagens que não atendam a essas normas serão deletadas8 

(www.jmnews.com.br, grifo nosso).

Em relação ao estímulo do jornal para o debate, chama atenção o fato de 

ele não disponibilizar as notícias do site na íntegra. Após os dois primeiros 

parágrafos, o jornal usa da estratégia de direcionar o leitor para a versão im-

pressa com a seguinte mensagem: Leia a matéria na integra no JM impresso. 

Na sequência disponibiliza o espaço com a mensagem: Envie seu comentário. 

Isso revela que mesmo diante das possibilidades da nova ambiência digi-

tal há, por parte do veículo, uma tendência em seguir a lógica do modelo 

impresso. 

A amostra de comentários publicados no site no período entre 01 de junho a 

17 de junho/2013 compreende um conjunto de 46 manifestações (Quadro 2).

Quadro 2 – Manifestações liberadas no espaço on-line Comentários (de 01 a 17 de 

junho/2013)

Data Autor Matéria Manifestação

03/06  10:46 Paulo Modernização de Ponta Grossa segue modelo 
europeu

Crítica

04/06  10:14 Marcos O Santana precisa decolar Concorda c/  
matéria

04/06  10:14 Carlos Ana não será julgada por suposto sequestro Crítica

04/06  10:25 Ricieri Grandes sonegadores tiram mais de R$195 
milhões dos cofres de PG

Critica dados da 
matéria

04/06  6:08 Sergio Grandes sonegadores tiram mais de R$195 
milhões dos cofres de PG

Crítica

04/06  16:08 Sergio Grandes sonegadores tiram mais de R$195 
milhões dos cofres de PG

Crítica e critica 
dados da matéria

05/06  19:45 Julio Ana não será julgada por suposto sequestro Crítica

05/06  19:45 Alexandre Grandes devedores de PG Crítica

8. Disponível em:  <http://jmnews.com.br>. Acesso em:  30 de julho de 2013.

http://www.jmnews.com.br
http://jmnews.com.br/
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05/06  19:45 Antonio C Ana não será julgada por suposto sequestro Crítica

06/06  13:33 Otto Grandes sonegadores tiram mais de R$195 
milhões dos cofres de PG

Contesta opinião 
de outro leitor 
(Ricieri)

10/06  08:43 Jks Farra dos contratos suspeitos Crítica

10/06  13:48 Luis Mulher de vereador é indiciada pela PF por 
forjar laudos de obras

Crítica

10/06  13:48 Jks Polícia procura bandido perigoso Crítica

10/06  18:30 Alexandre Madrasta é presa em PG acusada de espancar e 
matar criança

*postou link 
entrevista 
c/ madrasta 
(youtube)

11/06  09:17 Jks CPI das obras públicas vai convocar mulher de 
vereador, fiscal e Kruger

Crítica e elogio à 
matéria

11/06  09:17 Jks Marcelo denuncia jogo sujo e ataques pessoais Crítica

11/06  09:18 Kelly Madrasta é presa em PG acusada de espancar e 
matar criança

Crítica

11/06  09:18 Ernesto Mulher de vereador é indiciada pela PF por 
forjar laudos de obras

Crítica

12/06  09:28 Jks Estudantes participam de gincana solidária Elogia iniciativa

12/06  09:29 Jks Tarifa de ônibus cai para R$2,50 a partir de 
quinta em Ponta Grossa

Crítica

12/06  09:29 Andressa Contrato com a Viação Campos Geral termina 
hoje

Crítica

12/06  09:30 Andressa Ana condena PT e diz que conversa com 3 
partidos

Crítica

12/06  09:30 Sergio Aplicef retoma SOS Bairros Crítica

13/06  09:34 Pedro Redução de vereadores será votada na segunda Crítica

13/06  09:35 Fabio VCG confirma redução na passagem do 
transporte coletivo

Crítica

13/06  09:36 Luiz Carlos 
Schmitke

Ministério Público investiga hospital por morte 
de criança

Crítica

13/06  09:36 Luiz Carlos 
Schmitke

Tarifa de ônibus cai para R$2,50 a partir de 
quinta em Ponta Grossa

Crítica

13/06  13:27 Ernesto Redução de vereadores será votada na segunda Crítica

13/06  13:27 Ernesto Docentes vão à Câmara debater projeto de Aliel Crítica

14/06  12:22 Evandro VCG confirma redução na passagem do 
transporte coletivo

Crítica

14/06  12:23 Jks Docentes vão à Câmara debater projeto de Aliel Crítica

14/06  18:20 Edinei Educar para a Paz é necessidade do agora! Elogio à iniciativa
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14/06  18:20 Sergio Docentes vão à Câmara debater projeto de Aliel Crítica

14/06   18:20 Menevaldo CPI das obras públicas vai convocar mulher de 
vereador, fiscal e Kruger

Crítica ao jornal

15/06   10:08 Jeverson Realidades diferentes Crítica ao 
editorial

17/06   10:40 Sergio Câmara de PG vota amanhã projeto que reduz 
vereadores

Crítica

17/06   10:41 Jks Guarda Municipal deve substituir armas de 
fogo

Crítica 

17/06   10:41 Jks Câmara de PG vota amanhã projeto que reduz 
vereadores

Crítica

17/06  10:41 Luiz Carlos 
Schmitke

Acesso às escolas municipais Crítica

17/06  10:41 Luiz Carlos 
Schmitke

Câmara de PG vota amanhã projeto que reduz 
vereadores

Crítica

17/06  10:41 Emerson Câmara de PG vota amanhã projeto que reduz 
vereadores

Crítica

17/06  10:42 J C Guarda Municipal deve substituir armas de 
fogo

Crítica

17/06  10:42 Luis 
Fernando

Prejuízos à educação Crítica ao artigo 
do Conselho da 
comunidade de 
12/06

17/06  10:43 APOIO NBPG entra em jornada dupla pela Copa 
Unimed

Crítica

17/06  10:43 Jks Mulher de vereador é indiciada pela PF por 
forjar laudos de obras

Elogia 
comentário 
de outro leitor 
(Ernesto em 
11/06)

17/06  10:44 Otto CPI delimitará obras para potencializar 
investigação

Crítica

Fonte: elaboração própria.

Conforme revelam os dados coletados, a duas matérias mais comentadas 

(Grandes sonegadores tiram mais de R$195 milhões dos cofres de PG e Câmara 

de PG vota amanhã projeto que reduz vereadores) mobilizaram cada uma qua-

tro comentários. Na sequência, outras três matérias (Ana não será julgada 

por suposto sequestro; Mulher de vereador é indiciada pela PF por forjar laudos 

de obras e Docentes vão à Câmara debater projeto de Aliel) registraram cada 

uma, três manifestações.
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Esse é um dado de apropriação e não pode ser considerado como o volume 

real do contrafluxo, ou seja, revela uma parcela dos comentários liberados 

pelo jornal para conhecimento do público. Não é divulgado se e quantos co-

mentários foram “ocultados”, por descumprirem as regras de participação, 

conforme o jornal declara agir nesse caso. 

Segundo Cervi; Massuchin e Engelbrecht (2010), na avaliação do que é sele-

cionado para o impresso e considerando o limite de espaço dessa plataforma, 

há uma parte que fica retida pelos filtros de seleção internos do jornal:

(...) no espaço ‘Leitor JM’ é onde o público pode manifestar sua opinião, 

comentando, criticando e sugerindo pautas para o jornal. O JM recebe 

em média de 30 a 50 comentários por dia, sendo que aproximadamente 

1/3 é publicado (CERVI; MASSUCHIN; ENGELBRECHT, 2010, p. 141).

É importante salientar que os dados citados pelos autores são datados de 

2009 – período que provavelmente as manifestações se davam majorita-

riamente via e-mail – sem a intensidade e dinâmica atual das redes sociais, 

fundamentalmente o Facebook e o Twitter. Na amostra foram coletados da-

dos a partir dos comentários liberados, pois somente um acompanhamento 

sistemático, na redação do jornal e mediante autorização do veículo, permi-

te o acesso ao volume real de comentários enviados para cada matéria.

Outro fator verificado, nessa amostra, e na perspectiva do estudo, é do lei-

tor que mais se manifestou: “jks” com 10 comentários (em sua maioria de 

crítica ao assunto tratato). Compreendemos como manifestação “crítica” 

aquelas que questionam, apontam outras perspectivas, sinalizam desa-

cordo, desaprovação ou dúvidas quanto ao assunto abordado na matéria. 

Os outros leitores que aparecem são: Sergio (5 comentários); Luis Carlos 

Schmitke (4 comentários) e Ernesto (3 comentários).
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A forma como o jornal identifica os leitores é distinta da qual tem acesso e/

ou exige como requisito para o cadastro: o nome completo. Ou seja, ao pú-

blico leitor não está revelada a identidade do leitor que comentou a notícia. 

Do conjunto da amostra apenas um leitor aparece com nome completo, os 

demais se apresentam com primeiro nome ou iniciais. 

Quanto à crítica ao modo de tratar o assunto, entendido aqui como crítica 

ao jornal, apenas dois leitores se manifestam nesse sentido: Ricieri e Sergio, 

no dia 04 de junho (sobre a matéria Grandes sonegadores tiram mais de R$195 

milhões dos cofres de PG). 

Um dos leitores insatisfeito reclama do fato do veículo não publicar o seu 

comentário: 

Viu como não existe imparcialidade neste jjornl, onde foi parar meu 

comentário? (Menevaldo, em 14 de junho/2013 - mantido no site sem 

correção ortográfica). 

