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RESUMO

Neste estudo abordamos a percepção que os jornalistas do jornal de Fato têm 
sobre  sua  independência  profissional  diante  da  empresa.  A pesquisa  traça  um 
histórico  da  constituição  da  imprensa  como  empresa,  dos  fatores  políticos, 
econômicos e da cultura jornalística que influenciam a produção das notícias e a 
relação entre jornalista e empresa. O objeto desse estudo é o jornalista, repórter 
cumpridor  da  rotina  diária  dentro  de  uma  redação.  O  resultado  obtido  foi  a 
percepção  dos  limites  da  independência  do  jornalista  quando  são  colocadas 
questões que entram em choque com interesses político-econômicos aos quais o 
jornal está ligado, e uma espécie de conformismo quanto à sua impotência em torno 
da decisão do que deve ou não ser publicado.

Palavras chave: jornalista, empresa, independência
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ABSTRACT

In this study we board the perception what the journalists of the Jornal de Fato 
have on his professional independence before the enterprise. The inquiry draws a 
historical  one  of  the  constitution  of  the  press  like  enterprise,  of  the  political,  
economical factors and of the journalistic culture that they influence the production of 
the news and of the relation between journalist and enterprise. The object of this 
study is the journalist, punctilious reporter of the daily routine inside an editorial staff.  
The  obtained  result  went  to  perception  of  the  limits  of  the  independence  of  a 
journalist  when  healthy  when  questions  that  enter  in  shock  with  the  factors 
economical-politician to which the newspapers are tied, and a sort of conformism on 
this his impotent reality of decision on which it has to or done not published put.

Key words: journalist, enterprise, independence
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1. INTRODUÇÃO

O  Jornalismo,  como  atividade  profissional,  teve  seu  início  na  Europa,  no 

século  XIX,  e  se  cristalizou  no  Brasil  em  meados  do  século  XX.  Com  a 

profissionalização, os jornais passaram a se constituir como empresas capitalistas, 

que precisavam lucrar.  Um modelo empresarial  de estruturação foi  adotado,  e  o 

jornalista esteve inserido nesse meio, carregando as conseqüências que isso trouxe 

à atividade. Se antes o jornalismo era feito partidariamente para difundir doutrinas e 

opiniões,  ele  passou  tratar  a  informação  com pretensões  técnicas.  Tudo  com o 

intuito maior de fazer da notícia um produto à venda1. Não interessava aos grandes 

empresários do ramo restringir-se a fazer propaganda ideológica com textos longos, 

densos e cansativos,  feitos muitas  vezes por  literatos,  romancistas,  comuns nos 

jornais  do  início  da  imprensa brasileira.  Agora  o  jornalista  é  uma profissão  cuja 

técnica, a capacidade de reportar com objetividade e de modo mais acessível ao 

leitor  comum,  é  essencial.  Essa  constituição  do  jornal  como  empresa  coloca  o 

jornalista como funcionário, quase como um técnico da notícia dentro da redação. 

Todo s]este percurso histórico será melhor abordado mais à frente neste trabalho. 

Mas isso apenas se apresenta como um alicerce dessa pesquisa, pois aqui o foco é 

entender  qual  o  grau  de  independência  do  jornalista  diante  das  imposições  e 

determinações da  empresa quanto àquilo que ele escreve e publica. 

Pretendemos  investigar  o  cotidiano  dos  jornalistas  em  uma  redação,  e 

perceber qual a visão dos mesmos diante dos fatores que compõem a rotina da 

atividade  jornalística.  Buscamos  entender  como  a  estrutura  hierárquica  de  uma 

empresa  jornalística  age  na  política  editorial  do  jornal,  e  como o  jornalista  está 

inserido nesse contexto. Por isso, após o entendimento histórico do jornalismo, da 

sua constituição como empresa, e da formação dos jornalistas enquanto categoria 

profissional, iremos tratar dos fatores culturais da produção jornalística, dos fatores 

políticos e econômicos presentes e como esse fatores influenciam as notícias, no 

sentido  de  constatar  a  maneira  de  como  eles  se  encadeiam  no  processo  que 

determina o que será veiculado.
1  Cremilda Medina,  no Livro “Notícia:  Um produto à venda”,   fala do Jornalismo em tempo de  

sociedade capitalista e industrial, apresentando a notícia realmente como um produto à venda, 
sujeita aos eventuais gostos dos consumidores e dos setores que davam suporte financeiro e 
empresarial à Empresa jornalística, tratando o jornalismo como um fenômeno inserido na evolução 
da industria.
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Este  trabalho  objetiva  identificar  as  práticas  e  rotinas  do  jornalismo  local 

abordando como caso específico o Jornal de Fato, para, a partir dele, entender os 

fatores que influenciam na produção jornalística, compreender como e onde esses 

fatores incidem e propiciam a decisão editorial, e dissecar o peso do poder decisório 

do jornalista diante da empresa ao se deparar com esses fatores. Antes de falar 

diretamente sobre a empresa, vamos contextualizar com o ambiente, a cidade de 

Mossoró, o surgimento da imprensa local e as características político-econômicas da 

cidade. Sobre o  Jornal de Fato  farei um resgate de sua história, para através dos 

dados colhidos nas entrevistas com personagens ligados à redação (o diretor, editor-

chefe e jornalistas), adotar um referencial sobre o funcionamento da rotina do jornal,  

e traçar uma análise de como os jornalistas se percebem dentro da empresa, em 

termos de independência.  É importante ressaltar que nesse trabalho não será feita 

uma análise de conteúdo do material publicado, mas tão somente a análise da auto-

visão que os agentes produtores do jornal tem de sua atividade.

Este estudo é desenvolvido em função de uma inquietação, que surge ao 

pensar  as  relações  entre  o  profissional  de  jornalismo  e  a  empresa  de  que  é 

empregado, e como estas influenciam na definição  da notícia veiculada. Busca, 

ainda, mostrar as contradições existentes no discurso dos jornalistas a respeito de 

sua prática profissional, que está  inserida em empresas privadas de comunicação. 

O  estudo  objetiva  contribuir  com  as  discussões  acerca  da  liberdade  do 

jornalista  no  exercício  de  sua  profissão.  Aqui  há  a  pretensão  de  apreciar  as 

possíveis  contradições  e  sugerir  caminhos  de  discussão  para  as  questões 

envolvendo os limites da prática jornalística no contexto de uma empresa.

Em  suma,  nesta  pesquisa,  iniciarei  fazendo  um  levantamento  acerca  da 

constituição da imprensa no Brasil e em Mossoró. Após isso, pretendo apresentar os 

fatores que influenciam a produção de notícias, e como a cultura profissional define 

o que é notícia. Na fase seguinte, farei uma breve investigação do contexto político e  

econômico da cidade, para situar melhor os fatores que serão colocados. Também 

será  traçado um breve  histórico  do  Jornal  de  Fato,  desde sua criação aos dias 

atuais. Colhendo os dados supracitados, esta pesquisa vai se direcionar àquilo a 

que realmente se propõe. Afinal, entender os fatores e o contexto que influenciam na 

notícia  no  Jornal  de  Fato  é  importante,  mas  a  proposta  pensada  se  refere 

diretamente ao modo como esses atingem a produção noticiosa, e qual o poder real 

do jornalista de definir o que vai ser divulgado no Jornal.
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2. DA ORIGEM DA IMPRENSA  AO JORNAL EMPRESA

A origem do jornalismo, se deu a partir da iniciativa da burguesia medieval de 

minar o antigo feudalismo, e propor uma nova ordem: o Capitalismo. Lage (2001, 

p.10)  assinala  que  “por  detrás  da  evolução  da  Imprensa,  do  surgimento  dos 

periódicos,  de  suas  formas,  conteúdos  e  técnicas  de  produção,  encontra-se  o 

processo de surgimento e afirmação da burguesia”.

Ou seja, a iniciativa privada foi a quem originou a existência do jornalismo, e, 

desta forma,  esta atividade teve desde o início ligações com interesses privados, de 

um grupo social. 

Portanto, agora, temos de dedicar um espaço a falar de como a imprensa se 

implantou no Brasil, e depois disso, em Mossoró. Esse processo é importante para 

entender melhor as etapas que originaram o jornalismo em âmbito nacional e local, e 

assim ajudar a conhecer a realidade presente.

A era  do  jornal  moderno2  foi  inaugurada com a invenção  da prensa  de 

impressão  por Johann  Gutenberg,  em meados do  século  XV. Isso mais tarde veio  

a possibilitar a  produção  massificada de textos impressos.  Com  a  Revolução 

Industrial,   no   século   XVIII,   a   imprensa   encontrou   as  condições  para  se 

desenvolver em todo o mundo. (GUERRA, 2003). 

No Brasil, segundo Sodré (1999), junto à chegada de Dom João VI, em 1808, 

deu-se também o surgimento da imprensa em território nacional.  Nesse período, a 

corte portuguesa implementou o jornal semanal Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o 

precursor  do  Diário  Oficial.  Também  começou  a  circular  no  Brasil  o  Correio 

Braziliense,  jornal  fundado  por  Hipólito  José  da  Costa,  e  que  utilizava  como 

bandeira,  ou  linha editorial,  a  defesa da independência do Brasil  em relação ao 

domínio  português.  Para  fugir  do  controle  da  corte,  este  jornal  era  editado  em 

Londres, e clandestinamente circulava no Brasil. Em 1811, o jornal Idade d'Ouro é o 

terceiro jornal a ser veiculado no Brasil. O Idade d'Ouro era editado na Bahia, e dava 

apoio ao império  português.  Via-se então,  que nesse período da emergência da 

imprensa escrita, o país vivia sobre forte censura do governo. Tanto que dos três 

jornais  circulantes,  dois  eram  legalizados  e  defendiam  a  corte,  e  o  que  era 
2 GUERRA,  Josenildo  Luiz.   O  nascimento  do  jornalismo  moderno   –  Uma  discussão  sobre  

as competências  profissionais,  a função  e  os  usos  da  informação jornalística. Disponível  em  
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2003/www/pdf/2003_NP02_guerra.pdf  Acesso em 13 
de agosto de 2008.   Guerra  apresenta o  conceito  de modernidade no jornalismo,  quando os  
jornais passam a se configurar como empresa. Esse é o conceito adotado nesse trabalho.
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clandestino atuava de forma contrária aos interesses da coroa. 

Ainda seguindo o detalhado por Sodré, os jornais no século XIX traziam uma 

característica  opinativa  muito  forte.  Eram  verdadeiros  panfletos  com  forte 

engajamento. A mordaça oficial teve uma pequena trégua de dois anos, já que em 

1820, a constituição de Portugal  extingue a prática da censura, que retorna,  em 

1822, com a independência brasileira. A diferença é que dessa vez era exercida pelo 

governo brasileiro do Imperador Dom Pedro I. Com a chegada do período regencial,  

foi observado um espaço de tempo com maior liberdade de imprensa do século XIX. 

Um exemplo claro disso foi a proliferação dos Pasquins, de caráter opinativo, que se 

utilizavam de alto e ácido teor crítico. Mas isso durou apenas até a posse de Dom 

Pedro  II,  no  dito  golpe  da Maioridade,  que promoveu a  volta  da censura.  Essa, 

segundo  Sodré,  pode  ser  chamada  a  primeira  fase  do  jornalismo  brasileiro, 

caracterizada  pelos  jornais  oficiais,  pela  forte  censura  e  pelo  surgimento  dos 

pasquins.

No  período  do  Segundo  Reinado,  foram  vistas  algumas  mudanças  no 

jornalismo brasileiro.  Na  tentativa  de  fugir  da  censura  imposta,  estas  mudanças 

atingiam principalmente a parte de estrutura e a técnica do setor, que buscava  a 

modernização  para  se  referendar  enquanto  empresa  capitalista,  ainda  que  em 

processo  inicial  de  formação,  principalmente  através  de  aprimoramentos 

tecnológicas, com a aquisição de máquinas com melhor processo de impressão.