Outro leitor critica o editorial (Realidades diferentes), publicado em 15 de 

junho: 

Primeiro que discordo do ponto de vista do editorial, pois não acho que 

o Paraná dá exemplo. Enfrentamos muitos problemas aqui com trans-

porte coletivo também. Segundo, gostaria que alguém me explicasse o 

porquê da diferenciação de preço entre quem tem cartão e quem não 

tem. Se o Governo do Estado isentou o imposto, esse benefício não deve-

ria ser passdo a todos que utlizam o transporte? por um acaso a empresa 

não estará lucrando esse R$ 0,10 que estará cobrando a mais de quem 

não usa cartão? Isso é legal? (Jeverson, em 15 de junho/2013).

Diferente da maioria dos leitores, o leitor Luis Fernando envia comentário 

bastante longo sobre o artigo Prejuízos à educação, de Adriana Diniz, publi-

cado no dia 12 de junho, na coluna Conselho da Comunidade (página 2):
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[...] Qual será a literatura que a articulista consultou para chegar a essas 

conclusões? Não sei que literatura poderia ter-lhe dado a informação in-

correta de que a Suprema Corte norte americana proibiu as cotas, ainda 

mais pelas razões que apresenta. O tema ainda está em discussão, e se 

discute, entre outros temas, o fato de que já haveria uma classe média 

negra forte nos Estados Unidos, além do fato de que os brancos estão 

deixando a condição de maioria e, portanto, tais políticas já poderiam 

ser dispensadas... (...) O debate sobre a política de cotas precisa acon-

tecer, certamente. Todas as opiniões são bem-vindas, mas só podemos 

considerar as que tenham fundamentação sólida e rigorosa. (Luis Fer-

nando, em 17 de junho, apenas trecho da manifestação).

Quanto ao volume diário dos comentários, no dia 17 de junho são liberados 

11 comentários, no dia três apenas um e nos demais o número variou entre 

3 a 5 manifestações. 

A amostra que compreende as manifestações do JM em sua versão impres-

sa, localizada na coluna Leitor JM (página 2) contempla uma observação do 

mesmo período do site (01 a 17 de junho/2013). Os comentários selecionados 

foram enviados por leitores via e-mail, Facebook e Twitter. Na quantificação 

(Quadro 2) quanto ao canal de interação o maior volume registrado vem de 

comentários selecionados do Twitter. 

Quadro 3 – Quantificação dos comentários selecionados e publicados no impresso

Data E-mail Facebook Twitter

01/06 2 2 4

02 e 03/06 1 2 3

04/06 2 2 4

05/06 2 2 4

06/06 1 2 5

07/06 2 2 4

08/06 2 1 3

09 e 10/06 2 2 4

11/06 1 1 5
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12/06 1 2 4

13/06 1 1 3

14/06 2 1 4

15/06 3 2 4

16 e 17/06 2 1 3

TOTAL 24 23 54

Fonte: elaboração própria.

Deste conjunto de amostra de manifestações do jornal impresso, os nomes 

de leitores que se manifestam por e-mail aparecem em sua maioria (16 do 

total de 21) com sobrenome, diferente dos comentários no site, onde apenas 

um leitor assina com nome completo. Quanto à frequência de participação, 

durante a primeira quinzena do mês de junho, três leitores têm seus comen-

tários publicados por mais de uma vez: Sidney Silva (01 e 04 de junho/2013); 

Sergio Lima (7 e 12 de junho/2013) e David Nadal (13 e 14 de junho/2013). 

Nas manifestações via Facebook, o comentário do leitor Alnary Rocha se 

repete nos dias 10 e 12 de junho. O vereador Aliel Machado aparece também 

por duas vezes (13 e 14 de junho/2013), em dois comentários distintos: sobre 

o assassinato de uma criança cometido pela madrasta, na cidade de Ponta 

Grossa; e sobre as manifestações populares na cidade de São Paulo.

O leitor Claudimar Barbosa aparece em publicação no espaço Leitor JM por 

duas vezes, mas em diferentes canais: via Facebook sobre planilha de cus-

tos do transporte público em Ponta Grossa (08 de junho/2013); e por e-mail 

elogiando a nomeação do advogado José Ruiter para Procurador Geral do 

Município (11 de junho/2013).  

As manifestações via Twitter somaram total de 54. É o volume maior, porém 

com comentários breves como definem as especificidades dessa rede social. 

O que chama a atenção é a presença de atores da esfera política: a presidenta 

Dilma Roussef (5 de junho/2013), o deputado estadual Péricles de Mello (7 

de junho/2013), o deputado federal Luiz Carlos Hauly (16 de junho/2013) e o 

governador do Paraná Beto Richa (12 de junho/2013).  
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É de se questionar, nesse sentido, se a presença de atores da esfera políti-

ca que já se beneficiam de significativa visibilidade midiática, nos espaços 

destinados à participação do leitor/usuário, é legítima. Ou seja, a interação 

leitor-jornal pressupõe uma participação do cidadão comum que garante, 

a partir das novas formas e dos novos protocolos, um protagonismo antes 

dado justamente àqueles que de forma privilegiada participavam (enquanto 

fontes ou atores sociais) das discussões de interesse público. 

O jornal, por sua vez, não esclarece os critérios utilizados para publicar 

especificamente manifestações dos atores políticos, uma vez que o espaço 

institucionalizado de participação do leitor está destinado ao cidadão co-

mum, numa perspectiva de interação e crítica.

Segundo afirma o editor-chefe, para compor a coluna Leitor JM do jornal 

impresso, estabelece como um dos principais critérios a relevância dos co-

mentários. Entretanto, a limitação do espaço (de aproximadamente 1000 

caracteres) também acaba por definir os selecionados e/ou editados. No caso 

de notícias que rendem grande volume de comentários, a estratégia é pu-

blicar nas edições seguintes, no período que compreende até uma semana. 

Marcas das lógicas internas nas manifestações publicizadas

Esta análise está embasada apenas em dados publicizados das manifesta-

ções tanto no jornal impresso quanto na plataforma on-line do JM. Portanto, 

pode apenas apontar para os fenômenos vistos pela perspectiva externa (não 

do ambiente redacional ou interno). Dessa forma, é possível refletir sobre al-

guns critérios editoriais dados pelas decisões que constituem os espaços de 

interação entre leitor e jornal – materializada nos comentários.

Ainda que as apostas sejam de protagonismo e maior participação do leitor, 

é preciso considerar que existem marcas e lógicas de controle dos contraflu-

xos de interação, em especial os gerados pelos comentários, determinados 

pelos veículos e nem sempre dados ao conhecimento do público. 
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Nesse sentido, Shoemaker e Vos (2011) consideram que a teoria do 

Gatekeeping é ainda útil para estudos de comunicação de massa no século 

XXI, contrariando a visão de alguns estudiosos que a consideram “uma teo-

ria morta” (SHOEMAKER e VOS, 2011, p. 181). 

Ainda que na defesa do “selecionador” os autores chamam a atenção para a 

importância da interatividade da audiência no cenário contemporâneo.

(...) O desafio para os pesquisadores é pensar criativamente em uma ma-

neira de aplicar a teoria em um mundo de mudança, e em uma forma 

de adaptar a metodologia de pesquisa de modo que ela acompanhe as 

transformações. Faz pouco sentido estudar um contexto midiático em 

mudança usando métodos desenvolvidos para o estudo de jornais im-

pressos, em uma era anterior ao computador (SHOEMAKER; VOZ, 2011, 

p.181). 

Os dados dessa reflexão demonstram os desafios em comparar ou mesmo 

compreender em conjunto as manifestações dos leitores no site e no jornal 

impresso. Trata-se de um fenômeno de interação entre o leitor e o jornal que 

se apresenta em diferentes espaços, temporalidades e formatos. Soma-se 

a esses fenômenos, manifestações que são importadas de outros espaços 

e mídias sociais (como é o caso de comentários via Twitter que o jornal “se-

leciona” e publica em sua plataforma impressa) e que merecem atenção no 

sentido de compreender suas lógicas e suas ofertas de sentido no processo 

de circulação e ressignificação das notícias. 

Há um potencial de debate nos espaços de interação que devem ser ana-

lisados sem deixar de considerar os atravessamentos, os controles, filtros 

e apropriações que se realizam nessa interlocução leitor-jornal. Também 

devem ser analisados a forma como o jornal mobiliza a participação, a quali-

dade da informação tratada na notícia que representa as ofertas de sentido e 

os insumos dados ao leitor para que possa manifestar a sua opinião.
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Nesse aspecto é preciso considerar a relevância do jornalismo como uma 

das instituições que participa de forma não exclusiva, mas dada por uma 

complexa centralidade, no processo de construção social da realidade. Essa 

compreensão do jornalismo está ancorada na perspectiva teórica do cons-

trucionismo discutida por autores como Alsina (2009), Pena (2013), Guerra 

(2008), Ponte (2005), entre outros. 

Trata-se de uma perspectiva que compreende a realidade como uma cons-

trução social, produto da objetivação humana em interação/tensão com 

outras instituições e culturas (PENA, 2013, p. 132). Há uma complexidade 

que deve ser compreendida, nesse caso, em dois aspectos: do universo mi-

diático e do jornalismo em suas especificidades. 

 Luiz Martins da Silva (2007) aponta que o mundo, após o advento da inter-

net e dos meios de difusão on-line, está “reticularizado de informações” e 

que existe hoje uma “hipertrofia da esfera informacional”. Nesse cenário 

de informação demais, a mídia (dada pela centralidade dos fluxos comuni-

cacionais) representa o “campo intermediador de sentidos e, portanto, de 

intersubjetividade” (SILVA, 2007, p. 97).