A modernização  dos  jornais  brasileiros  enquanto  empresas,  na  verdade, 

apenas refletia o contexto histórico do capitalismo local:   

Essa   transição   começara   antes   do   fim   do   século  XIX, 
naturalmente,   quando   se   esboçara,  mas  fica   bem  marcada 
quando  se  abre  a  nova  centúria.  Está  naturalmente  ligada  às 
transformações  do  país, em seu  conjunto,  e,  nele,  à ascensão 
burguesa, ao  avanço  das relações capitalistas:  a transformação na 
imprensa é um  dos aspectos desse  avanço;  o jornal será, daí por 
diante, empresa capitalista, de maior ou menor porte. O jornal como 
empreendimento individual, como aventura isolada, desaparece, nas 
grandes cidades.  (SODRÉ 1999,  p.  275)

A  constituição  da  segunda  fase  do  jornalismo  brasileiro,  passa 

fundamentalmente, pois, pela formação do jornal-empresa, com o avanço técnico 

que chega ao país no século XX. Nele a preocupação mercadológica vai tomando o 
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maior espaço. Acontece a profissionalização do corpo de repórteres. 

Ribeiro  (2004)  traça  um  conceito  de  empresa,  que  define  a  forma 

predominante a ser adotada nos jornais brasileiros, principalmente em meados da 

década de 1960:

Funcionar  empresarialmente  significa  adequar-se  a  um  circuito 
referencial  de  produtos  e  informação  dos  quais  faziam  parte  os 
maiores jornais. O crescimento do número de fontes de informação, a 
divisão do noticiário em diversas áreas (política, economia, cidade, 
cultura  etc.),  o  crescente  prestígio  da  notícia  sobre  a  opinião,  as 
demandas por  textos sintéticos e diversificados levou a mudanças 
crescentes na organização do trabalho, no perfil do profissional e na 
separação dos gêneros jornalísticos. (RIBEIRO, 2004, p.252-253)

Jornais  e  revistas  tendem a  se  consolidar  como empresas,  diversificando 

atividades e  introduzindo ininterruptamente alterações de qualidade. Isso ocorre nas 

décadas de  1920, 30, 40, mas é na de 50 que importantes reformas que abrangem 

formato,  composição, impressão, papel e conteúdo vão dar respostas práticas às 

exigências da sociedade (BAHIA, 1990).   

A  característica  opinativa  vai  sendo  dissolvida,  e  sendo  substituído  pelo 

gênero  informativo.  O  homem  das  opiniões  é  substituído  pelo  homem  das 

informações, aquele repórter que investiga, que escreve conforme parâmetros mais 

técnicos e profissionais. Medina (1988, p.53) afirma que “Nas  salas  de  redação, 

uma   modificação   fundamental:   do   escritor,   figura  principal   de   produção 

individualizada,  chega-se  à  criação  pelo  corpo  de  repórteres.”

Lima Sobrinho (1997, p.45), resume bem quando diz:

Tantos  progressos  tornaram  necessários  orçamentos  vultosos. 
Converteu-se o jornal muito mais num problema de dinheiro do que 
de credo político literário. (...) Viu-se a imprensa obrigada a modelar-
se pelos novos costumes, adotando várias praxes, como a elevação 
do preço dos anúncios ou a inclusão de matéria paga nas seções 
editoriais.  E  porque  ainda  não  parecesse  bastante  e  conviesse 
adquirir o apoio de um público numeroso - ponto de partida para o 
sucesso  comercial  -  a  imprensa  procurou  servir  as  tendências 
populares, em vez de as orientar, como acreditava possível, na sua 
ingênua  confiança,  o  jornalismo  romântico.  Conquistar  o  público, 
entretanto,  foi  para  ela  menos  vitória  de  idéias  do  que  simples 
negócio,  defesa  natural  das  somas  empenhadas  na  empresa.  A 
imprensa torna-se simples indústria.
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Para Traquina (2005), a modernização da atividade jornalística e dos jornais 

pode  ser  percebida  por  dois  elementos:  o  intuito  comercial  do  jornal  e  a 

consolidação  do  jornalista  como  profissional  da  imprensa.  “(...)Os  jornais  são 

encarados  como um negócio  que  pode  render  lucros,  apontando  como  objetivo 

fundamental o aumento das tiragens. Com o objetivo de fornecer informações e não 

propaganda(...)” (TRAQUINA, 2005, p.34). 

Traquina descreve como características  da modernização do jornalismo, a 

divisão entre opinião e informação (gêneros),  a inserção da figura do repórter,  a 

visão  do  jornal  como  empresa  (interesses  comerciais)  e  a  desvinculação  de 

interesses políticos3. 

Não  podemos  de  forma  nenhuma,  entretanto,  afirmar  que  esse  modelo 

empresarial  de  organização  para  posterior  produção  da  notícia  tenha  retirado  a 

ideologia presente nos jornais. Na realidade ela foi apenas tratada de uma forma 

mais sutil que em tempos anteriores. Fonseca (2004, p. 08) alerta que: 

O  padrão  que  se  delineia,  no  momento,  é  o  de  um  jornalismo 
basicamente informativo, prestador de serviços, subordinado parcial 
ou totalmente à lógica capitalista da corporação que o explora como 
negócio, aprofundando seu caráter de mercadoria. Além disso, esse 
padrão  serve  a  interesses  ideológicos  de  classe,  talvez  menos 
explícitos, mas nem por isso menos influentes. 

Com a adoção do modo de produção capitalista,  o profissional  ganha um 

novo papel. Era preciso então preocupar-se com a formação profissional e técnica 

dos jornalistas, para que atendessem as exigências do mercado.  Para isso, passou 

a  ser  ventilada  e  depois  realizada  a  promoção  de  cursos  universitários,  que 

acabariam por legitimar social e tecnicamente a profissão. No Brasil, as discussões 

acerca da criação do curso superior de Jornalismo têm origem no início  do  século  

XX. Segundo  Melo (1991),  os conteúdos  sobre  a  prática  profissional, a atenção 

com  a  formação  técnica,  promoveram o  movimento  pela  separação  dos  cursos 

de Jornalismo  das  faculdades  de  Filosofia.  O primeiro  foi  o  da  Fundação 

Cásper  Líbero, na década de 1940,  que consegue  estruturar-se  como escola  de 

Jornalismo,  passando   depois   a   Faculdade  isolada,   mesmo  permanecendo 

3   Quando Nelson Traquina fala em interesses políticos, leia-se interesses partidários, ou de um grupo político.
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vinculado à PUC. Foi, portanto, em meados do século XX que se implantou o ensino 

de jornalismo, que sofreu algumas alterações curriculares, pois existia a disposição 

de traçar um perfil do profissional que trabalhasse de maneira mais exclusiva nesta 

área de atuação prática. 

A criação da habilitação de Jornalismo em nível superior ficou direcionada 

para  a  estética,  para  a  ética,  para  a  teoria  e  para  as  técnicas   da   atividade 

profissional; para uma pauta mais eficaz, melhor investigação, interpretação mais 

precisa,  e  melhor  edição  do  material  produzido  (KARAM,   2006).  Os  cursos  de 

jornalismo então viraram uma realidade nas faculdades brasileiras, e as empresas,  

principalmente a partir dos anos 80, passaram a exigir do profissional de imprensa a 

qualificação do curso superior, como requisito de ingresso no mercado de trabalho. 

Voltando  no  tempo,  bem  antes  da  instalação  dos  cursos  superiores,  na 

segunda  metade do  século  XIX  os jornais  começaram  a  se  espalhar pelo 

interior  do  País,  estimulados pela  dificuldade  dos  transportes e  do  serviço de  

Correio. Esse período inaugura ainda a chegada das agências de notícias ao Brasil.  

Até  1874  as  notícias  do  exterior  chegavam  por  carta.  Nesse  ano  a  agência 

telegráfica Heuter-Havas instalou no Rio sua primeira a sucursal.  (SODRÉ, 1999).

Em Mossoró,  o  primeiro  jornal  a  circular  oficialmente  foi  O Mossoroense, 

fundado no dia  17 de outubro de 1872,  pelo jornalista  e advogado Jeremias da 

Rocha Nogueira, com a ajuda de José Damião e Ricardo Vieira. Esse jornal foi o 

pioneiro a participar do processo de interiorização do jornalismo brasileiro, já que é 

considerado um dos jornais mais antigos ainda em circulação no País. 

O jornal  O Mossoroense,  surgiu  em um período de  transição  para  o  tipo 

jornal-empresa,  e  carregava  fortemente  a  característica  opinativa  e  engajada  do 

emergente  pensamento  liberal.  Já  no  início  do  século  XX,  o  jornal  passou  ao 

comando de João da Escócia, filho de Jeremias da Rocha. Posteriormente, o filho de 

João, Lauro da Escócia, assumiu o posto de comando do periódico. No ano de 1975 

Lauro  da  Escócia  vendeu  o  jornal  à  família  Rosado,  que  já  ocupava  com forte 

predominância,  à  época,  o  espectro  político-eleitoral  da  cidade.  Hoje  o  jornal  é 

comandado por um dos grupos dessa família, chefiado por Laíre Rosado e Sandra 

Rosado. Durante esse período o jornal fechou e foi reaberto várias vezes. Até que 

em  1983,  conseguiu  se  consolidar  melhor  como  empresa,  obtendo  melhor 
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estabilidade financeira.4

No ano  de  1977,  Mossoró  ganhou  um outro  Jornal,  o  Gazeta  do  Oeste, 

fundado pelo professor universitário Canindé Queiroz5, que pouco tempo antes tinha 

entrado na política, sendo eleito ao posto de vice-prefeito nas eleições de 1972, e 

quatro anos mais tarde, fora derrotado, quando tentava concorrer à prefeitura.

O Gazeta do Oeste surgiu num contexto onde os avanços técnicos já estavam 

mais  disseminados  e  acessíveis.  E  já  acompanhando  a  experiência  de  O 

Mossoroense, adotou um modelo profissional de organização do trabalho. E mesmo 

com o forte  tom opinativo  trazido  por  Canindé Queiroz,  ele  apontava  elementos 

empresariais de sobrevivência, visando o público como consumidor, e atuando como 

empreendimento  para  ganhar  dinheiro,  acompanhando  todas  os  avanços  de 

reprodução técnica que estavam ao seu alcance da cidade.

O Jornal de Fato, focalizado nesse estudo, foi o terceiro jornal criado e que se 

mantém  até  hoje  em Mossoró.  Ele  já  surgiu  observando  todas  as  experiências 

anteriores,  dentro  do  mundo  das  novas  tecnologias,  e  já  com  a  característica 

empresarial. O  Jornal de Fato  foi oficialmente fundado em Agosto de 2000, pelos 

jornalistas  César  Santos  e  Carlos  Santos.  Ambos  trabalhavam há  mais  de  uma 

década na imprensa local, também na área do jornalismo escrito, e decidiram fundar 

um novo jornal. 

Depois de algum tempo Carlos Santos se desligou do  Jornal de Fato,  que 

passou a ser dirigido apenas por César. Os motivos desse desligamento, segundo o 

próprio Carlos6, foi que “existiram situações chocantes, em se tratando de tratamento 

quanto à minha posição na sociedade”. Mais claramente, ele quis dizer que a sua 

participação nos lucros do jornal não condiziam com a sua participação societária no 

mesmo, que seria de 50%. Segundo os fundadores do Jornal, a empresa foi aberta 

sem  participação  financeira  externa,  de  forma  independente.   Carlos  Santos 

inclusive  diz  que  num  primeiro  momento  ele  teve  receio  de  ser  engolido  pelos 

grupos políticos da cidade, que, segundo ele, não tinham interesse na existência de 

um jornal longe do seu controle. Sobre esse contexto local, trataremos mais à frente. 

4  Informações retiradas do texto “O Jornal dos Escócias” , disponível em:
http://www2.uol.com.br/omossoroense/mudanca/conteudo/historico.htm.  Acesso  em 29  de  julho  de 
2008
5  Informações retiradas do Especial Gazeta 30 Anos, disponível em :
http://www.gazetadooeste.com.br/esp_gazeta_30anos.htm, Acesso em 29 de julho de 2008
6  Todas as citações feitas do fundador e ex-sócio do Jornal de Fato, Carlos Santos, são retiradas de 
Entrevista  realizada pelo autor deste trabalho com o mesmo no dia 08 de julho de 2008.
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Para César Santos,7 o De Fato foi fundado numa época onde a qualidade do 

jornalismo  na  cidade  “estava  sofrível”,  e  a  única  forma  de  mudar  isso  seria 

implantando uma nova opção nesse segmento na cidade, que contava à época com 

os dois Jornais:  O Mossoroense e  A Gazeta do Oeste. Num primeiro momento, o 

Jornal  de  Fato circulava  semanalmente  em  Mossoró,  e  só  depois  passa  a  ser 

produzido de forma diária. César Santos repetidamente cita que a proposta do jornal 

em sua fundação era fazer o jornalismo moderno, com ênfase no aspecto gráfico, 

com manchetes ligadas a questões de pouco interesse local, sem sensacionalismo, 

e com uma preocupação diretamente ligada à fidelização do leitor. Ele cita que o  

Jornal de Fato é um jornal para a elite, leia-se, para aqueles que detém o poder 

aquisitivo para assinar o jornal  e as condições intelectuais para compreender as 

abordagens do mesmo. Um jornal-empresa que veio para concorrer no mercado, e 

portanto, já assumidamente inserido na lógica capitalista de busca pelo lucro.