As considerações de Silva (2007) na temática que envolve sociedade, esfera 

pública e agendamento reforçam que existem movimentos complexos e que 

a sociedade civil (na noção de contra-agendamento do autor) reage e utiliza 

de estratégias para pautar a mídia. No caso do jornalismo, essa perspectiva 

corrobora para pensar a complexidade do cenário no século XXI – diante do 

poder (historicamente consolidado das organizações e em emergência das 

audiências) da informação na construção do debate público e na formação 

da opinião pública.

(...) a Sociedade Civil encaminha os seus temas para uma agenda plural, 

difusa e de maneira a obter gratuitamente a inclusão de suas “suges-

tões”. Enquanto os governos reservam a si o direito de orçar recursos do 

Tesouro – e, portanto, públicos – para arcar com uma agenda também 

diversificada de temas, a sociedade (por meio de organizações e movi-

mentos), enxerga nesse espaço público que é a mídia um epicentro de 
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ressonâncias, seja em matéria de tematização, seja em forma de retorno 

mais esperado: as adesões a uma causa, a participação a um movimento 

(SILVA, 2007, p. 97)

A consideração do autor sobre a mídia como “epicentro de ressonâncias” 

revela uma perspectiva fundamental para entender processos de democra-

tização da informação e comunicação. Nesse sentido é que jornalistas e o 

público passam a colonizar um espaço de ações distintas, mas que cada vez 

mais se reconfiguram no modelo horizontal e não mais vertical de comuni-

cação. Essa perspectiva é cara tanto para a prática jornalística quanto para 

a academia, que, em tempos de crise pode (e deve) identificar lacunas, rup-

turas e potencialidades, propondo direções.

Reforma no site: rupturas e apostas na interação leitor-jornal

Há uma dinâmica que determina cada vez mais as características do jorna-

lismo on-line, a partir dos avanços tecnológicos e mercadológicos (hardware 

e software) e das possibilidades que surgem quanto à interação, compar-

tilhamento e arquivamento dos dados. Isto pressupõe a necessidade de 

constantes adaptações para que as plataformas e os conteúdos possam ser 

acessados de forma convergente e compatível com os dispositivos móveis.

Isto ocorreu no JM, em fevereiro de 2014, após seis meses da coleta dos da-

dos analisados e resultou numa reforma no site que deve ser considerada: o 

fluxo de interação institucionalizado foi interrompido e, durante o período 

aproximado de três meses, não era possível comentar as matérias, apenas o 

e-mail e as redes sociais (Facebook e Twitter) estavam disponíveis.

As mudanças foram anunciadas no dia 09 de fevereiro/2014, numa capa 

publicitária e um encarte explicativo das transformações no layout das 

plataformas, bem como dos investimentos e novas parcerias9. Trata-se de 

9. A edição do dia 09 e 10 (domingo e segunda) de fevereiro de 2014 (no 18.863), apresenta a parceria com 
a UOL Díveo, divisão do grupo UOL, que oferece soluções em Outsourcing de Tecnologia da Informação 
para Infraestrutura, Serviços de Pagamentos, Serviços a Aplicações, Serviços de Segurança e 
Telecomunicações. Disponível em: <http://www.uoldiveo.com.br/>. A outra parceria é da Editora Abril, 
na oferta de “pacotes” assinatura do jornal e de revistas do referido grupo. A parceria com a NET inclui 
JM Impresso, Digital, Internet, telefonia fixa e TV a Cabo. Disponível em: <http://assinejm.com.br>.

http://www.uoldiveo.com.br/
http://assinejm.com.br/
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ações que visam diminuir custos, sofisticar sistemas e garantir a capacida-

de de armazenamento e gerenciamento dos dados e fluxos gerados (exemplo 

da computação em nuvem10 e da Uol Díveo11).

Com a reforma, a página Comentários foi extinta e, por aproximadamente 

três meses, o espaço para envio de comentários na sequência das matérias 

não registrava participações, apesar de disponível.

Nesse mesmo pacote, entra o portal aRede, que passa a atuar de forma in-

tegrada e convergente com o site do jornal e as mídias sociais (Google +, 

Facebook, Twitter). O texto que descreve a Interação, entre outras infor-

mações institucionais disponibilizadas no site, evidencia termos como: 

imediatismo, interatividade, redes sociais, principais notícias, minuto a mi-

nuto, resumo, compartilhamento, relação intimista com o internauta, entre 

outros. 

Esses termos revelam que há uma dinâmica que prioriza, por um lado, as 

potencialidades da convergência no que diz respeito à produção e compar-

tilhamento de conteúdos de forma cada vez mais veloz e atualizada e por 

outro, não há referências nos textos ou apostas nas mudanças do jornal que 

indiquem a busca de um aprofundamento nas matérias e assim reforcem 

interpretações críticas e contextualizadas dos dados. Tampouco de valoriza-

ção das manifestações de opiniões e crítica dos próprios leitores. 

Considerações finais

Neste artigo apontamos elementos que constituem a prática jornalística 

específica de empresas jornalísticas que atuam no circuito microrregional, 

como é o caso do JM. Observar como esses veículos operam a partir das in-

terfaces entre o jornal impresso e o on-line, significa ampliar a compreensão 

10. Segundo SANTOS (2011, p.82) Computação em nuvem ou Cloud computing é a lógica “onde as 
aplicações rodam em servidores da internet e não na máquina do usuário, prática cada vez mais 
comum no ambiente digital”.
11. Ver <www.uoldiveo.com.br>.

http://www.uoldiveo.com.br/
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do modo como o processo produtivo do jornalismo é impactado, por exem-

plo, pelos contrafluxos de interação leitor-jornal, gerados pelos comentários 

dos leitores.

As observações do período de uma quinzena das manifestações dos leitores 

na plataforma on-line e no jornal impresso revelam lacunas, cujo movimen-

to de interação entre leitor e jornal está fortemente marcado por lógicas do 

modelo impresso. 

Não são identificadas estratégias que mobilizem a participação do leitor 

para comentários de crítica ao modo de fazer do jornalismo (crítica de mí-

dia), apenas de comentários quanto ao assunto tratado nas matérias. 

O fato de o jornal não disponibilizar as matérias na íntegra, seja qual for a es-

tratégia, ou investir em reformas e melhorias que acabam por interromper 

os fluxos de interação, aos quais os leitores estavam acostumados, revela 

descaso por parte do jornal. Afinal, não está entre as prioridades do jornal 

manter abertos os canais e investir em estratégias que estabeleçam contato 

direto entre repórteres e leitores, a fim de que as interações contribuam 

no processo de construção da notícia. O que significa realmente perceber 

o potencial de colaboração e ampliação do debate em torno de assuntos de 

interesse público, um conceito caro ao jornalismo.

É também um alerta que indica cautela e importância de observações sis-

temáticas empíricas quanto às efetivas formas através das quais acontece 

o protagonismo do cidadão no modelo horizontalizado. Ou seja, as ações 

passam a ser performáticas e apenas simulam um fenômeno que ainda está 

sob o controle do jornal, por uma lógica vertical de comunicação.
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4. Formação





PERSPECTIVAS DE ENSINO PARA ÉTICA 
NA COMUNICAÇÃO

Luiz Martins da Silva e Fernando Oliveira Paulino

Introdução

Tem este trabalho o propósito de servir de avaliação 

crítica das maneiras como os princípios deontológicos 

no campo da Comunicação são assimilados e prati-

cados, para que sejam propostas novas dimensões 

de tratamento dos mesmos nos cursos superiores de 

Comunicação Social, levando-se em conta a existência 

de três situações:

a. a atuação de uma geração de comunicadores 

que não teve acesso a disciplinas de Ética na Co-

municação, quando da realização de seus estudos 

universitários, até a década de 1970;

b. a atuação de comunicadores que tiveram 

acesso a conteúdos disciplinares de Ética na 

Comunicação, quando de seus estudos universi-

tários, a partir da década de 1980;

c. a atuação de comunicadores formados nas dé-

cadas de 1990/ 2000 e que, além de terem tido 

conteúdos sobre ética na sua formação acadêmica, 

também encontraram em seus ambientes profis-

sionais alguma cultura deontológica e, por vezes, 

códigos de Ética, sejam os códigos emanados de 

sindicatos, federações, conselhos etc., sejam códi-

gos criados no próprio contexto organizacional em 

que se inseriram (SILVA, 2006).
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O passado e o presente estabelecem possibilidades pedagógicas, que podem 

ser divididas em três categorias:

a. as perspectivas de aperfeiçoamento dos conteúdos curriculares, tendo 

em vista a presença de profissionais de Comunicação em novos cenários 

tecnológicos e socioambientais;

b. as perspectivas de aperfeiçoamento de uma nova cultura ética, em 

níveis corporativo e organizacional;

c. as perspectivas de atuação interdisciplinar dos profissionais de Co-

municação diante de uma ética corporativa e de uma ética discursiva 

dialógica e universal (MOURA; SILVA, 2011) que considere a atuação co-

operativa de todos num cenário holístico, marcado por uma cidadania 

planetária em que todos os seres serão considerados em seus direitos 

socioambientais, mas a responsabilidade do ser humano será ainda 

maior, tanto para com os seus semelhantes quanto para com toda uma 

diversidade biológica.