As características iniciadas, formadas e cristalizadas no século XX, no Brasil, 

se revelam hoje. O jornal-empresa é o modelo padrão em que se organizam os 

meios de comunicação de caráter jornalístico. A hierarquia é apresentada de forma a 

otimizar  os  processos  de  produção,  e  portanto,  buscar  melhores  rendimentos 

financeiros. Obviamente, seria ingenuidade achar que os jornais abandonaram uma 

visão de mundo, mas é razoável pensar que as adotadas hoje estão intrinsecamente 

ligada  aos  ganhos  econômicos  que  se  quer  garantir.  Esses  fatores  econômicos 

estarão mais à frente especificados nesse trabalho. De toda forma, além dos fatores 

econômicos,  não podemos desconsiderar  os fatores políticos  que influenciam  e 

atingem mais diretamente o conteúdo das notícias.

Segundo Genro Filho (1987), o jornalismo é fenômeno histórico social concreto e 

deve ser entendido como  uma  forma  de  conhecimento  do  mundo,  ao  lado  das 

ciências   e   das  artes.    Assim,  devemos entender  que a atividade jornalística 

trabalha diretamente com capital  intelectual, mas há que se perceber também os 

fatores políticos que estão ligados a essa produção.  Além dos fatores econômicos e 

políticos, há ainda aqueles que dizem respeito a cultura profissional da comunidade 

jornalística. São esses elementos específicos que consubstanciam no imaginário do 

jornalista o seu julgamento sobre notícia que trataremos a seguir.

3. A CULTURA JORNALÍSTICA E A ESCOLHA DAS NOTÍCIAS

7  Todas as citações feitas ao diretor e proprietário do Jornal de Fato, César Santos, são retiradas de 
Entrevista  realizada pelo autor deste trabalho no dia 15 de julho de 2008.
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Apesar  de  ser  produzido  historicamente  a  partir  da  iniciativa  privada,  o 

jornalismo é considerado um bem público, e que ao mesmo tempo serve a este 

publico em suas necessidades e interesses. Para Beltrão (1992, p. 67),  o jornalismo 

trabalha  com  “a  informação  de  fatos  correntes,  devidamente  interpretados  e 

transmitidos periodicamente à sociedade, com o objetivo de difundir conhecimentos 

e orientar a opinião pública, no sentido de promover o bem comum”. O autor (1980, 

p.30) afirma ainda “que a função jornalística é também educativa, quando fornece os 

dados objetivos que aclarem a opinião pública, permitindo à comunidade agir com 

discernimento na busca do progresso, da paz e da ordem justa”.

Para Karam (2004), essas prerrogativas comumente atribuídas ao jornalismo, 

e amplamente difundida pelos profissionais, constituem o que ele chama de “cinismo 

ético”. Esse cinismo, está presente no discurso profissional do jornalista e é utilizado 

como ferramenta ideológica e propagandística de legitimação social  da profissão. 

Conforme  o  autor,  há  determinados  casos  onde  o  fato  vem  num  conjunto  de 

declarações, sob uma máscara de interesse público, se embalando eficazmente em 

uma fala eloqüente, do ponto de vista ético, que resulta em certo cinismo.

Existem, portanto, amplas discussões acerca do que seja jornalismo, qual a 

sua função, e como este deve se comportar perante seu público.  Mas a amplitude 

dessas  discussões  acaba  muitas  vezes  confundindo  jornalista  e  empresa.  Na 

verdade, a figura do jornalista é aquela mais destacada, e isso faz com que exista 

um certo tipo de visão que onipotencia o papel do mesmo diante de seu contexto de 

trabalho. Contudo, isso é assunto para ser tratado mais adiante. 

Conduzindo-nos, agora, pela questão da notícia e como a cultura profissional 

do  jornalista  prega  que  esta  deve  ser  produzida  corretamente,  façamos  uma 

abordagem sobre o seu conceito segundo a cultura jornalística. Ao fazê-la, podemos 

chegar  a  diversos  enfoques  e  definições.  Lage  (2001,  p.26)  enumera  algumas 

definições presentes do que seria notícia. São eles:

1-'Se  um cachorro  morde  um homem,  não  é  notícia;  mas se  um 
homem morde um cachorro, aí, então, e notícia é sensacional' (Amus 
Cummings);
2-'É algo que não se sabia ontem' (Turner Catledge);
3-'É um pedaço do social que volta ao social' ( Bernard Voyenne);
4-'É uma compilação de fatos e eventos de interesse ou importância 
para os leitores do jornal que a publica' ( Neil MacNeil);
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5-'É tudo o que o público necessita saber; tudo aquilo que o público 
deseja falar; quanto mais comentário suscite, maior é seu valor; é a 
inteligência exata e oportuna dos acontecimentos,  descobrimentos, 
opiniões  e  assuntos  de  todas  as  categorias  que  interessam  aos 
leitores;  são  os  fatos  essenciais  de  tudo  o  que  aconteceu, 
acontecimento ou idéia que tem interesse humano' (Colliers Weekly)
6-'Informação  atual,  verdadeira,  carregada  de  interesse  humano e 
capaz de despertar a atenção e a curiosidade de grande número de 
pessoas'(Luís Amaral).

Ao ler cada uma dessas definições, pode-se destacar um ponto em comum, 

que remete à uma escala subjetiva que define o valor e relevância que um fato ou 

acontecimento  tem para  ser  explorado  e  divulgado  como notícia.  Na  primeira  e 

segunda  definições  enumeradas  percebemos  que  está  revelado  a  questão  do 

ineditismo. No terceiro, atribui-se à notícia um valor social, tratando-a como espelho 

da sociedade. No quarto,  quinto e sexto apontamentos, destaca-se o aspecto do 

interesse publico, tanto em relação à necessidade, quanto ao aspecto daquilo que 

se quer saber. A partir disso, faremos então alguns apontamentos sobre os critérios 

utilizados na seleção das informações para a publicação da notícia.

Seguindo Lage (2001), alguns itens devem ser ordenados como fundamentais 

na escolha e seleção daquilo que é noticiado nos meios de comunicação. São eles, 

a proximidade, a atualidade, a identificação social, a intensidade, o ineditismo, e a 

identificação humana.

A  proximidade  consiste  na  possibilidade  de  influência  direta  da  notícia 

veiculado,  ou  que  esta  trate  de  fatos  geograficamente  próximos  ao  público  que 

recebe  as  informações.  Como  afirma  Lage  (2001,  p.51),  seguindo  “o  raciocínio 

corrente de que o homem se interessa principalmente pelo que lhe está próximo”.

A atualidade, como o próprio termo já diz, está vinculada às questões atuais, 

do hoje, da semana, do mês. Não se pode confundir o atual com aquilo que seja 

novo, em que pese, a novidade tem como característica a atualidade. Ou seja, o  

novo revelado que é desconhecido da grande maioria do público é atual, mas nem 

tudo que é atual tem novidade.

A identificação social relaciona-se com a notícia veiculada que se projeta a 

partir  das  aspirações  de  uma  classe  social,  formulando  um  consenso  de 

interpretação dos fatos e de interesse sobre os mesmos.  Como diz Lage (2001,  

p.52): “Os novos produtos são introduzidos geralmente no segmento mais próximo 
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do ápice e cumprem um ciclo de popularização que os leva ao maior número de 

pessoas(...)”,  ou  ainda,  conforme  Miguel  (2002),  os  meios  de  comunicação  são 

agentes capazes de influenciar as preocupações do público.

A intensidade pode se condensar na análise do ponto de vista da quantidade 

ou  dimensão  de  determinado  fato,  para  aí,  definir  sua  publicação.  Como  bem 

exemplifica Lage (2001, p.53): “Se duas pessoas morrem, uma vítima de um choque 

de dez mil volts e outra de um choque de um milhão de volts, a segunda morte 

parecerá mais trágica do que a primeira”. Ou ainda está ligada a fatos que tragam 

grande repercussão e importantes conseqüências. 

O ineditismo é o  fator  novo,  aquilo  que não ocorre  corriqueiramente,  que 

nunca tenha ocorrido,  ou que simplesmente não faça parte  do conhecimento do 

coletivo. Lage define em níveis esse ineditismo, separando-os em fatos numa escala 

de inevitável, provável, improvável, e de extrema improbabilidade.

E  por  ultimo,  destaca-se  a  identificação  humana,  que  remete  aos  fatos 

relacionados aos chamados ídolos vivos, os olimpianos, ou aqueles anônimos, que 

por algum ato geram comoção popular. Eles surgem e ganham importância na mídia 

por algum feito em determinada área de atuação, e acabam chamando a atenção de 

uma grande massa.

Sabendo  disso,  temos  que  entender  que  esses  elementos  da  cultura 

profissional que funcionam como critérios para a escolha e seleção das notícias são 

importantes, mas não atuam de forma automática. Como empresa que é, o Jornal 

precisa lucrar, e depende os resultados econômicos para se sustentar. As formas de 

obter  esses  resultados  passam  diretamente  ou  indiretamente  pela  redação  e 

acabam  influenciando  aquilo  que  é  publicado,  isso  para  além  das  vontades  e 

percepções do corpo de repórteres.
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4. A EMPRESA DEPENDE DE LUCROS: OS FATORES ECONÔMICOS

Como vimos nas informações históricas  citadas nesse trabalho,  os  jornais 

brasileiros  no  século  XX  assumiram  claramente  o  papel  de  empresas,  e  por 

conseguinte, as características e necessidades que dele advém. Uma empresa trata 

os objetivos financeiros com prioridade, afinal é a partir dos resultados econômicos 

obtidos que ela pode avaliar sua atuação.

Segundo Amaral (1978, p. 23), como uma empresa tem de trabalhar por sua 

sobrevivência, “a função educativa só pode, assim, ser cumprida, após o equilíbrio 

do balanço comercial”. 

Sendo assim, toda a lógica produtiva se direciona basicamente à busca do 

lucro. Para alcançar esse objetivo, é preciso fazer com que seu mercado consumidor 

se sinta atraído a adquirir o produto disponibilizado. Em uma empresa jornalística, 

além das vendas, há também a receita vinda dos anunciantes. No Jornal de Fato, 

segundo o seu diretor e proprietário, César Santos, os anunciantes contribuem com 

cerca de 90% e os leitores com os 10% restantes daquilo que é apurado, em termos 

dividendos financeiros do empreendimento. Temos que perceber, ainda, que o fato  

dos anunciantes estarem ocupando o primeiro plano na receita do jornal, faz com 

que o mesmo procure se manter mais próximo dos leitores. Afinal, o anúncio do 

jornal  está  direcionado  basicamente  ao  público,  e  raciocinando  nesse  sentido, 

quanto mais leitores o jornal tiver, mais chamará atenção dos anunciantes, e em 

maior escala pode valorizar os espaços destinados a eles. 

Desta forma, grande parte das reformas presentes nos jornais, sejam elas no 

aspecto gráfico-estético, editorial ou de conteúdo está direcionada para a otimização 

de  sua  venda.  Obviamente,  deve-se  apontar  que  isso  não  representa  o 

desprendimento de suas origens ideológicas. Conforme Herman e Chomsky (2003, 

p.365-366), 

Em essência a mídia privada é composta de grandes corporações 
que vendem um produto (leitores e audiência)  a outras empresas 
(anunciantes). (...) Mas seu 'propósito social'  também requer que a 
interpretação  do  mundo  pela  mídia  reflita  os  interesses  e  as 
preocupações dos vendedores, dos compradores e das instituições 
governamentais e privadas dominadas por esses grupos. 
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Como vimos, conforme dito acima pelo autor, mesmo o propósito social dos 

meios de comunicação, está vinculado à visão de mundo daqueles que representam 

os  interesses  dos  grupos  capitalistas  envolvidos  no  processo  empresarial  de 

comunicação. Ou seja, o fato da empresa-jornalística estar imersa em uma lógica 

comercial,  não  necessariamente  a  desvincula  de  determinados  interesses 

doutrinários.  Digamos,  que  estes  apenas  se  tornaram  menos  explícitos.  Aliás, 

Herman e Chomsky, ao abordar a influência dos interesses capitalistas na mídia, 

citam a frase de um executivo de comunicação, que diz que “alguns jornais são 

veículos ruins para divulgação porque seus leitores não têm poder de compra, e 

anunciar nesses jornais é o mesmo que jogar dinheiro fora”. Assim, para o jornal se 

manter  como empresa lucrativa,  ele  precisa atrair  setores que tenham poder  de 

compra, e a melhor forma de conseguir isso é produzir material noticioso que esteja 

em concordância intelectual e prática com sua vida cotidiana, considerando inclusive 

os  seus  objetivos  de  grande  magnitude  econômica,  especialmente  dos  grandes 

empresários ou do grande capital. 

Vemos,  então,  que  o  fator  econômico  presente  na  confecção  do  jornal, 

enquanto  produto,  é  inerente  à  sua  natureza  moderna  como  empreendimento 

comercial que visa o lucro. No bojo dessa idéia, entende-se que o jornal é feito para 

os leitores, e para os anunciantes. 

Para Medina (1988),  ao objetivar  a  maior  circulação  possível,   o jornal 

empresa passa a  considerar  com prioridade as  preferências  do  leitor.  A ênfase, 

portanto, passa a se colocar com mais intensidade sobre o que o público quer e não 

sobre a opinião do grupo que controla o jornal.

Contudo,  isso  não  quer  dizer  que  as  necessidades  dos  leitores  estejam 

atendidas,  mas  sim  que  lhes  é  oferecido  aquilo  que  seja  mais  digerível. 

Características  como  textos  mais  curtos  e  precisos,  lead,  utilização  de  fotos, 

infográficos,  distribuição  gráfica,  acabam  se  apresentando  flagrantemente  como 

propulsores  para  angariar  público  consumidor.  Isso  representa  a  nova  cara  do 

jornalismo,  onde  o  conteúdo temático  se  coloca num plano de eqüidade com a 

forma. Obviamente, as elites intelectual e econômica serão mais exigentes quanto 

ao conteúdo, mas mesmo esse público também está vulnerável ao sedutor mundo 

das  formas  atraentes,  de  um  texto  digerível,  rápido,  com  imagens,  e  todos  os 

elementos gráficos possíveis que possam facilitar o seu relacionamento com o papel 
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jornal, por pura questão de praticidade. Ora, o mundo de hoje, onde a dinâmica do 

capitalismo  adquire  cada  vez  mais  velocidade,  impulsionada  pelas  novas 

tecnologias, propicia a criação de necessidades que caminham junto à praticidade. E 

assim,  repito  o  clichê,  afirmando  que  nessa  época,  onde  o  tempo  passa  tão 

rapidamente, as pessoas dizem ter cada vez menos tempo e a instantaneidade cada 

vez mais toma lugar de um aprofundamento, em qualquer momento do cotidiano, 

seja ele no estudo, no trabalho, na  vida. Por isso, concordo com Medina (1988, p. 

53) quando diz que :

A pressa  em  ficar  sabendo  o  que ocorre  em todo  o  país,  no 
mundo,  começa  a tomar corpo e cria um universo de leitores até 
então inexistente. A notícia empurra a opinião de grande parte das 
páginas de jornal; a necessidade de  a cada  dia conseguir levantar 
um novo mar de novidades,  vai  montar  a manifestação-núcleo do 
jornal-notícia. 

Como  dito  anteriormente,  para  além da  questão  de  formatação  do  jornal 

direcionado  aos  leitores,  há  ainda  a  presença  dos  anunciantes.  São  eles  os 

responsáveis diretos pela maior parte da receita, e portanto, é razoável pensar que 

os jornais devem tomar medidas para preservá-los. Uma forma, claro, é garantir  

público-leitor, a outra vincula-se ao caráter do material noticioso publicado, de modo 

que  a  veiculação  de  algum fato  não  venha  a  ferir  a  imagem de  uma empresa 

anunciante  perante  a  sociedade.  Já  que  da  mesma  forma  que  a  divulga  com 

espaços  publicitários,  pode,  promover  negativamente  a  empresa  que  porventura 

esteja relacionada a algum fato criminoso, ou de ética discutível, com muito mais 

credibilidade,  por  estar  na  parte  jornalística,  e  pretensamente  independente.  “A 

imprensa,  realmente,  torna-se o contrário  do que era9,  e  particularmente do que 

deveria ser, na medida em que se desenvolve, na sociedade capitalista. O jornal é 

menos livre quanto maior como empresa.” (SODRÉ, 1999, P.443)

Contudo, um aspecto interessante, é que a alta vendagem e exposição do 

veículo pode ser um fator de sua independência editorial em relação ao anunciante, 

pois configura-se numa forma de atrair a chegada de outros anúncios que venham 

9  O jornal “era” segundo o autor,  em sua origem, um veículo muito mais interessado em propagar 
idéias e doutrinas, do que preocupado com  formas mais eficazes de promover a sua venda enquanto 
produto.
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suprir a eventual perda de um outro. 

Deve-se pesar ainda os limites dessa independência, no momento em que, 

eventualmente,  o  anunciante  atingido  tenha  tal  magnitude  do  ponto  de  vista 

econômico,  que  não  existam  ao  alcance  pares  capazes  ou  com  interesse  de 

substituí-lo.  Considerando  isso,  portanto,  nem  mesmo  a  obtenção  do  sucesso 

comercial de um meio de comunicação garante a sua independência. Desta forma, a 

perda de um anúncio, pode ser amenizado pela chegada de um outro interessado, 

devido a sua alta demanda por parte de público leitor, desde que haja esse outro 

presente em condições geográficas, políticas e econômicas de fazê-lo. 

É sabido, então, que uma receita de grande proporção faz com que o veículo, 

como  empresa,  dificilmente  abra  mão  dessa  fonte,  a  menos  que  obtenha 

compensação de uma possível perda, de maneira vantajosa para a manutenção dos 

lucros do jornal.

Conforme César Santos, a principal censura que pode sofrer um veículo de 

comunicação é o que ele chama de “asfixia financeira”. Em seguida, ele afirma que o 

seu jornal não se dobra às vontades do anunciante, quando a questão envolve a 

publicação de uma notícia.  Percebe-se que a lógica da segunda afirmativa seria 

mais favorável ao jornal. Contudo, o fato dele colocar a palavra censura atrelada à 

asfixia  financeira,  revela  que a  dependência  do jornal  aos anunciantes  existe,  e 

portanto,  dependendo  do  peso  financeiro  que  eles  representem,  o  veículo  deve 

travar embates envolvendo divulgação ou não de notícias de forma, pelo menos, 

mais cuidadosa. Tanto que, no decorrer da entrevista, César aponta que a prefeitura 

é o maior anunciante do jornal e afirma: “A prefeitura municipal é o nosso maior 

anunciante, e nós temos zelo com a notícia que se refere a ela, mas consigo manter 

um distanciamento”. Ele claramente se utiliza de um eufemismo para sutilizar a sua 

afirmativa, por isso aí cabe um comentário. O que ele estaria querendo dizer ao 

proferir a frase “ter zelo com a notícia”? A minha interpretação caminha no sentido 

de que, o zelo com a notícia, na verdade, é o zelo com o objeto da notícia, ou seja, a 

prefeitura. 

Evidentemente, tal zelo, significa cuidado para não atingir os interesses do 

anunciante que está envolvido no produto noticioso. O final da frase, “mas consigo 

manter  um distanciamento”,  funciona novamente  como elemento  para  atenuar  o 

peso do início da frase, e dar uma impressão, e tão somente a impressão, de que o  

jornal consegue passar por isso com naturalidade. 

25



É  pertinente  pensar  que  a  diretoria  do  jornal  não  tenha  interesse  na 

veiculação de notícias que possam trazer  um risco à presença de uma anúncio 

publicitário,  pois  uma  forma  de  gerar  retaliação  por  parte  dos  anunciantes,  é 

exatamente a publicação de matérias que os prejudiquem. Nesse sentido, seria o 

jornal, enquanto empresa, capaz de abrir mão de uma fonte de receita e colidir com 

a lógica da busca por lucros? Relativizando para responder a questão, um jornal 

pode, eventualmente, abrir mão de um anúncio de pequeno porte, mas admitir sua 

iniciativa altruísta de publicar uma notícia que atinja uma empresa anunciante, pelo 

simples interesse do público de se manter informado, parece-nos certo romantismo.

Desta  forma,  uma empresa,  seja  ela  de  qual  ramo for,  está  amarrada às 

necessidades de lucro, e portanto, não parece lógico que ela abdique das receitas 

que maximizem seus rendimentos. E se o jornal trabalha com notícias, são essas 

notícias que serão objeto direto dessas exigências mercadológicas.
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5. A INFLUÊNCIA DA POLÍTICA PARTIDÁRIA NAS NOTÍCIAS

Fundamentados  os  aspectos  referentes  à  cultura  jornalística  e  os  fatores 

econômicos,  iniciaremos uma outra etapa,  que remete a como esta atividade se 

relaciona com os fatores de ordem política, e consideramos aqui os políticos e os 

partidos. 

Podemos inicialmente fazer um elo entre os fatores econômicos e os políticos, 

visto  que,  estando  os  jornais  consolidados  como  empresas,  os  políticos  podem 

também  conseguir  acesso  e  influência  nos  mesmos  via  algum  tipo  de  acordo 

financeiro.  Então, uma forma eficiente dos políticos e partidos se apropriarem do 

espaço jornalístico, é comprando esse espaço. A apropriação pode ser velada pela 

empresa, apresentada como notícia no espaço editorial  corrente, e outras vezes, 

marcada  com  as  características  de  um  espaço  pago,  quase  como  um  anúncio 

publicitário. 

Nesse  sentido,  a  presença  dos  políticos  pode  acabar  eventualmente  se 

convertendo em fator econômico, uma vez que a representatividade financeira de 

sua presença tenha força tamanha, que seja capaz de pressionar um jornal,   ao 

ameaçar a retirada de recursos deles provenientes. Seria assim, por exemplo, que 

um governo, seja ele municipal, estadual ou federal, conseguiria, de certa forma, 

manter  alguns  órgãos  da  imprensa  sob  controle,  desde  que  esse  governo  se 

apresente como fatia importante de seus anúncios.

Precisamos entender, ainda, a importante ação dos meios de comunicação na 

formação do imaginário dos indivíduos, incidindo em seu comportamento, e em suas 

tomadas de decisão. Entre as tomadas de decisão, podemos destacar uma das mais 

importantes,  que  é  o  voto,  um  dos  únicos  meios  institucionais  e  efetivos  de 

expressão  da  opinião  do  cidadão  legitimados  pelo  modelo  das  democracias 

modernas.  Estas considerações são importantes para que possamos compreender 

um  destacado  motivo  que  leva  os  políticos  a  estarem  presentes  no  meio  da 

produção jornalística, que é o interesse eleitoral.

O processo de escolha dos candidatos está amparado em algumas relações, 

que são assim definidas por Miguel (2004, p.93): “(a) quem são os candidatos, quem 

os apóia, quais são as suas trajetórias e as suas propostas; e (b) o mundo social,  

isto é, quais são os desafios a serem enfrentados, as alternativas possíveis e suas 
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conseqüências.”

Percebemos que estes apontamentos estão ligados ao que é produzido pelos 

veículos de comunicação. Ora, a forma mais ativa de conhecimento do público sobre 

os políticos, que porventura possam vir a ser ou sejam candidatos, é o conteúdo que 

é  veiculado  sobre  eles  nos  meios  de  comunicação,  ao  mesmo  tempo  que  os 

desafios mais iminentes a serem enfrentados também são aqueles pautados pela 

mídia, pois as informações popularizadas na contemporaneidade são basicamente 

produzidas pelo jornalismo. Por isso Miguel (2004, p.94) afirma que:

(...)o trabalho jornalístico consiste em recolher informações dispersas 
(através  de  uma  rede  de  repórteres),  "empacotá-las"  através  de 
determinados processos técnicos (jornal,  rádio,  televisão) e,  enfim, 
distribuir o produto final a uma audiência diversificada.