Quanto às três situações de formação profissional apontadas, alguns aspec-

tos devem ser contextualizados, quais sejam:

a. as gerações que se formaram em cursos superiores de Comunicação, 

no Brasil, até a década de 1980, dificilmente tiveram em sua grade cur-

ricular disciplinas específicas de Ética, ou seja, deontologia específica 

aplicada aos seus respectivos contextos corporativos, e não apenas 

noções de moral e ética, vistas, por exemplo, em matérias como Intro-

dução à Filosofia;

b. a partir da década de 1980, os cursos de Comunicação Social, no 

Brasil, passaram a incorporar disciplinas relativas à Ética na Comu-

nicação ou, especificamente relacionadas a habilitações profissionais: 

jornalismo, publicidade, relações públicas, radialismo, audiovisual 

(rádio, cinema e TV) etc., mas, ao chegar ao mercado de trabalho, em 
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organizações privadas ou públicas, não encontraram estabelecida uma 

cultura deontológica e quando lhes foram apresentados normas e ma-

nuais, esses eram mais propriamente voltados para aspectos técnicos, 

redacionais e estilísticos do que éticos;

c. a partir da década de 1990, tanto o setor público, quanto as organi-

zações privadas, passam a incorporar em seus ambientes de trabalho 

alguma cultura deontológica, embora sem nenhum rigor na incorpora-

ção dos princípios éticos às rotinas produtivas. Onde existem os códigos, 

a exemplo do Código de Ética do Servidor Público Federal1, esses cum-

prem mais o papel de existir como uma referência genérica do que como 

um corolário de procedimentos a serem observados e assimilados às 

práticas cotidianas.

Ética em Sala de Aula

Conteúdos curriculares relacionados com a Ética são oferecidos por todos os 

cursos de graduação em Comunicação Social no Brasil, desde o final da dé-

cada de 1980, 2seja como matéria genérica para todas as habilitações (Ética 

e Legislação ou Ética na Comunicação), seja por meio de disciplinas especí-

ficas para habilitações profissionais contidas nesses cursos, tais como: Ética 

jornalística; Ética na Publicidade; e Ética nas Relações Públicas. De um jeito 

ou outro, a Ética é um conteúdo da grade curricular de Comunicação, em 

caráter obrigatório, desde os tempos da exigência de um currículo mínimo 

até as Novas Diretrizes Curriculares para a área de Comunicação que estão 

sendo consolidadas por intermédio do Ministério da Educação.

O que pretendemos, no entanto, com este trabalho, é demonstrar que o 

ensino de Ética nos cursos de Comunicação precisa ser redimensionado, 

de forma a não se restringir a noções estritamente deontológicas, ou seja, 

aplicadas particularmente a contextos profissionais e corporativos (MEYER, 

1989). Esses devem, naturalmente, ser preservados e aperfeiçoados cada 

vez mais. Entretanto, a própria correlação entre os discursos prático (moral) 

1. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm>.  Acesso em 25 out. 2016.
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e teórico (ética) implica constantes remodelações de valores deontológicos. 

A Comunicação Social, por se situar entre as ciências sociais aplicadas, é um 

campo de um constante vir a ser, tanto em função de um vir-a-ser da pró-

pria realidade social, cultural e política, quanto em decorrência dos aportes 

tecnológicos. É imperioso, consequentemente, que transformações em to-

dos os aspectos venham resultar igualmente numa reavaliação de natureza 

pedagógica.

Os aportes tecnológicos, ao longo dos séculos e acelerados nas últimas déca-

das, confirmam as suposições de que os progressos desenham uma espiral 

com hiatos cada vez menores entre um e outro salto qualitativo. Essas gra-

dações qualitativas, se por um lado facilitam o desempenho técnico dos 

comunicadores (em termos de velocidade, usabilidade, interatividade e 

ubiquidade), por outro, não implicam, necessariamente, aperfeiçoamentos 

éticos. Ao contrário, os desafios éticos tendem a se acentuar, como se tem 

verificado com a internet, formidável banco de dados e ao mesmo tempo 

palco de toda a sorte de ilícitos, manipulações e ofensas a interlocutores e 

coletivos.

As transformações vertiginosas da sociedade contemporânea (BOFF, 1999), 

especialmente em termos de uma sociedade da informação (KUCINSKI, 

2005) não necessariamente produziram uma correspondente intensida-

de em termos de uma consciência moral mais elevada. A evolução da rede 

mundial de computadores se deu numa escalada sempre surpreendente: 

da internet 2.0 para a internet das redes sociais (3.0) e, neste momento, 

face a perspectivas de uma nova ampliação da capacidade da worldwide 

web. Quando vier o Internet Protocol 5.0, ela poderá hospedar decilhões de 

endereços virtuais, incluindo endereços de objetos, animais e vegetais “chi-

pados”. Nesse panorama, os saltos quantitativos (em número de usuários 

da rede) e qualitativos (velocidade de transmissão e capacidade de armaze-

namento de superpacotes hipermidiáticos) não têm sido acompanhados por 

uma correspondente normatização técnica, quanto mais, ética.
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Um marco regulatório da rede mundial de computadores pleno ainda está 

por ser implantado, tanto em nível nacional quanto mundial, embora haja 

avanços pontuais, como foi, no Brasil, o caso da chamada Lei Carolina 

Dieckmann2. No plano internacional, o episódio envolvendo o ex-agente 

Snowden é bastante demonstrativo do quanto o manuseio da circulação de 

dados e informações ainda é um tema que precisa de reflexão legal e mo-

ral. Há que se considerar, porém, o aspecto auto-denunciativo que marca a 

circulação na rede mundial de informações. No próprio meio, atuam perso-

nagens individuais e institucionais sempre dispostos a flagrar e denunciar 

abusos. Por vezes, o delito é identificado e repudiado com muito imedia-

tismo e ampla ressonância. Em Brasília, no calor dos rituais estudantis de 

recepção aos calouros em julho de 2013, estudantes do curso de Engenharia 

de Redes, da UnB, publicaram no Facebook um cartaz com a seguinte in-

fâmia: “Caiu na rede é estupro”. Imediatamente, a atitude foi considerada 

abusiva e levou a Universidade a se manifestar, tanto na repulsa quanto na 

responsabilização dos autores pela apologia ao crime. Eles acabaram tendo 

de se retratar e pedir desculpas nas mesmas redes sociais.

Ética, redes sociais e acesso a informações

A era da internet de redes sociais trouxe uma amplitude sem precedentes no 

cumprimento de uma das prerrogativas previstas na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, que é o direito de informar (KARAM, 1997; PAULINO, 

2008) , extremamente precário no contexto dos veículos de comunicação 

de massa, que ainda mantém a sua hegemonia, tanto em termos de abran-

gência, quanto em canalização de agendamento publicitário. Os próprios 

mass media souberam tirar proveito das plataformas interativas e também 

proporcionam ao cidadão oportunidades de se manifestar, até mesmo de 

forma colaborativa. Há, portanto, nesse novo ambiente midiático uma re-

dução do acentuado desequilíbrio entre o direito de informar e o direito de 

ser informado (Art. 19, Declaração Universal dos Direitos Humanos). Houve 

2. Apelido da Lei 12.737/2012, que alterou o Código Penal estabelecendo os chamados crimes de 
informática. A atriz teve o seu computador pessoal invadido e fotos da sua intimidade foram parar na 
internet.
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igualmente alterações num outro aspecto dos direitos humanos, o direito a 

uma comunicação sem interferências. Essas não deixaram de existir, mas 

tornaram-se cada vez mais fora do alcance direto dos poderes político e 

econômico.

É necessário considerar que, para além de as categorias profissionais terem 

as suas regras deontológicas (via sindicatos, federações, associações etc.), 

não raro vamos encontrar empresas e organizações com os seus próprios 

códigos de ética, ativos ou não. Entre os ativos, destacamos o capítulo sobre 

ética no Manual da CBN (Central Brasileira de Notícias) e idêntico tratamen-

to do tema no Manual de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC). Entre os códigos inativos, lamentamos que dois primorosos códigos 

de ética tenham sido criados na década de 1990 e postos no esquecimento 

pelos principais diários da capital brasileira, o Correio Braziliense e o Jornal 

de Brasília. Entre os códigos de entidades patronais, ressaltamos que existe 

o  Código de Ética da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e o Código de 

Ética da Radiodifusão Brasileira. Esse último, no entanto, posto em desuso 

pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), logo 

após a sua criação, também na década de 1990. Paradigma histórico, no 

entanto, tem sido a BBC (British Broadcasting Corporation) e as suas BBC’s 

Editorial Guidelines.

De uma maneira geral, os profissionais de comunicação contratados por 

órgãos públicos, neles incluídos os conselhos de classe (que são considera-

dos autarquias), estão submetidos ao Código de Ética do Servidor Público 

Federal ou a documentos equivalentes, no caso das administrações esta-

duais e municipais. Trata-se, no entanto, de norma genérica para o serviço e 

para o servidor públicos, que pouco se atêm a questões relacionadas ao cam-

po da Comunicação. É preciso ressaltar que até o advento da Lei de Acesso 

à Informação (Lei nº 12.527, de 18/11/2011) predominava no Brasil a cultura 

do sigilo em torno das informações geradas pela administração pública ou 

da “liberação” dessas informações somente por parte de autoridade compe-

tente para tal. A compreensão de que informar é uma obrigação do Estado, 

face ao direito de saber do cidadão, é um paradigma que, no Brasil, pode-se 
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dizer, só passou a vigorar formalmente a partir de 2011, com muito atraso, 

se levarmos em conta a adesão anterior de numerosos países ao chamados 

Freedom Information Acts (Foia) e às Sunshines Laws 3. Convêm lembrar que 

o embate entre as “teorias libertárias” e as teorias da responsabilidade so-

cial da mídia remonta às primeiras décadas do século passado.

Era de se esperar uma maior valorização do Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros (FANTINEL; MORAES, 2008), observado pela Federação 

Nacional dos Jornalistas e seus afiliados, a partir da derrubada da Lei de 

Impresa pelo Supremo Tribunal Federal. Considerada como “entulho au-

toritário” e como excrescência jurídica, por conter arbitrariedades como a 

“exceção da prova da verdade” para autoridades de escalão superior, nacio-

nais e estrangeiras, a ‘velha’ Lei de Imprensa figurava, no entanto, como 

parâmetro para tipificação e julgamento dos chamados “crimes de honra” 

(injúria, difamação e calúnia). Na sua ausência, restou o Código Penal, que 

é mais severo, e a eterna discussão em torno de um princípio, o de que não 

se deve legislar sobre liberdade de imprensa. Mas, como gerir, na prática, 

prerrogativas constitucionais como o direito de resposta, sem leis comple-

mentares? Acréscimo institucional a ser considerado, embora recente e de 

pouco histórico em matéria de cultura acumulada, veio a ser a Lei que regula-

mente o direito de resposta, direito esse que, embora seja uma prerrogativa 

constitucional, somente se concretizou em 2015 e, mesmo assim, com vetos 

descaracterizadores do projeto original (“Lei Requião”) e do próprio conceito 

clássico de direito de resposta (no que se refere a autoria por parte da parte 

ofendida do conteúdo reparador). A Lei 13.188, de 2015, concede aos veículos 

de comunicação o direito de assumir em nome da parte ofendida o conteúdo 

da resposta. Caso a parte ofendida não se dê por satisfeita, terá que se valer 

de meios jurídicos e, portanto, não consensuais.

3. Literalmente, leis do sol brilhante, numa referência a publicidade e à transparência, receberam essa 
designação graças à analogia formulada por um magistrado norte-americano quando, argumentando 
em favor dos cidadãos e contra a opacidade do Estado, disse que ‘nada há de mais desinfetante do que 
a luz do Sol’.
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Os códigos de ética não são suficientes para assegurar a reparação de 

danos morais e eventuais danos materiais decorrentes da prática profissio-

nal, até mesmo porque o seu caráter é de recomendação e não de coerção 

(CHRISTOFOLETTI, 2008). As punições previstas no Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros somente se aplicam aos comunicadores filiados a al-

gum sindicato e, mesmo assim, a depender de análises e julgamentos em 

três etapas, nas quais os acusados dispõem de amplo direito de defesa: a) 

advertência; b) suspensão; e c) exclusão do quadro corporativo ou o impe-

dimento de ingresso (votado em Assembleia Geral do respectivo sindicato). 

Uma das saídas consiste exatamente em transpor o monitoramento ético 

do nível estritamente corporativo para a busca de uma dimensão social 

e expandida, como aconteceu no campo da publicidade, com a criação do 

Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) e do res-

pectivo Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, ambos 

abertos à proteção e participação de todos os cidadãos e não apenas uma 

auto-regulamentação circunstanciada à corporação dos publicitários. O 

mesmo ocorre com os critérios de Classificação Indicativa (por conteúdos e 

faixas etárias) das diversões públicas, que vieram substituir os antigos sis-

temas de censura a produtos da indústria cultural, uma tendência vitoriosa 

em todo o mundo, embora ainda marcada pelo debate sobre a pertinência 

de tais critérios e respectivos controles estarem ou não em poder do Estado.

O atual Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (2007) trouxe atuali-

zações importantes em relação ao documento anterior (1987), em vários 

aspectos, como foi a introdução da cláusula de consciência, da contextua-

lização do trabalho dos jornalistas em assessorias e do direito do jornalista 

de não assinar textos alterados por terceiros. Os debates éticos são sucessi-

vos, se considerarmos que o primeiro código de ética jornalística no Brasil 

data de 1949, revisado em 1968. Variam igualmente os desafios, de acordo 

com os contextos políticos. Se em outras épocas as lutas giravam em torno 

de prerrogativas básicas – liberdade, democracia, condições de trabalho –, 

a hipótese deste texto é a de que estamos, agora, ingressando num novo 

contexto,
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Paralelamente à espiral dos avanços tecnológicos, podemos considerar que 

há uma outra espiral, a das transformações da própria subjetividade huma-

na”, de seus direitos difusos e da reconsideração das fronteiras da cidadania. 

Karl Apel (1992; 1994), no início da década de 1990, já havia formulado a hi-

pótese do surgimento de uma “macroética universal e planetária”, ou seja, 

aquela caracterizada por um etos cuja magnitude transcende o paradigma 

do Estado-nação, aquele em que ainda estamos, a “mesoética”, por sua vez 

um progresso para com a microética, ou seja, a ética predominante nos con-

textos de aldeia e clã. Por sua vez, um etos universal, de valores e direitos, 

irá diferir de um simples etos global, governado pelas categorias do “mundo 

sistêmico”, principalmente as dos poderes político e econômico.

Edgar Morin (2006), ao pressupor, no início dos anos 2000, os “sete saberes 

necessários à educação do futuro”, considerou como um deles o advento 

de uma antropoética, ou seja, uma ética para o gênero humano e para a 

cidadania planetária. De nossa parte, cumpre acrescentar que os aportes 

contemporâneos em termos de direitos, cidadanias e sustentabilidade apon-

tam para uma revisão da própria ideia de cidadania planetária, uma vez que 

o Planeta não está habitado apenas por seres humanos e que a própria so-

brevivência depende de uma interação sistêmica de compreensão e respeito 

dos humanos para com todas as formas de vida, na medida em que haja 

uma interdependência sistêmica, daí a pertinência em se falar de cidadanias 

outras, das águas, das florestas e de tudo que possa assegurar a qualidade 

de vida das futuras gerações (desenvolvimento sustentável), mas levando 

em conta toda a biodiversidade. Essa complexidade ética é denominanda 

de holoética, ou seja, a ética para com o todo e não apenas para com o re-

corte dos interesses humanos. Tal perspectiva expandida, em diálogo com 

a reflexão deontológica, pode guiar a formação dos comunicadores. Não se 

propõe deixar de lado debates pautados em dilemas cotidianos, tais como o 

uso de câmera e identidades ocultas, além de imagens e textos adequados 

ao decoro jornalístico. O que se percebe é a necessidade de uma conexão 

pedagógica entre as práticas exemplares na atividade profissional e uma 

formação expandida e conectada à implementação contínua dos direitos hu-
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manos e dos direitos difusos e também abrangentes de outras ‘cidadanias’, 

promovendo-se, portanto, um duplo descentramento: de um lado, a constru-

ção de um etos jornalístico de visão mais ampla do que a simples deontologia 

corporativa; de outro, a corresponsabilidade dos profissionais para com um 

amplo contexto de responsabilidade socioambiental planetária.

Considerações finais

Vivemos numa era em que a ética jornalística ultrapassa as corporações 

e os seus códigos, precisando ser recontextualizada num panorama mais 

vasto, da própria Humanidade e da sua presença no mundo intersistêmico, 

de convivência harmoniosa entre todas as espécies.

Diante deste cenário, surgem questões importantes sobre a disposição das 

organizações e dos jornalistas. Estariam as corporações e os profissionais 

dispostos a se abrir para reflexões sociais e internacionais? Estariam as cor-

porações e os profissionais dispostos a se envolver com responsabilidades 

para além de sua estrita inserção técnica no mundo? Esse é precisamente 

o foco deste trabalho, cujo propósito não é o de oferecer uma plataforma 

pronta e acabada, mas o de trazer ao debate acadêmico a preocupação com o 

ensino e com a formação das gerações que irão atuar num horizonte em que 

valores como desenvolvimento sustentável e cidadania planetária são pautas 

globais. Estudantes, professores e profissionais da Comunicação precisam 

não somente trazer a si essas novas dimensões éticas, mas também se pre-

parar para sua inserção num contexto interdisciplinar e intersubjetivo, no 

qual o decoro já não é algo a ser observado ‘no estrito cumprimento do dever 

profissional’, mas como algo de natureza discursiva e aberta continuamente 

à avaliação de todos.
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O JORNALISMO CULTURAL ENTRE OS LIMITES 
DO MERCADO E OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL NA UNIVERSIDADE

Sérgio Luiz Gadini

“Uma das tarefas da formação profissional em Co-

municação é despertar e desenvolver sensibilidades 

estéticas, capazes de identificar e sintetizar as plu-

ralidades da vida cultural brasileira. E isso precisa 

entrar, logo, no ensino de Jornalismo” (Luiz Naue)

Existe uma mudança, ao que tudo indica pouco ba-

rulhenta, no cenário da mídia brasileira que registra 

impactos e transformações ainda não suficientemente 

compreendidas pelos estudos e, provavelmente, tampou-

co pelos próprios gestores e empresários que controlam 

a comunicação neste País, desde que o segmento passou 

a se configurar como negócio lucrativo (a partir de 1930 

e, de forma mais ‘profissional’, no pós-guerra), aliado à 

crescente urbanização. Por conseqüência, tais mudan-

ças também impactam o mercado da produção cultural 

e a produção jornalística do respectivo setor. A área 

de ensino profissional não fica imune a esse processo. 

E, para entender o cenário midiático, é oportuno con-

textualizar de que cultura se fala quando se pensa em 

crítica de mídia.

De certo modo, tornou-se comum ouvir ou ler que, no 

Brasil, a crítica cultural perdeu a importância (aura) e 

força que teriam marcado a história do Jornalismo dos 

anos 19501 até o início da década seguinte. Entre as jus-

1. A indicação histórica refere-se ao período em que surgem os cadernos 
culturais, com edições diárias, nos jornais brasileiros, tendo por base o 
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tificativas não faltam referências e críticas aos modelos empresariais da 

mídia que, aos poucos, garantiram mais espaço às produções da cultura 

industrial (música que assegura venda, cinema que atrai público ou livro 

que some de gôndolas por consumo), além da própria televisão, que hegemo-

niza as atenções de públicos, de forma mais acentuada entre os anos 1970 

e 2000.