Conduzindo-nos nesse caminho, ficam claras as razões dos políticos para se 

apropriarem do espaço de produção da informação. Pois é a partir  disso que se 

pode  consolidar  uma  idéia  a  cerca  de  determinado  indivíduo,  ou  que  se  pode 

agregar  valor  à  imagem daquele  que  investe  na  carreira  política.  Afinal,  Miguel 

(2002, p.158) afirma que “É necessário, em primeiro lugar, o reconhecimento de que 

a mídia é um fator central  da vida política contemporânea e que não é possível 

mudar  este  fato”.  Ou  seja,  a  mídia,  através  do  jornalismo,  é  sim  um  ambiente 

permeado pelo o jogo político, pois o  fluxo de informação que lá corre pode ser 

crucial para a vida de determinado aspirante a um cargo público e eletivo.

Para Miguel (2002, p.179):

O  discurso  político  precisa  se  adaptar  ao  novo  ambiente  gerado 
pelos meios de comunicação de massa, bem como a prática política 
incorpora  os  recursos  que  lhe  são  fornecidos  pelas  técnicas 
publicitárias e pelo marketing.

Dessa forma, seria  negligência desprezar  a  presença dos fatores políticos 

dentro  de  um  Jornal.  E  o  Jornal  de  Fato não  está  imune  a  isso.  Segundo  o 

proprietário, César Santos, o jornal não está vinculado sistemática e diretamente a 

um grupo político A ou B, mas ele admite, com certa naturalidade, a tentativa de 

políticos  de  influenciar  na  produção  noticiosa  do  jornal.  E  com  a  mesma 
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naturalidade,  diz  que é preciso  apenas tomar cuidado,  checar  as informações e 

avaliar se a notícia de cunho político tem interesse público. Ou seja, César Santos 

aponta que não há uma imposição dos políticos sobre aquilo que é publicado na 

referida  editoria,  e  a  tentativa  de  interferência  por  parte  deles  se  dá  quando  a 

informação repassada tem importância e fundamento enquanto notícia. Aliás, isso 

em casos onde a notícia seja produzida de forma corriqueira, onde o político seja tão 

somente uma fonte com informações a serem avaliadas de acordo com o seu valor 

noticioso.

Mesmo com esse discurso da direção do Jornal de Fato, nós poderemos ser 

mais precisos contextualizando a análise da presença dos políticos nesta mídia, ao 

considerar a realidade local, e a relação entre a política e a imprensa na cidade.

Mossoró apresenta uma trajetória de domínio político de uma família, a família 

Rosado.  Eles  se  instalaram  na  cidade,  na  primeira  metade  do  século  XX, 

inicialmente com objetivos empresariais. Após isso, tendo como origem a iniciativa 

de Jerônimo Rosado de entrar na política, a família seguiu esse rumo, e há mais de 

50 anos perpetua-se no poder. 

O  tipo  de  poder  instalado  em  Mossoró  pode  ser  designado  em  tempos 

contemporâneos como poder oligárquico, adotando, inclusive, toda o teor negativo 

que ele carrega. Segundo Bobbio, Matteucci e Pasquino (2004, p.845) no dicionário 

de política:

(...)quando se diz que um Governo é oligárquico, pretende-se afirmar 
que ele é nocivo e chama-se assim justamente porque há vontade de 
o condenar, já não é tão inequívoco o seu significado descritivo, uma 
vez que, diversamente do que ocorre com outros termos da mesma 
família, como monarquia e democracia, que designam um certo tipo 
de  instituições,  Oligarquia  não  designa  tanto  esta  ou  aquela 
instituição,  não  indica  uma  forma específica  de  Governo,  mas  se 
limita a chamar a nossa atenção para o fato puro e simples de que o 
poder  supremo  está  nas  mãos  de  um  restrito  grupo  de  pessoas 
propensamente fechado, ligadas entre si por vínculos de sangue, de 
interesse  ou  outros,  e  que  gozam  de  privilégios  particulares, 
servindo-se de todos os meios que o poder pôs ao seu alcance para 
os conservar(...)

Oligarquia é então aquele governo exercido por um grupo pequeno, de baixa 

permeabilidade à entrada de outros atores. Por isso, se uma família, domina, mesmo 

que por via  eleitoral,  a política de uma cidade, é inevitável  recorrer ao vocábulo 
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oligarquia, como é o caso de Mossoró.

Ao aplicar este conceito, podemos, então, encontrar tais características, pois 

uma  mesma  família  domina  a  política  local.  Segundo  Felipe  (2001,  p.163)  “O 

Domínio político dos Rosados em Mossoró, pode ser mensurado pelas eleições para 

a prefeitura do município, onde nos onze pleitos municipais, a partir da eleição de 

Dix-Sept Rosado em 1948, o grupo só perdeu uma, em 1968”.

Um fato emblemático, é que a família Rosado se divide em grupos, mantendo 

o controle e domínio da política, tanto na situação, quanto na oposição. Felipe (2001, 

p.164) aponta que essa família está “fragmentada em três facções, cujas estratégias 

políticas vem eliminando as forças anti-rosadistas da cidade, já que as disputas são 

intestinas dentro do próprio grupo, que agora não tem mais oposição externa, é 

Rosado contra Rosado”. Esse domínio então se mantém de forma estrategicamente 

montada para impedir a entrada de qualquer outro ator que não seja Rosado e que 

esteja disposto a participar do jogo político. 

Os grupos onde estão subdivididos os Rosado são liderados por: a deputada 

federal  Sandra  Rosado  e  ex-deputado  Laíre  Rosado;  Carlos  Augusto  Rosado  e 

Carlos Alberto Rosado, cuja maior expressão eleitoral é a médica e hoje senadora 

Rosalba Ciarlini Rosado, esposa de Carlos Augusto, que, por sinal, já ocupou três 

vezes  a  prefeitura  de  Mossoró;   E  Frederico  Rosado,  neto  do  falecido  Vingt-un 

Rosado, mas atualmente com menor peso político, já que as forças eleitorais e de 

influência se concentram nos dois primeiros. (FELIPE, 2001)

A presença  da  família  Rosado  na  cidade  se  revela  fortemente  em outras 

áreas, além da política, dentre elas a imprensa. O primeiro jornal da cidade fundado 

em meados do século XIX, por Jeremias da Rocha,  O Mossoroense, foi comprado 

pelo  grupo chefiado  pela  Deputada  Federal  Sandra  Rosado  e  seu  marido  Laíre 

Rosado, que ocupa hoje o cargo de diretor do jornal. 

A família  Rosado,  conseguiu  com habilidade se  perpetuar  mesmo sempre 

através  das  vias  eleitorais.  Felipe  (2001,  P.165)  diz  que  “Os  Rosado  novos 

remontam  o  teatro  e  num  ato  de  poder  se  fragmentam  para  otimizar  esse 

hegemonia.  Delimitam  os  espaços  de  domínio  das  facções  e  a  cada  eleição 

percebem que a estratégia deu certo”. Essa estratégia se mantém com a ajuda de 

mecanismos  que  atingem o  imaginário  popular  como  a  utilização  de  nomes  de 

membros da família em ruas, monumentos e prédios públicos da cidade (FELIPE, 

2001).
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Esse domínio político, pois, não poderia deixar de passar pelo controle da 

imprensa local. A prefeitura, sob o comando de Fafá Rosado, ligada estreitamente 

ao grupo político da senadora Rosalba Ciarlini, é um dos grandes, senão o maior, 

anunciante da cidade, e portanto, tem poder para sufocar financeiramente os jornais. 

O grupo liderado por Sandra Rosado, como já citado é proprietário do Jornal  O 

Mossoroense, dirigido por seu marido, Laíre Rosado.

No caso do Jornal de Fato, não há relatos oficiais da presença de políticos no 

controle do jornal. Obviamente, uma dúvida paira, afinal sabe-se que um dos fortes 

grupos políticos da cidade (liderados por Sandra Rosado) detém o a propriedade de 

um dos jornais, e não seria um ato radical e conspirativo imaginar que a criação de  

um novo veículo impresso viesse para apresentar outra versão dos fatos, a versão 

do outro grupo político dominante da cidade.

No sentido contrário, Carlos Santos, um dos membros fundadores do Jornal  

de  Fato,  chega a  dizer  que teve  receio  de  participar  do  empreendimento  desse 

Jornal por estar desvinculado do controle da família dominante.  Um fato curioso, é 

que César Santos, ao relatar as dificuldades vividas na relação de jornal com os 

anunciantes, comenta que perdeu a conta do Governo do Estado, correspondente a 

cerca  de  70  mil  reais,  apenas  por  defender  uma  opinião  contrária  a  uma  ação 

apoiada pelo governo. Qualquer jornal em Mossoró sentiria profundamente a falta de 

uma  verba  dessas  proporções,  mas  o  de  Fato  pareceu  agir  sem  grandes 

preocupações com a perda. Não seria devaneio imaginar que exista alguma fonte 

que compense essa receita perdida. Como não tivemos acesso às contas do Jornal  

de Fato, não podemos afirmar o que ou quem compensou tamanha perda. 

Partindo daquilo que já é admitido pelo diretor do  Jornal de Fato, podemos 

conceber que a partir do momento que ele relativiza a influência dos políticos, com 

uma espécie de balança para aquilo que merece ou não ser publicado, ele admite a 

presença dos mesmos como fontes importantes na editoria de política do jornal.  

Mesmo que para o diretor,  eles funcionem apenas como fontes de informação e 

nunca como elementos de parcialidade prévia do veículo,  favorecendo a este ou 

aquele  político ou partido,  podemos notar  que a presença dos políticos  também 

ocorre em função de seu poder de pressão financeira.

O  diretor  do  De  Fato,  César  Santos,  se  utiliza  muito  do  conceito  de 

modernidade ao falar de seu jornal, o que significa que o veículo impresso funciona 

como  empresa,  e  preocupa-se  acentuadamente  com  aspectos  formais,  como  a 
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feição gráfica, conforme vimos no processo histórico da imprensa. E isso, ao mesmo 

tempo que condiciona o jornal aos fatores econômicos, tenta distanciá-lo dos fatores 

políticos. O problema é que em Mossoró, o poder público municipal ocupa espaço 

publicitário importante, mesmo dentro do Jornal de Fato, como admite César Santos, 

o proprietário. 

É possível que essa aparência do Jornal de Fato, de modernidade, seja em 

parte motivado por uma tentativa de esconder a presença da política e dos políticos, 

para, assim, angariar mais credibilidade junto aos leitores e anunciantes, tornando o 

jornal um produto mais eficaz do ponto de vista da informação política e rentável no 

sentido comercial. O fato é que a presença dos políticos no jornal é real, em que 

pesem as afirmações de César Santos, de que ela não acontece como orientação 

partidária,  mas  apenas  através  do  peso  informativo  daquilo  que  é  extraído  do 

contato com eles, sejam eles quem forem.
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6. A RELAÇÃO JORNALISTA X EMPRESA

Após tratar dos fatores que influenciam o produto noticioso, este trabalho vai 

fazer considerações sobre a estrutura hierárquica do  Jornal  de Fato,  que circula 

diariamente na cidade de Mossoró. Esta estrutura é detalhada segundo informações 

dos próprios componentes do Jornal, colhidas em entrevistas feitas especificamente 

para o fim deste estudo. 

Ao  tratar  da  estrutura  hierárquica  do  Jornal  de  Fato,  e  como  se  dão  as 

relações entre os segmentos que a compõem, será possível perceber como elas se 

desenrolam,  através  de  revelações,  que  em  alguns  casos  se  colocam  nas 

entrelinhas das declarações dos próprios personagens que fazem parte do comando 

da empresa e da redação. 

Utilizando-nos, então, como objeto o Jornal de Fato, pretendemos esclarecer 

rapidamente como a estrutura da empresa desse segmento comumente é formada, 

isso no aspecto mais diretamente ligado à redação. O dono do jornal, que nesse 

caso  ocupa  a  cadeira  de  diretor,  está  no  topo  da  grade  hierárquica.  Ele  é  o 

proprietário, sócio-majoritário, o dirigente maior do empreendimento jornalístico. É o 

indivíduo responsável  pelo comando geral,  pelas decisões mais importantes, que 

envolvem a empresa, e com a responsabilidade pelo resultado final,  ou seja, por 

tudo aquilo que é publicado no jornal e exposto aos leitores. 

Em seguida surge a figura do editor-chefe. Ele representa os interesses da 

direção do jornal perante os jornalistas. É considerado o homem de confiança do 

patrão,  e  conhece  exatamente  que  tipo  de  linha  editorial  deve  ser  seguida  na 

redação. Ele também é o coordenador da equipe, e discute mais diretamente as 

pautas, angulações, manchetes e o material  que pode ou não ser publicado nas 

editorias.   As  editorias  se  referem  aos  setores  temáticos  do  jornal,  como,  por 

exemplo, política, economia e esporte. Cada uma possui um editor, aquele que tem 

o comando direto sobre sua respectiva editoria. É uma espécie de sub-editor chefe. 

Em grandes jornais, editorias como política, economia, por exemplo, possuem um 

grande número de repórteres, que são coordenados pelos editores. Nos jornais de 

menor porte, como é o caso do Jornal de Fato, editor muitas vezes cumpre a função 

de repórter. 

Como pode ser percebido, o repórter, por conseguinte, está no último posto 

da hierarquia. Funciona como o cumpridor de tarefas, que no caso do jornal, são as 
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pautas.  As  matérias  têm que  ser  entregues  no  tempo estabelecido,  o  chamado 

dead-line.  No  Jornal  de  Fato,  segundo  o  editor-chefe,  William  Robson10,  cada 

repórter  é  incumbido  de  cumprir  em  média  três  pautas  diariamente.  E  é  esse 

repórter, o jornalista, que é objeto específico deste estudo.

O repórter que trabalha nas redações, está inserido numa linha de produção, 

cujo  produto  final  é  a  notícia.  Sua rotina  é  montada diante  das necessidades e 

estrutura apresentada pela empresa na qual trabalha. É o que diz Medina (1988,  

p.73): 

Quando a mensagem é angulada para a pauta se transformar num 
processo  de  captação,  a  componente  grupal  se  identifica  com  a 
caracterização  da  empresa  jornalística  onde  essa  pauta  vai  ser 
tramitada.  A empresa  que,  por  sua  vez,  está  ligada  a  um  grupo 
econômico  e  política,  conduz  o  comportamento  da  mensagem da 
captação do real à sua formação estilística.

O  repórter  tem  a  missão  diária  de  cumprir  suas  pautas.  Toda  empresa 

jornalística por sua vez, trabalha com o que se chama de Linha Editorial. Tal conceito 

se refere àquilo que a organização delimita previamente como direcionamento de 

conteúdo a seguir. A linha deve, assim, ser seguida pelos jornalistas que na empresa 

trabalham. 

Um empresa jornalística, portanto, seja ela do tradicional jornal impresso, de 

rádio ou de televisão, é estruturada como toda e qualquer empresa, que possui uma 

hierarquia e funcionários sujeitos a ela.  

É  preciso,  ainda,  traçarmos  uma  definição  para  o  que  se  entende  por 

empresa jornalística. No conceito administrativo, presente na lei,  empresa é toda 

entidade que presta algum serviço, e que pode ou não visar o lucro. O inciso I do art.  

15 da Lei nº 8.212 de 1991, considera empresa a firma individual ou sociedade que 

assume o risco de atividade econômica urbana ou rural.

Posso entender,  então, a empresa jornalística como aquela cujo produto á 

venda é a notícia.  É o que sugere Traquina (2005): 

As  notícias  são  pois,  o  resultado  de  um  processo  de  produção, 
definido como a percepção, a seleção e a transformação de uma 
matéria prima constituída pelos acontecimentos, num produto final 

10  Todas as citações feitas do editor-chefe do Jornal de Fato,  William Robson, são retiradas de 
Entrevista   realizada   pelo autor deste trabalho no dia 18 de julho de 2008.
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designado por notícia.

A questão principal a ser levantada aqui é até onde o jornalista pode decidir 

de forma autônoma, sem que a sua chefia anule o seu poder de decisão. Alias, há 

real poder de decisão do jornalista diante da empresa? A resposta parece óbvia, 

mas sua obviedade é em muitos casos negligenciada quando se fala da rotina da 

produção noticiosa.

Um dos teóricos importantes do jornalismo no Brasil, Nelson Traquina, está 

entre aqueles que apontam o romantismo com que é tratado o jornalista,  muitas 

vezes visto como grande sujeito das notícias. Essa visão tende a colocar o jornalista, 

representado  pela  figura  do  repórter,  como sujeito  independente  para  decidir  os 

caminhos de sua matéria, assim como um cientista no ato de seu experimento.

No jornalismo apareceu também, de uma forma crescente, uma nova 
figura  que  iria  ocupar  um  lugar  mítico  e  mesmo  romântico  na 
profissão emergente: o repórter. E era para esse mundo dos fatos 
que esta nova figura do campo jornalístico – o repórter – fazia um 
esforço supremo(...).E este esforço tentava transformar o jornalismo 
numa máquina fotográfica  da realidade,  ou seja,  na sua ideologia 
profissional, o espelho da realidade. A caça hábil dos fatos dava ao 
repórter a categoria comparável à do cientista, do explorador e do 
historiador. (TRAQUINA, 2005, p.52)

A relação  entre  jornalista  e  veículo  de  comunicação  pode  ser  comparada 

àquela entre as empresas e os operários. A organização precisa lucrar, para assim 

manter-se  enquanto  tal.  E  os  trabalhadores  precisam da  empresa  para  obter  o 

salário, e uma mínima condição de vida. As relações se desenrolam de tal forma a 

fazer com que o proletariado precise se submeter às vontades da organização, para 

assim manter seu emprego estável. 

Mesmo assim, apesar do repórter ocupar o último posto da hierarquia em uma 

redação, ele não pode ser chamado de operário.  Remeto a essa colocação, em 

razão  da  afirmativa  do  editor-chefe  do  Jornal  de  Fato,  William Robson,  que  se 

definiu como “coordenador de um trabalho operário”.  Afinal, o repórter realiza uma 

atividade  que  envolve  além  da  questão  técnica,  um  fardo  de  responsabilidade 

intelectual e moral com as notícias. Para Kotscho (1986, p. 8) “Ser repórter é bem 

mais do que simplesmente cultivar belas-letras, se o profissional entender que sua 
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tarefa não se limita a produzir notícias segundo alguma fórmula ‘científica', mas é a 

arte de informar para transformar”.  

Então,  como pode o  repórter  ser  operário,  se  o  conceito  que define  este 

último  o  apresenta  como  trabalhador  braçal  num  processo  produtivo?  Na  sua 

definição  de  operário,  o  Dicionário  de  Sociologia  (BOUDON et  al,  ,1990  p.178) 

afirma: “Num primeiro tempo, portanto, considera-se que o grupo reúne o conjunto 

dos trabalhadores manuais assalariados”.  Embora o jornalista seja um trabalhador 

assalariado, seu trabalho é essencialmente intelectual.

Talvez possamos conceber uma das características do trabalho do repórter 

comum ao do operário: a alienação. Marx (1974) diz que alienação é um processo 

no  qual  trabalhadores  são  integrados  na  estrutura  técnico-hierárquica  de  uma 

empresa, sem gozar de nenhum poder nas decisões fundamentais. Boudon et al 

(1990, p.15) referencia que :

É em Marx que a noção se torna, de algum modo, numa noção de 
sociologia.  Em  O  Capital  (1867),  lê-se:  "A alienação  do  operário 
significa não apenas que o seu trabalho se torna um objeto,  uma 
existência  exterior,  mas  que  o  seu  trabalho  existe  fora  dele, 
independentemente  dele,  estranho  a  ele  e  se  torna  um  poder 
autônomo em relação a ele; que a vida que ele conferiu ao seu objeto 
se lhe opõe,  hostil  e  estranha."  A partir  de então,  a  alienação vai 
tornar-se o sintoma de todos os "incômodos" do homem moderno e 
das diferentes variedades do seu sentimento de espoliamento de si 
próprio.

Breed (1993, apud SOUSA 2002) na formulação do que se chama de Teoria 

Organizacional destaca  os "constrangimentos organizacionais" pelos quais passam 

os jornalistas e define que estes são fiéis  muito  mais às ordens e à política da 

empresa,  do  que  às  suas  escolhas  pessoais  na  hora  da  seleção  do  produto 

noticioso. Essa teoria acaba por inserir o jornalista no seu contexto mais imediato: a 

organização para a qual trabalha.

Corroborando essa idéia, Sousa (2002, p.101) diz que “ao ingressar numa 

empresa o jornalista é sujeito a aculturar-se na organização e na profissão, a moldar 

atitudes, comportamento e até a identidade".  Ao tomar essa postura, o jornalista 

pode estar entendendo que esse processo faz com que ele esteja agindo conforme 

os parâmetros do profissionalismo. Por isso, Sousa (2002, p.106), diz que:
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O profissionalismo desenvolve-se na empresa noticiosa e dentro de 
sua  lógica  produtiva.  Falar  de  profissionalidade  em  termos  de 
destreza  significa  analisá-la  e  interpretá-la  como  patrimônio  de 
conhecimento  e  de  capacidade  elaborado  ou  adquirido  dentro  da 
lógica produtiva dos aparelhos.

Ora,  é  preciso  perceber  que  essa  socialização,  mascarada  de 

profissionalismo, pode  se constituir em meio de conversão do jornalista à lógica do 

processo  produtivo.  “O  indivíduo  ingressa  na  organização  noticiosa  e  passa  a 

interiorizar  sua lógica de mercado,  submetendo-se,  com isso,  a  uma espécie de 

‘ideologia corporativa”.(SOUSA, 2002, p.103)

Ainda nesse campo, John Soloski (1989 apud SOUSA, 2002 ,p.107) sustenta 

que “o profissionalismo, em interação com as políticas editoriais, seria um método 

econômico e eficiente de controle do comportamento e do trabalho dos jornalistas 

por parte das organizações noticiosas”.

Portanto, adotar o referencial de pensar de onde o jornalista fala, ou seja, do 

lugar que ele ocupa no processo produtivo e como isso está presente nas decisões 

que rondam sua rotina de trabalho passa a ser fundamental para verificarmos se o 

Jornalista é um trabalhador alienado do processo produtivo ou livre para a confecção 

de suas matérias. Ao descrever a relação que estabelece entre direção e repórteres, 

o diretor do Jornal de Fato, César Santos diz: “Eu falo com os jornalistas de minha 

redação como companheiro e não como patrão”. Isso tenta passar a idéia de que 

não existe espaço para imposição do mesmo ao corpo de jornalistas. Ele reafirma: 

“Eu não vejo o jornal, só vejo no dia seguinte. A minha redação tem liberdade para 

trabalhar,  e eu nem participo.  A reunião de pauta é feita  diretamente pelo editor 

geral(editor-chefe).  Eu  não  participo,  só  as  vezes,  para  acompanhar  ou  sugerir 

alguma  coisa.  Eu  não  interfiro”.  César  Santos  ratifica  seu  discurso  de  permitir 

liberdade dos repórteres em sua empresa. Mas há um ponto a ser levantado. A frase 

“A reunião de pauta é feita diretamente pelo editor geral(editor-chefe)”, pode ser um 

indicativo de que essa autonomia dos repórteres não seja tão absoluta como quer 

nos fazer pensar o diretor do  Jornal de Fato, uma vez que o editor-chefe(William 

Robson) é o seu representante diante dos jornalistas. Ele, William Robson, confirma 

isso  ao  ressaltar:  “O  editor  seria  uma  espécie  de  mediador  entre  a  direção  e 
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jornalista. O editor cumpre uma função no jornal, que é a de ser o responsável pela 

aplicação da linha editorial”. Nesse sentido César Santos detalha: “Eu me reúno com 

o editor praticamente quase todos os dias, e com a equipe a cada 30, 45 dias, para 

ver o que se pode melhorar, e segue assim”. 

Na direção contrária, que demonstra sua ingerência no que é noticiado no 

Jornal de Fato, César Santos acaba citando: “Agora, se você perguntar: já atendeu 

pedido para não publicar uma reportagem, eu respondo que já. Um amigo meu uma 

vez pediu, e eu atendi com o coração partido”. Nesse momento nota-se que quando 

há uma ocasião onde seja necessário a interferência,  a direção faz-se presente. 

Com isso,  ele  desconstrói  a  fala  denotativa de sua não interferência,  e passa a 

apresentar a sua real e prévia participação no processo de publicação do material  

jornalístico do veículo que dirige. 

Embora  faça  parte  do  ideário  dos  jornalistas  a  defesa  da  liberdade  de 

expressão e pensamento, por vezes são ocultadas pelos mesmos as restrições a 

esse direito, impostas pela empresa. Ou seja, essa atividade profissional que teria o 

dever de garantir e lutar pela liberdade de expressão, prefere aceitar naturalmente 

as decisões da chefia que porventura possam atingir essa premissa. Digamos que o 

jornalista sinta-se livre para escrever o que bem entenda, desde que, o seu material  

não atinja interesses da estrutura que comanda o jornal.