Nesse contexto, a crítica teria registrado um ‘encolhimento’, inclusive, fren-

te ao mercado do entretenimento, que espetaculariza shows e eventos para 

atender variados segmentos de públicos, justificando assim investimentos 

(cada vez mais midiáticos) capazes de garantir retorno financeiro. Não ha-

veria, pois, muito espaço e margem para manifestações artístico-culturais 

reflexivas no respectivo modelo vigente. Em tempos de celeridade informa-

cional, a música seria basicamente para dançar, a TV para descontrair e o 

cinema para rir, enquanto o livro (mesmo o e-book) continuaria pesado e 

com pouco espaço nos lares brasileiros.

Se comparado ao que já se registrou nos diários impressos do País, o espa-

ço da crítica foi reduzindo, como foram também minimizados os mesmos 

periódicos em importância na vida social, seja pela entrada de suportes con-

correntes, como pelo modelo vigente, mesmo em tempos de redes digitais. 

Mas não foi apenas o espaço físico da crítica cultural que perdeu força! Deve 

se ponderar que a queda de tiragem dosjornais impressos no Brasil – onde 

também se fala na extinção de outros – parece refletir um problema de foco 

editorial e estratégia de ação, até porque, se a recomposição do poder de 

compra da população (confirmada pelos indicadores econômicos, a partir 

do início da década 2000) não traz novos leitores, é possível suspeitar que o 

modelo editorial estaria mesmo em crise. Mas, esse é outro problema, que 

podeser tratado em debates igualmente oportunos em breve oportunidade 

futura!

Jornal do Brasil (com a reforma gráfica e editorial realizada entre 1956 e 58), a Folha de S. Paulo, com 
o lustrada, em 1958, seguido por outros periódicos. O tal fenômeno da ‘cadernização’ registra, até os 
anos 1980, o surgimento de dezenas de cadernos, indicando um fortalecimento das editorias culturais, 
agrupando o que, até então, tinha um formato de suplemento de fim de semana, como literário, 
artístico ou de lazer. Os cadernos passam, assim, a ‘integrar’ os mais diversos sub-setores de arte, 
cultura e, aos poucos também, de mídia, lazer e demais formas de entretenimento.
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Há que se considerar, entretanto, que a tal fase ‘áurea’ dos diários brasilei-

ros não era tão ideal quanto se poderia pensar. Alguns indicadores ajudam 

a entender o cenário da época. Com pouco mais de 50% da população viven-

do em áreas urbanas, os anos 1950 foram marcados pela força da Era do 

Rádio e pelo surgimento da televisão, oficialmente lançada, em setembro 

daquele ano, no Brasil. O número de diários impressos que circulavam na 

então capital federal (RJ) não reflete a realidade do País, de um modo geral. 

E, pois, mais páginas ou mesmo rodapé com críticas de peças, filmes ou 

apresentações musicais podem não traduzir as complexas condições sociais 

vivenciadas pela grande maioria da população.

Assim, forma-se o chamado fenômeno da ‘cadernização’ editorial2 – em que 

se fortalece o caderno cultural, como 2, B ou segundo, como também se 

legitimam os serviços de classificados setoriais, em segmentação de merca-

do – que vai, na medida em que outros diários implantam suas respectivas 

atualizações editoriais, abrindo espaço para explorar a cultura como notícia 

no jornalismo brasileiro (Gadini, 2003). Ainda que parte dos diários do País 

só vai adotar o modelo emergente, separando as editoriais em diversos ca-

dernos, ao longo dos anos 1970 e na década seguinte.

O espaço da crítica cultural – que já existia nos diários brasileiros, em 

alguns casos, desde as primeiras décadas do século XX, vai ganhando for-

matos próprios, diferenciando-se da publicidade e da informação, na mesma 

proporção em que atende aos emergentes setores culturais (como a divulga-

ção, comentário ou sugestão sobre a programação radiofônica cotidiana), 

por vezes tensionado por demandas da segmentação do mercado. A cultura 

amplia o espectro da cobertura – para além da literatura, teatro e cinema, 

temas até então hegemônicos – e passa a ser também agendada pelo que 

rola na semana, além de incorporar mais serviços (como informação útil, 

2. Os primeiros jornais brasileiros que passam a contar com uma editoria de cultura, com uma 
produção jornalística (noticiosa, de crítica ou serviço) diária, só vão circular em tais formatos a partir 
da segunda metade da década de 1950. Até então, os jornais impressos mantinham suplementos 
culturais – em geral, mais literários – que circulavam na edição de sábado ou domingo, em que havia 
espaços para crítica ou comentários sobre temas ou lançamentos culturais, ainda que habitualmente 
pautados pela capital federal ou pela agenda da capital paulista, que registrava o maior crescimento 
populacional migratório do País.
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seja como agenda, roteiro ou dicas, além de agregar as tais curiosidades ou 

variedades, outrora típicas de revistas, como jogos, tiras, horóscopo, pro-

gramação de rádio ou televisão), inclusive colunas sociais e eventualmente 

espaço para crítica ou comentário sobre temas atuais. Em outros termos, 

as reformas – ainda que, em alguns casos, com reduzido espaço da crítica 

nos suplementos – criam outras referências de profissionalização, uma vez 

que a demanda por repórteres e editores em cultura foi se ampliando. E, por 

tabela, mais jornalistas entram no cenário da cobertura cultural!

Isso porque, com a crescente urbanização, o campo cultural registra mais 

opções, novos lançamentos editoriais, variadas sugestões de peças teatrais 

e filmes em cartaz, mais agenda de shows e apresentações artísticas nas 

cidades grandes e médias do País. Por conseqüência, aparecem outros pro-

dutos midiáticos e programas com pautas culturais.

E surge, aqui, um probleminha da mídia brasileira: diferente de inúmeros 

outros países do mundo (da América Latina à Europa, por exemplo), a cul-

tura como eixo editorial encontra resistência em programas de rádio e TV. 

Raramente se tem produções – seja de crítica, análise ou mesmo debate 

sobre ações e políticas culturais - em programas de rádio e TV. Constatação 

essa que não acontece em política e economia, que mantêm espaços segmen-

tados na mesma mídia de massa. E, assim, a crítica cultural fica distante 

das ondas de rádio e TV aberta no Brasil, embora em canais fechados algu-

mas eventuais iniciativas abordam situações da área.

É o advento da internet comercial, na segunda metade dos anos 1990, que 

cria as condições para reconfigurar o mercado midiático brasileiro, até en-

tão com pouco espaço nos sistemas abertos (de rádio e TV) às expressões 

culturais, ao mesmo tempo em que o barateamento técnico das estruturas 

de produção (câmeras, ilha de edição, cabos e demais suprimentos) amplia 

as ofertas possíveis de produtos televisivos, seja em redes abertas ou fecha-

das (como prevê a legislação da TV fechada, de janeiro de 1995).
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Usuário, consumidor ou assinante, continua(va) distante dos controles edi-

toriais e fato mesmo é que pouco mudou no diz que respeito aos espaços 

de crítica cultural. Interatividade ainda era algo distante do cotidiano de 

leitores, ouvintes ou telespectadores. É a ampliação de acesso à internet que 

impulsiona os demais meios a repensar as estratégias editoriais, buscando 

garantir condições de manifestação aos consumidores. Assim, na ausência 

de espaços para agenda (pauta e crítica) cultural, registra-se no Brasil uma 

gradual criação de blogs e, ainda que modestamente, aos poucos, setores da 

mídia reavaliam as estratégias editoriais. Mas nada capaz de justificar os 

limites do controle político de mídia vigente no Brasil. Afinal, se considerar 

o silêncio tácito dos gestores políticos, tal demanda deve envolver bem mais 

tempo físico para gerar mudanças sociais.

Enquanto isso, com as transformações da web 2.0, já avançando para 

o que se denomina de web 3.0, fala-se em ‘febres’ de redes sociais, com 

uma promessa de interatividade mais efetiva através das potencialidades 

multimeios: agregar imagens, áudio, texto com hiperlinks indicativos, por 

exemplo. Mesmo com tais recursos disponíveis, a crítica parece não conta-

giar na mesma proporção os usuários da rede. Guardadas as proporções, 

pode-se dizer o mesmo sobre a TV a cabo. Os canais locais, incluindo-se 

os comunitários, legislativos e universitários, parecem não ter despertado 

o potencial criativo ao uso de tais espaços para o exercício da crítica cul-

tural, seja como motivação participativa, seja como envolvimento com as 

próprias atividades disponíveis, virtual ou presencialmente. Baseado nessas 

discussões, o tópico seguinte relata experiência prática de crítica cultural e 

formação profissional, no caso, do Jornalismo.

Aproximações dialógicas ao campo do ensino profissional

Em geral, constata-se ainda uma orientação editorial, que marca os cader-

nos culturais, cada vez mais próximas de temas relacionados à produção 

televisiva, que dialoga com demandas de lazer local e convive com a lógica 

do colunismo social. De outro aspecto, as variedades (adaptadas do jornalis-

mo de revista na primeira metade do século XX) tensionam com os roteiros 
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dos espaços tradicionais da área e operam como estratégia de agendamento 

temático, além de eventuais análises (em forma de crítica ou comentário). E 

esse mesmo (inter)agendamento não está distante do que acontece ou é pro-

duzido nos demais meios de comunicação, bem como nos espaços culturais 

locais, ganhando visibilidade e, ao mesmo tempo, legitimando a existência 

(social) dos tais cadernos culturais.