6.1  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM REPÓRTERES DO  JORNAL DE 

FATO

Para então colher a visão dos jornalistas que trabalham no  Jornal de Fato 

acerca  de  sua  própria  atividade,  entrevistei  dois  repórteres11,  escolhidos 

aleatoriamente.  Percebi,  no  decorrer  das  entrevistas  que  se  tratavam  de  perfis 

profissionais diferentes. Foram eles o repórter que cobre os municípios vizinhos da 

região do Vale do Açu, Cézar Alves e o repórter que cobre Polícia, Andrey Ricardo. 

Cézar Alves tem considerável experiência na cobertura imprensa local, com mais de 

10 anos de atuação, e é acadêmico em jornalismo. Andrey Ricardo é um repórter 

jovem, e com pouco mais de 4 anos de jornalismo, além de ser acadêmico em 

radialismo. Os perfis diferem, e isso acaba se refletindo nas suas percepções do 

exercício da profissão de jornalista. 

11  Todas as entrevistas foram realizadas no período de 3 a 18 de Agosto.

38



A rotina de trabalho de ambos é igual. Eles chegam ao jornal antes de meio 

dia, participam de uma reunião de pauta. Nesse momento, cada jornalista traz sua 

sugestão, inclusive para outras editorias, e numa discussão coletiva, sempre com a 

presença  do  editor-chefe,  William  Robson,  é  decidido  quais  as  pautas  que  se 

transformarão em matérias para o jornal. Segundo William Robson, cada repórter faz 

em  média  3  pautas  diariamente.  Em  seguida,  apuram  as  notícias,  checam  as 

informações relacionadas a sua editorias. No meio da tarde, eles começam a redigir  

os textos que serão publicados, e dão sugestões aos diagramadores de como o 

material  pode ser  graficamente apresentado.  No final  da tarde fazem um rápido 

apanhado do que foi feito, e após passarem pelo crivo do editor-chefe, a página é 

encaminhada  à  gráfica  para  ser  impressa.  Isso  é  feito  de  segunda  a  sexta, 

diariamente. No sábado, trabalham apenas os repórteres que estão na escala de 

plantão, e domingo é folga.

Começo agora tecendo considerações sobre a entrevista feita com o jornalista 

Cézar  Alves.  De reconhecida experiência na cidade (são 13 anos de imprensa), 

Cézar Alves a todo momento quer mostrar confiança no seu trabalho, com intenções 

de  destacar  sua independência  profissional.  Sobre  o  processo de produção  das 

reportagens, ele afirma que "o enfoque que devemos dar na matéria é discutido na 

reunião de pauta com o editor geral, mas tenho total liberdade para mudar, dar o 

enfoque que entender ser necessário para a reportagem atingir o seu objetivo com 

plenitude".  Cézar  Alves  faz  questão  de  apontar  sua  "liberdade  para  mudar".  O 

interessante dessa afirmação é que quando trata do definido na reunião de pauta ele  

coloca o verbo na primeira pessoa do plural, "devemos". Já no momento que fala 

sobre a liberdade para mudar, o verbo está na primeira pessoa do singular,"tenho". 

Isso  poderia  transparecer  a  idéia  de  que  ele  tem,  ou  ao  menos  considera  ter, 

respaldo no que diz respeito ao gozo da independência. Cézar Alves vai mais longe 

e define que a editoria-geral "pouco influencia  no resultado final das matérias" que 

ele  faz.  E  relata  que  todas  as  sugestões  vindas  da  chefia,  são  tão  somente 

sugestões, que são discutidas na reunião de pauta, e que não necessariamente são 

aceitas. Cézar Alves é categórico e diz que "César Santos(diretor do Jornal de Fato) 

não impõe matérias". Contudo, com relação ao editor essa influência é admitida na 

orientação e abordagem, mesmo que também na base da conversa e ponderações 

de ambas as partes. "No final, chegamos a um consenso", comenta Cézar Alves.  

Isso corrobora a afirmação do editor-chefe, William Robson: “no caso de jornal de 
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fato, não há uma imposição. Há um processo de negociação para definir quais os 

rumos que vão ser dados a matéria. Em alguns jornais é mais difícil de negociar. No 

nosso caso não, aqui há uma negociação da abordagem e necessidade de produção 

e estrutura para fazer a matéria.”. A questão é saber como se dá a chegada a esse  

consenso.  Até este momento ele não deixa claro os caminhos dessa negociação, e 

quem tem a palavra final, pois, a decisão nesses casos, pode até ser um processo 

de participação coletiva, mas precisa de alguém que a defina. Bom, o fato é que 

Cézar Alves reafirma sua liberdade destacando que goza de independência inclusive 

para criticar até o maior patrocinador do jornal, desde que seja dado ao mesmo o 

espaço para que se defenda.  Isso vai  se defrontar  com a asfixia financeira feita 

pelos  anunciantes,  definida  por  César  Santos,  quando  trata  da  única  forma  de 

censura sofrida pelo Jornal.  Ora, se o jornal  sofre censura dos anunciantes com 

peso importante, como um repórter pode enfrentá-los, publicando alguma crítica ou 

notícia  que  venha  a  desagradar?  Na  contramão  da  intenção  de  mostrar  sua 

independência, Cézar Alves admite que já recebeu um pedido para não publicar uma 

matéria. Ele cita: "Já recebi pedido para não publicar matéria e atendi prontamente".  

O fato é amenizado na sua justificativa, que envolvia a alegação do jornal de não 

possuir  estrutura  para  garantir  a  segurança  do  repórter,  caso  a  matéria  fosse 

publicada. 

Em  outro  momento,  Cézar  Alves  volta  a  considerar  oportunidades  onde 

matérias suas foram cortadas. "Em algumas poucas vezes, o editor geral explicou 

que a abordagem que optei não se encaixava na linha editorial do  Jornal de Fato. 

Outras vezes foi por pura falta de espaço para publicar. Também acontece de uma 

matéria ser cortada para atender demandas comerciais de última hora", diz Cézar 

Alves. Dessa resposta destaco dois aspectos: quando o editor-chefe disse que a 

matéria não se encaixava na linha editorial, e quando é preciso atender demandas 

comerciais. 

O  primeiro  aspecto  revela  uma  coisa  importante:  O  poder  do  editor  de 

determinar quando a matéria pode ou não ser publicada, utilizando como argumento 

a linha editorial.  Aliás,  a  linha editorial  do  Jornal  de Fato,  que se apresenta em 

uníssono nas definições dadas por diretor,  editor e repórteres, é divulgada como 

aquela  que  tenta  fugir  do  sensacionalismo,  com  notícias  de  abordagens  mais 

condizentes com sua amplitude, e com responsabilidade social,  no sentido de se 

preocupar com a veracidade dos fatos abordados, sem prévia orientação partidária.  

40



Um caso que surge quando eles querem demonstrar essa linha é o momento onde o 

jornal  tomou posição na defesa pela instalação na cidade da UTI Neo-Natal.  No 

entanto, isso não tem grande relevância, no que diz respeito à questão em pauta, se 

formos pensar que essa postura não iria atingir a nenhuma força da cidade, seja ela 

política ou econômica, uma vez que ninguém poderia ser contra a instalação desse 

tipo de equipamento12. 

O segundo aspecto, referente às "demandas comerciais", pode ser lido como 

a presença dos anúncios na parte editorial dos jornais, que limitaria o espaço para o 

texto,  ou  até  sua  influência  direta  no  conteúdo  da  matéria,  que  se  produzida 

livremente poderia gerar algum desagrado. 

Quando  perguntado  se  já  rejeitou  uma postura  tomada pelo  jornal,  Cézar 

Alves diz que sim. Ele cita o fato do Nogueirão, que em 2004 passava por problemas 

de estrutura, o que poderia trazer risco a vida dos torcedores. Ele fez a matéria e ela 

não foi publicada. Na prática, isso revela a sua pouca condição de decidir realmente 

o que pode ou não ser publicado, e mostra a sua real condição enquanto jornalista, 

alienado do poder decisório. 

Ora, se a matéria é feita e não é publicada, logo a postura do jornalista de 

enfrentar  as  recomendações  da  direção  do  jornal  não  se  realiza,  o  que  acaba 

anulando a sua capacidade de definir aquilo que é ou será noticiado.

Seguindo na análise das entrevistas, vamos considerar, agora, as percepções 

do jornalista Andrey Ricardo. Andrey atua na imprensa de Mossoró como repórter há 

cerca de 4 anos, todos dedicados à cobertura policial da cidade. Em suas respostas, 

ele transparece uma certa consciência sobre as limitações de sua independência 

profissional  diante  da  empresa  para  qual  trabalha.   Andrey  afirma  que  tem  a 

incumbência de fazer em média 5 pautas diariamente, que em sua maioria são por 

ele definidas. No entanto, ele aponta que "Quando é preciso, ele(o editor-chefe) dá 

uma sugestão sobre o tipo de abordagem". Essa frase "quando é preciso" sugere 

duas interpretações. Uma, quando essa necessidade surge no momento em que a 

pauta  pode  ser  modificada  de  forma  a  ser  melhor  explorada  do  ponto  de  vista 

jornalístico. E uma outra, e aqui mais relevante, quando determinada pauta trazida 

12  Quando citam tomadas de posição do Jornal de Fato, este caso da defesa pela UTI Neo Natal é 
presente nas falas do diretor  do jornal,  César  Santos,  e  do editor-chefe,  William Robson.  César 
Santos afirma: “Nós assumimos posição na defesa pela UTI Neo Natal. Nós fizemos uma série de 
reportagens, e nós tomamos posição.”. William Robson diz: "Há casos onde o jornal toma posição, 
como no caso da UTI Neo Natal, onde encampamos a sua defesa, por achamos que aquilo era um 
problema da cidade e que precisa ser resolvido." 
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pelo repórter entra em choque com algum interesse do jornal, fazendo com que o 

editor-chefe  interfira  nos  caminhos  que  tinham  sido  inicialmente  traçados,  para 

ajustar o enfoque de modo a não comprometer tais interesses. 

Andrey Ricardo reafirma: “em 95% dos casos, é o repórter quem diz como vai 

abordar o assunto. Porém, quando se trata de um assunto de maior relevância, o 

editor-chefe sugere como trabalhar o assunto”. Uma dúvida que pode pairar nessa 

afirmativa: a que ele se refere quando cita “assunto de maior relevância”?. Seria 

pura  relevância  jornalística,  de  um  fato  importante  que  pudesse  causar  grande 

repercussão, ou relevância para os interesses do jornal enquanto empresa e agente 

político? Estas duas compreensões não estão necessariamente dissociadas, afinal, 

um  acontecimento  de  relevância  jornalística  pode  gerar  conseqüências  para  a 

empresa,  na  medida  em  que  atinja  setores  com  os  quais  a  mesma  esteja 

comprometida. De toda sorte, elas partem de pressupostos diferentes. A relevância 

puramente jornalística,  remete ao valor  do fato  enquanto notícia,  já  a  relevância 

quanto  ao  interesse  do  Jornal,  se  relaciona  com aquilo  que  embora  não  tenha 

interesse  público  pode  atingir  interesses  de  determinados  segmentos  vinculados 

comercial e politicamente ao jornal. 

Nesse sentido, destacamos ainda a seguinte afirmação de Andrey:  “Se for 

um assunto  que  não  seja  do  interesse  deles,  ou  seja,  que  atinja  os  interesses 

políticos e comerciais que a empresa é ligada, a reportagem é vetada”. Logo, ele 

admite que o Jornal está ligado a interesses extra-jornalísticos e que a feitura das 

matérias  sofre  diretamente  com  essa  realidade.  O  interessante  é  que  na 

continuidade  de  sua  resposta,  ele  diz:  “Eu  até  prefiro  que  a  matéria  não  seja 

publicada ao invés de sair  de uma maneira tendenciosa,  o  que eu não faria  de 

maneira alguma, mesmo se fosse pressionado para tal, o que nunca aconteceu”. Ou 

seja,  aqui  ele suaviza a interferência da chefia,  dizendo nunca lhe foi  imposta a 

produção matérias que privilegiem uma tendência agradável aos interesses do dono 

do Jornal,  em que pese a admissão de que estas matérias possam vir  a serem 

cortadas.  De  modo  lúcido,  Andrey  Ricardo  define:  “Minha  independência  acaba 

quando toco em um assunto que se choca com os interesses comerciais e políticos, 

por exemplo”. Poderia se entender, então, que não há independência, uma vez que 

ele só pode construir uma matéria se esta não se chocar com eventuais interesses 

políticos e econômicos. Aliás, notícias dessa ordem podem ter grande potencial, em 

função de serem temas que são de interesse da sociedade. Admitir a possibilidade 
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de escantear matérias que tenham repercussão nas áreas da política e economia, 

significa  aceitar  o  comprometimento  do  trabalho  do  jornalista.  Na  tentativa  de 

justificar sua posição, Andrey ressalva: “faço um trabalho quase que independente 

dos demais. Apresento minhas pautas e as cumpro até o fechamento da edição. Se 

eu achar  conveniente,  posso cortar  ou  incluir  uma determinada reportagem sem 

comunicar à chefia, por exemplo”. Mas como é possível fazer um trabalho “quase 

independente”? Existe meio termo para independência? A compreensão que pode 

resultar disso é que o uso da frase “quase independente” transparece um sentimento 

de acomodação com a situação vivida enquanto jornalista. É como se para ele ser 

“quase independente” já fosse suficiente para sua satisfação enquanto profissional, 

e legitimasse para si mesmo esta condição como natural. 