Entre as marcas editoriais do modelo hegemônico das produções culturais 

noticiosas brasileiras incluem-se variadas orientações, ainda presentes nos 

cadernos dos diários das principais cidades do País, como a crescente in-

fluência televisiva no cotidiano brasileiro e a manutenção das críticas dos 

suplementos literários (freqüente nos anos 1950 e 1970), sem abandonar a 

referência editorial de produto jornalístico cultural3.

Pode-se dizer que outras duas variáveis tensionam as diretrizes editoriais 

ainda hegemônicas no jornalismo cultural (diário) brasileiro. De um lado, as 

transformações socioeconômicas que, ao longo dos últimos 10 anos, recon-

figuram a tradicional pirâmide social do País. Não se pretende ficar preso 

aos indicadores econômicos, mas não se pode ignorar que o aumento rela-

tivo do poder aquisitivo de parte da população brasileira recolocou também 

a mídia impressa ao alcance, ainda que modesto, de um maior número de 

leitores, mesmo que motivados por sentir-se incluídos na informação rápida 

e de efeito informativo restrito em breves notas, tradicionalmente presentes 

nos chamados jornais voltados às classes D e E.

Alguns indicadores ajudam a compreender um pouco melhor este cenário. 

O estudo Observador Brasil (2012) revela um aumento crescente no tama-

nho da classe C, atingindo mais de 50% da população econômica do País no 

final de 2011, enquanto as classes D e E registraram uma redução de 50% 

para 24% da população em apenas seis anos (de 2005 a 2011). E o que esta 

variável econômica tem a ver com o mercado cultural e, pois, também com a 

3. O debate em torno da identificação de crises dos modelos hegemônicos em jornalismo cultural no 
Brasil já é corrente há mais de uma década. Daniel Piza discutiu o assunto em vários textos (como 
Jornalismo Cultural. São Paulo: Editora Contexto, 2003). Mas, a tal crise parece envolver variáveis 
externas às opções editoriais da área.
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produção jornalística voltada ao setor? A reconfiguração do poder aquisitivo 

passa a incluir outros produtos em condição de acesso a um maior número 

de pessoas. Cinema, música e, em alguns casos, também mídia impressa. E 

isso sem falar nos produtos eletrônicos.

Os dados de tiragem e circulação dos diários impressos brasileiros na última 

década mostram a realidade do segmento. Em 2000 os jornais chamados 

(ou que, ainda, se consideram) tradicionais estavam no topo dos diários com 

maior circulação no País. O diário de maior tiragem atingia cerca de 430 

mil exemplares, enquanto no primeiro semestre de 2013 o diário com maior 

circulação impressa no País não chega aos 300 mil exemplares. E, no mes-

mo ano 2000, entre os 10 maiores 8 estavam no eixo Rio/SP e 7 ou 8 eram 

voltados às classes A/B.

No início de 2013, os números já indicavam outro cenário, ainda que os da-

dos se refiram ao ano anterior, de acordo com a Associação Nacional de 

Jornais (ANJ, 2014). Pelo menos cinco dos 10 diários de maior circulação 

são considerados ‘diários’ populares, voltados às classes D e E, talvez no 

máximo para C. E, ao mesmo tempo, cinco entre os 10 de maior circulação, 

circulam fora das duas grandes metrópoles nacionais. E se considerar os 50 

diários com maior circulação no País, pelo menos metade (50% em núme-

ros) são assumidamente ‘populares’. Em números absolutos, a circulação de 

diários aumentou pouco, se ponderar também o crescimento populacional 

no mesmo período. Se em 2000 a média diária de jornais impressos era 

de 7,9 milhões, em 2012 o consumo atinge 8,8 milhões de exemplares. E, 

ainda pelas informações das entidades empresariais do setor, desse total, 

cerca de 4,5 milhões referem-se a jornais filiados ao Instituto Verificador 

de Circulação (IVC). Não precisa muito esforço para constatar o distancia-

mento editorial da realidade cotidiana da maioria da população brasileira, 

estimada em 200 milhões de pessoas. O que significa, na prática, que o 

Brasil ainda parece um pouco distante de uma média razoável de consumo 

per capita de mídia impressa diária4.

4. Os dados da pesquisa brasileira de mídia, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República (SeCom), referente ao final de 2013, lançada em 2014, apresenta um retrato mais atualizado 
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De volta ao presente, pergunta-se a qualquer executivo (ou gestor de segun-

do e terceiro escalão hierárquico) como está se configurando o mercado 

midiático brasileiro, e, muito provavelmente, a resposta padrão deve consi-

derar o perfil do interlocutor5. Pela experiência das rodadas de negociações 

trabalhistas, o sindicalista revela a ambigüidade das respostas empresa-

riais, uma vez que não abrem dados sobre a real situação financeira dos 

grupos de mídia.

Se, por um lado, dirigentes empresariais comemoram, em público, a ma-

nutenção da média de 8,8 milhões de exemplares de diários impressos em 

circulação no País (4,5 milhões de jornais filiados ao Instituto Verificador 

de Circulação/IVC)6, conforme números de 2012 e 20137, por outro lado, a 

onda de demissões registrada entre o final de 2012 e meados de 2013, revela 

outros indicadores para pensar a realidade.

Desafios da formação em Jornalismo

É nesse contexto que a formação profissional em Jornalismo vislumbra um 

desafio na busca de atender demandas latentes para melhor sintonizar com 

uma das tendências da segmentação do campo cultural – voltada à análise 

de serviços, atividades ou produtos em circulação e consumo no setor.

dos “hábitos de consumo de mídia pela população brasileira”. O relatório completo está disponível 
no endereço:<http://observatoriodaimprensa.com.br/download/PesquisaBrasileiradeMidia2014.pdf>.
5. A mesma discussão é feita por Paulo Zocchi, diretor do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, 
conforme entrevista para reportagem da agência Pública. Disponível em: <www.apublica.org/2013/06/
existe-uma-crise-nos-impressos-nada-declarar-respondem-os-jornais/>. Acesso em:  20 de julho de 
2013.
6. Dados disponíveis em:<www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/circulacao-
diaria>.
7. Apesar dos dados, aparentemente objetivos, o Instituto Verificador de Circulação (IVC) estima que 
o número de brasileiros leitores de jornais seria bem superior. Pelas projeções, cerca de 21 milhões 
de brasileiros leem jornais impressos diariamente, enquanto 73 milhões fariam uma leitura eventual 
ou periódica. Ao mesmo tempo, pelas mesmas projeções de sondagens, estima-se que cerca de 20 
milhões de brasileiros acessam notícias diariamente pela internet, enquanto 50 milhões de brasileiros 
acessam com (relativa) frequência. A TV aberta, entretanto, ainda seria a principal fonte de informação 
dos brasileiros, com cerca de 94% de acesso prioritário ou eventuais, seguido pelos jornais impressos, 
com 66% das opções, acompanhado – simultaneo ou não – por revista (59%), rádio (44%), internet 
(44%), TV paga, (14%), smartphone (7%) e tablet (0,3%). A Informação está disponível em:<www.
meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2011/11/24/21-milhoes-leem-jornal-diariamente-no-
Brasil.html#ixzz2aGnqu5T9>.

http://observatoriodaimprensa.com.br/download/PesquisaBrasileiradeMidia2014.pdf
http://www.apublica.org/2013/06/existe-uma-crise-nos-impressos-nada-declarar-respondem-os-jornais/
http://www.apublica.org/2013/06/existe-uma-crise-nos-impressos-nada-declarar-respondem-os-jornais/
http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/circulacao-diaria
http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/circulacao-diaria
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Não há um estudo pontual sobre a existência de espaços disciplinares ou 

laboratoriais voltados especificamente à crítica cultural nos cursos de 

Jornalismo do País. Mas, com raras exceções, é só a partir dos anos 1990 

que o ensino universitário em Jornalismo passa, ainda que gradualmente, 

a abrir espaço na formação acadêmica para a análise de produções cultu-

rais ou de mídia. É, aliás, o mesmo crescente movimento que aponta para 

a importância de se repensar os currículos de cursos de formação universi-

tária em Jornalismo, mais voltados às peculiaridades da profissão e menos 

às generalidades conceituais (ainda que sempre oportunas) no ensino de 

graduação.

E por que os cursos de Jornalismo raramente trabalha(va)m, até aquele mo-

mento (meados dos anos 1990), a produção de crítica cultural? Vale, aqui, 

uma observação para contextualizar uma característica, em certo sentido, 

hegemônica na maioria dos cursos da área. A presença e influência de análi-

ses orientadas pela Teoria Crítica da comunicação, fundamentalmente pelas 

leituras dos principais pensadores da Escola de Frankfurt (além da reprodu-

ção de leituras ‘afiliadas’ à mesma abordagem) contribuía para manter uma 

espécie de ‘análise’ crítica da produção midiática. O detalhe é que, em geral, 

tais contribuições intelectuais ficavam em um plano mais conceitual e ra-

ramente ganhavam a forma de exercício de crítica cultural. Nesse aspecto, 

é importante lembrar que a tal hegemonia neo-frankfurteana nos cursos 

de Jornalismo era legitimada por uma contribuição também reforçada dos 

cursos de pós-graduação da área.

Mas, embora não se pode indicar algum momento crucial em que tais abor-

dagens se materializem em críticas voltadas à produção de mídia e cultura, 

é a partir do início da primeira década do século XXI (2000) que as pro-

postas de espaços próprios para crítica de mídia ganham alguma adesão 

nos cursos de Jornalismo, um pouco em sintonia com o fortalecimento de 

disciplinas mais voltadas ao ensino da área, como Teorias e Metodologias de 

Pesquisa em Jornalismo, por exemplo.
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É também o rápido crescimento da internet que impulsiona a emergência 

de espaços laboratoriais na forma de análise sistemática da mídia – em boa 

medida no caminho trilhado pela experiência do Observatório da imprensa, 

que surge em 1996, e logo ganha uma versão televisiva e também radio-

fônica – derivando em variadas expressões e formatos que, em diversas 

cidades do País, estudantes e professores passam a acompanhar as produ-

ções midiáticas.

Mas onde fica o limite e a diferença entre a crítica cultural e a análise da 

mídia? A constatação pragmática do que se denomina crescentemente de 

‘cultura midiática’ – ao mesmo tempo em que a mídia também impulsiona 

e fortalece alguns formatos e serviços culturais – passa a aproximar e, em 

certos aspectos, integrar tais análises das produções voltadas aos midiá-

tico e cultural. Não significa dizer que, daí em diante, (quase) tudo seria a 

mesma coisa, mas apreender a real sinergia e interdisciplinaridade que vai 

legitimando o que, há vários anos, alguns autores conceituam como ‘cultura 

da mídia (como fez, por exemplo, Douglas Kellner, com suas análises já em 

meados dos anos 1990, dentre vários outros autores).

Essa tendência – se é que assim se poderia denominar – vai ganhando força 

e expressão a um ponto que, neste momento, é bem provável que dezenas 

de cursos de Jornalismo possuam em suas respectivas grades curriculares 

atividades ou aulas com alguma produção laboratorial que possibilite aos 

estudantes o exercício da crítica cultural e de mídia.

Aliás, os próprios meios tradicionais de comunicação, em certa medida, 

pautam algumas das transformações do referido mercado, por vezes (re)

nomeando eventuais sub-seções que vão de expressões como cultura digi-

tal, vida em rede, tecnologias interativas ou mesmo redes sociais, para ficar 

apenas em alguns termos mais presentes.

Vale lembrar, aqui, que as diretrizes curriculares ao ensino de Jornalismo – 

elaboradas em 2009, e homologadas pelo Ministério da Educação em 2013 

– contemplam as crescentes demandas ao indicar a pertinência de se ex-

plorar o potencial das redes sociais na formação profissional da área. Uma 
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orientação que, aliás, já vem sendo experimentada por estudantes e pro-

fessores, através de projetos laboratoriais que envolvem os mais variados 

formatos e perspectivas, há alguns anos antes mesmo da vigência das novas 

diretrizes curriculares.

É neste sentido que, ao se falar em crise do jornalismo e da crítica cultural 

no Brasil, talvez, seria pertinente voltar um pouco o olhar para conferir al-

gumas experiências laboratoriais em andamento nos cursos da área que, 

muito provavelmente, indicam outras formas de se fazer jornalismo no 

campo cultural, ao mesmo tempo em que contribuem na formação profis-

sional da área.

E isso é oportuno, principalmente se considerar que o jornalismo cultural 

pode ser definido como uma área do Jornalismo que apresenta diversos 

formatos discursivos (in)formativos que tematizam produtos, ações ou ser-

viços do campo cultural, seja numa perspectiva noticiosa, de agenda, roteiro 

ou crítica. E, de modo mais pontual e específico, crítica é um (sub) gênero 

que se insere no referido segmento de abordagem jornalística (focada em 

produções de arte e de cultura).

Afinal, a crítica de cultura e de mídia é, e historicamente também foi, um 

dos pilares do jornalismo cultural, podendo ser encontrada em cadernos de 

cultura, suplementos temáticos, em publicações especializadas e, a partir do 

final dos anos 1990, cada vez mais também disponível nainternet. Ela tem 

as características do formato (ou campo) jornalístico como clareza, coerên-

cia e agilidade, e deve estabelecer uma interpretação do mundo, para além 

do objeto analisado, trazendo reflexão para o público leitor (PIZA, 2003).

Como se vê, diante dos diversos impasses que permeiam o ensino e a pro-

dução do Jornalismo, é válido analisar o quanto o jornalismo cultural, 

especialmente nos formatos e variações com ênfase na “crítica”, influencia 

na formação acadêmica do jornalista no sentido de aprimorar seu conheci-

mento e permitir o exercício futuro do gênero no mercado de trabalho.
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E, aqui, uma pausa para apresentar rapidamente uma experiência labo-

ratorial em crítica de mídia e cultura. Na Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), os estudantes do segundo ano do curso (bacharelado) de 

Jornalismo, através da disciplina Crítica de Mídia (com apenas duas horas 

semanais), desde 2009, produzem críticas com edição semanal ao blog 

Crítica de Ponta (2014). E, partir de março de 2011, a produção ganha tam-

bém uma versão televisiva, que roda toda semana (Crítica de Ponta na TV!) 

na TV Comunitária da Cidade, que opera pelo canal 17 da Net cabo local.

A produção editorial do programa é dos próprios estudantes, a partir dos 

textos elaborados no site, possibilitando, além do desenvolvimento da per-

cepção crítica de produções culturais, um exercício na forma de comentário 

ou expressão televisiva. Trata-se de uma atividade simples, viável, na medi-

da em que é uma produção planejada e executada por equipes de três alunos 

cada, que se revezam para manter o site atualizado, com cerca de 10 críticas 

semanais inéditas, e um programa semanal de 15 minutos, pautando o ce-

nário artístico, midiático e cultural da cidade a partir de um olhar (e análise) 

crítica.

Aliás, uma última variável que também envolve o modelo hegemônico edi-

torial no Jornalismo Cultural diz respeito à presença, rápido crescimento 

e impacto da internet na produção de mídia. Sem qualquer ilusão de que 

as redes forçaram a redução dos jornais impressos, o fato é que a disponi-

bilização de dados e informações, outrora exclusivos aos consumidores de 

produtos impressos, ganhou espaço nas redes digitais. E, ao mesmo tempo, 

o modelo pouco interativo, em boa medida sustentado na linearidade edito-

rial, passou também a encontrar resistência, na mesma proporção em que o 

crescimento das condições de acesso àinternet gerou um aumento de espa-

ços de expressão (cultural e informativa).
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Considerações finais

Como se vê, o jornalismo cultural brasileiro, se observado apenas do ângulo 

do modelo hegemônico dos cadernos setoriais e da própria ausência ou li-

mitados espaços disponíveis em rádio e TV, parece estar em crise (Gadini, 

2012).

Mas basta olhar um pouco além do mercado tradicional para se perceber 

que existe vida, inteligência e exercício de crítica voltada às produções de 

mídia e cultura. E esse é também um desafio ao processo de formação 

profissional em Jornalismo no País. Do contrário, pode-se entender como 

normal uma eventual simpatia por leitura de velhos diários que ainda (so-

bre)vivem com dinheiro de anúncios oficiais – bem pagos pelo dinheiro do 

contribuinte – enquanto ousados projetos de mídia alternativa tentam so-

breviver como oferta possível de informação efetivamente preocupada com 

a pluralidade e o interesse público. Talvez, quando se pensa em crítica de 

mídia e cultura o cenário pode ser mais promissor que a identificação de 

uma crise de mercado.

E, ainda que esteja em um momento de transformações com desdobramen-

tos imprevisíveis, parece haver a mesma crise que se constata nos modelos 

hegemônicos de produção editorial. A redução de espaços, outrora conso-

lidados de uma crítica especializada (como em música, cinema, teatro e 

literatura), pode não indicar exatamente a crise do JC propriamente, até 

mesmo porque a existência e manutenção de programas em rádio/TV sobre 

produção cultural não diminuíram na grade da maioria das emissoras. O 

que se vê é, de fato, uma gradual substituição de projetos editoriais com 

caráter crítico e informativo por programas mais focados na indústria de 

entretenimento, lazer e espetáculo.

Agora não se pode afirmar que tais adaptações indiquem crise ou enfra-

quecimento do campo cultural. Um olhar atento da agenda de produtos e 

serviços em arte, mídia e cultura das cidades grandes ou médias do País 

indica um aumento da oferta aos mais diversos setores da população, inclu-

sive aos segmentos que, a partir do início da década passada, recuperaram 
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parte do poder aquisitivo e, em alguns casos, ainda que distante de um ce-

nário ideal de cidadania, incluem em suas práticas cotidianas o consumo de 

bens e serviços culturais.

Entre os limites do mercado convencional de mídia, parece que o jornalismo 

cultural brasileiro vislumbra possibilidades de contribuir para com a for-

mação profissional na área, desafiando estudantes e professores a explorar 

o potencial da internet e, se possível, dialogando com setores sociais que 

ainda não parecem satisfeitos com as ofertas mercantis disponíveis nas gra-

des de redes abertas e tampouco nas páginas de alguns diários, que pouca 

disposição indicam em rever os modos unilaterais de defender suas respec-

tivas (e intocáveis) margens de lucro, por vezes sequer aceitando o direito ao 

contraditório ou mesmo garantindo a propagada pluralidade de interesses 

que marca a sociedade brasileira.

Por fim, cabem duas breves perguntas, ainda que este texto não tenha 

qualquer pretensão de responder, mas apenas provocar futuras possí-

veis investigações: qual o espaço e o papel da crítica cultural nos cursos 

de Jornalismo do País? E a crítica de mídia, quando existe, como se mate-

rializa? Fato é que o espaço da crítica de cultura e de mídia nos cursos de 

Jornalismo do Brasil ainda está em re-configuração. Fica, pois, um desafio 

aos colegas docentes e pesquisadores em Jornalismo. Isso tudo, sem igno-

rar a variável de que parte da crise do mercado pode ser estrutural – em 

referência ao modelo hegemônico da produção jornalística brasileira – e não 

apenas conjuntural. Mas esse já é outro debate!
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