O  repórter  Andrey  cita  ainda  um  caso  concreto  para  exemplificar  a 

interferência  direta  da  chefia  no  seu  trabalho:  “A direção  de  redação  do  jornal 

autorizou que nós déssemos a matéria sobre um crime cometido por um empresário 

conhecido na cidade, mas barrou a segunda reportagem, que seria a continuidade 

do assunto. Eu, particularmente, fiz a matéria e a deixei montada na página, mas no 

fim da noite, a diretoria de redação soube e mandou cortar, colocando outra coisa no 

lugar. Particularmente, me sinto ofendido quando esse tipo de coisa acontece, já que 

é  o  nosso  trabalho  que  está  sendo  desperdiçado”.  Nessa  citação,  o  jornalista 

entrevistado exemplifica um caso objetivo de interferência da direção do jornal, como 

o principal fator na decisão do que pode ou não ser publicado. Esse relato revela 

também  a  real  preocupação  desse  jornalista  enquanto  profissional:  o  tempo 

desperdiçado  quando  uma  matéria  é  cortada.  Ele  não  adota  o  discurso  da 

responsabilidade social para lamentar o corte de uma reportagem. Seria, então, o 

corte da reportagem, uma ofensa apenas à sua dedicação material ao trabalho, e 

não exatamente um afronte a sua condição de jornalista, ou seja, um profissional 

cuja atividade visa atender a um interesse público: “A matéria foi cortada e no outro 

dia ninguém tocou no assunto comigo”, diz Andrey. Parece, que ele também preferiu 

não contestar a posição do jornal, e seguir como se nada tivesse acontecido.

Apesar da ingerência da chefia admitida por Andrey Ricardo, a sua adaptação 

a essa realidade acontece em mares tranqüilos. Um afirmação sintomática da pouca 

preocupação  desse  repórter  com  esta  interferência,  é  percebida  quando  ele 

responde acerca do que considera  ser  uma razão importante para  limitar  o  seu 

trabalho como jornalista: “Por se tratar de um jornal novo, com apenas oito anos,  
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ainda em fase de formulação, acho que uma das maiores dificuldades enfrentadas 

por mim e pela equipe como um todo é a estrutura. Seria necessário aumentar a 

frota de carros à disposição da redação, como também os telefones para mantermos 

nossos contatos. Melhorar também a quantidade de fotógrafos e equipamentos de 

trabalho é necessário. Os computadores são velhos e, muitas vezes, dificultam o 

nosso trabalho, como por exemplo, uma pesquisa na internet”. Andrey aponta tão 

somente fatores relacionados à estrutura técnica do jornal. Em nenhum momento ele 

cita como problema a intervenção da direção do jornal na sua produção noticiosa, 

apesar de admití-la. Percebe-se que a prioridade deste repórter não é defender a 

sua liberdade e independência para informar aquilo que tenha relevância para a 

sociedade, mas sim gozar desses requisitos para não correr o risco inconveniente 

de perder  tempo fazendo uma eventual  reportagem que depois não seja sequer 

publicada. Isso revela uma postura no mínimo individualista, e um tanto separada do 

que,  segundo  a  cultura  jornalística,  o  profissional  dessa  área  deve  ter  como 

preocupação maior, a de atender de forma responsável e ética as necessidades e 

anseios  da  população.  Mesmo  assim,  ao  falar  especificamente  do  papel  do 

jornalista,  este  repórter  se  contradiz  e  aparentemente  contradiz  também  a 

interpretação aqui formulada: “Acredito que o jornalista tem uma função social. Ele 

deve utilizar aquilo que sabe fazer melhor, comunicar-se, para informar a sociedade. 

Tornar  públicos  assuntos  de grande relevância,  que possam melhorar  a  vida da 

população, nem que seja uma única pessoa, mas se esta estiver sendo ajudada de 

alguma maneira, seu papel está cumprido”. Ora, se o papel do jornalista é “tornar 

públicos assuntos de grande relevância”, e ao mesmo tempo, um jornal pode com 

maior  freqüência vetar  matérias que tenham essa característica,  por  que Andrey 

Ricardo  não  considerou  a  interferência  da  chefia  como  problema  que  o  limita 

enquanto profissional? Este discurso acaba corroborando o cinismo ético, apontado 

neste trabalho como elemento presente da cultura jornalística. 

Se  existe  uma  saída  para  livrar-se  das  amarras  organizacionais,  esta  é 

sugerida em uma das respostas do repórter Andrey Ricardo: “Outro dia, trabalhando 

na redação da Gazeta do Oeste, tive uma reportagem minha barrada pelo editor-

chefe do jornal. Porém, consegui publicar a matéria em outros dois jornais da cidade 

e em um de Natal, de grande porte. Entrei em contato com as pessoas que conhecia 

naqueles  veículos  e  contei  o  que estava  acontecendo.  Por  ser  um assunto  que 

deveria ser levado ao conhecimento da população, repassei a matéria para essas 
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pessoas e elas publicaram nos seus veículos, sem que ninguém soubesse que eu 

havia  feito  aquele  texto”.  Isso  pode  ser  uma  saída  interessante,  uma  vez  que 

limitado  na  empresa,  o  jornalista  pode  encontrar  em  outros  meios  formas  de 

publicação daquele material. Assim, com a admissão passiva de sua dependência 

dentro da empresa, a única maneira viável de ser livre é buscar a publicação em 

outros  contextos  empresariais,  onde  não  tenha  vínculo  empregatício,  e  onde  o 

trabalho não será remunerado e nem o autor será identificado. Estabelece-se aí um 

grande emaranhado de contradições. Primeiro, ele não parece se preocupar com o 

interesse público ao apontar apenas como problemas a pouca estrutura técnica para 

a execução da reportagem e a possível perda de tempo na feitura de uma matéria 

venha a ser  vetada,  depois ele  cita  que o papel  do jornalista  é social,  para em 

seguida  sugerir  um  caminho  de  como  publicar  uma  notícia  relevante  caso  o 

profissional  não  encontre  espaço  para  fazê-la  no  veículo  em  que  trabalha.  A 

confusão de percepções está posta, e interpretamos que ela toma forma  devido ao 

entendimento  do  jornalista  Andrey  Ricardo,  de  sua  eventual  impotência  para  a 

veiculação de um fato importante, o que, em sua compreensão, parece ser algo que 

não atinja a função social da profissão, pois, para ele, não seria constrangimento ter 

que recorrer a subterfúgios para divulgar algo de interesse público.

Enfim,  nota-se  que tudo isso  mostra  um certo  conformismo quanto  à  sua 

relação com o chefia do Jornal de Fato, que o repórter Andrey Ricardo traz em seu 

discurso,  não  ocultando  a  sua  impotência  para  a  tomada  decisão  em torno  da 

definição dos caminhos para as notícias com maior relevância, que, desse modo, 

acabam por limitar a sua independência como profissional.

Percebe-se, então, uma diferença nos discursos entre os dois jornalistas do 

Jornal de Fato a respeito de sua independência profissional. O jornalista Cézar Alves 

aponta que é independente, mas acaba revelando a fragilidade dessa afirmação, 

quando descreve casos onde o material por ele produzido não foi publicado. Já o 

repórter Andrey Ricardo, reconhece seus limites quanto à decisão dele sobre as 

notícias por ele feitas, mas não destaca isso como problema para a sua atividade, 

apontando apenas um incômodo pessoal.  Desse modo,  em alguns momentos é 

utilizada uma fala que tenta transparecer um domínio sobre a sua condição, como 

um repórter  que goza de total  liberdade e autonomia.  Em outros,  o  discurso se 

direciona para uma percepção que admite a existência da censura por  parte  da 

empresa, motivada pelos fatores políticos e econômicos aqui tratados. 

45



Um  elemento  comum  surge  em  ambos:  a  conformidade  com  que  os 

repórteres  tratam  as  restrições  à  sua  prática  profissional.  Ao  que  parece,  eles 

preferem manter o “status quo” de sua profissão, sem um anseio de alterar esta 

realidade, mesmo que esta sabidamente prejudique o exercício pleno do jornalismo. 

Enfim, o que interpretamos é que há pouca ou nenhuma inquietação por parte 

dos jornalistas aqui entrevistados no sentido de romper com a lógica que os limita 

em sua atividade.  Eles  têm consciência  e  a  aceitação de que são funcionários,  

cumpridores de tarefas,  sem poder  decisório  sobre a publicação de um material 

jornalístico, seja lá qual for a sua importância.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sempre  que  se  trata  do  exercício  da  profissão  do  jornalista,  admite-se  a 

existência  dos  fatores  que  a  influenciam.  Obviamente,  as  questões  políticas, 

econômicas  e  da  própria  cultura  jornalística  atuam  de  forma  importante  nesse 

processo. Os interesses da classe política, através principalmente do jogo partidário  

e  eleitoral,  não  raro  atingem  as  decisões  editoriais  dos  jornais.  Essa  ofensiva 

também é feita  pelos  fatores  econômicos,  com a pressão dos anunciantes,  que 

funcionam como principais mantenedores do jornal,  enquanto empresa capitalista 

que visa o lucro. Nessa discussão, podemos colocar ainda os fatores culturais que o 

jornalismo carrega, e que fazem com que os seus profissionais definam o que tem 

potencial  para tornar-se notícia.  A partir  desses entendimentos,  concentramos os 

esforços dessa pesquisa para verificar como os jornalistas percebem esses fatores, 

e como estes influenciam sua atividade, uma vez que são os jornalistas os autores 

imediatos do texto noticioso. 

Nas entrevistas feitas com os dois repórteres do  Jornal de Fato,  podemos 

encontrar discursos distintos. Em alguns casos aparecia a tentativa de se mostrarem 

como senhores onipotentes da matéria, em outros, a impotência era admitida, mas 

não questionada ou lamentada. Mesmo assim, ao detalhar sua rotina profissional,  

todos  acabam  revelando  as  suas  limitações  enquanto  repórteres  diante  de  sua 

chefia. Em alguns casos, ao tentar esconder a obviedade de que não passam de 

funcionários,  sujeitos  à  hierarquia,  como  em  qualquer  empresa,  eles  se  auto-

proclamam senhores absolutos de suas reportagens, para depois apresentarem a 

realidade ao comentar momentos "excepcionais" onde existiu uma incidência direta 

do editor ou diretor no material publicado. Na verdade, no decorrer dessa pesquisa, 

nada ficou mais claro do que o ínfimo poder decisório do jornalista. Na entrevista 

feita  com o  diretor,  César  Santos,  quando  perguntava  diretamente  sobre  o  seu 

controle  na  redação,  a  resposta  era  sempre  negativa.  Contudo,  bastava 

modificarmos a pergunta, para ele demonstrar todo o seu poder de influenciar, vetar, 

decidir - natural, enquanto chefe. Ao indagar sobre quando o Jornal de Fato tomou 

posição diante de algum acontecimento, rapidamente algo era lembrado. O caso 

quase sempre citado nas entrevistas foi a defesa da UTI Neo Natal. A tomada de 

posição do jornal  era repassada aos repórteres pela diretoria,  através do editor-

chefe,  com a  naturalidade  de  um chefe  que  ordena  ao  seu  funcionário,  e  este 
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cumpre sem maiores indisposições. Vimos que o proprietário,  o diretor do jornal, 

assim como em qualquer empresa, é o grande agente das decisões. Portanto, se um 

político quer alterar uma matéria, se um anunciante quer cortar outra, ele recorre ao 

diretor, pois é ele quem determina de fato o rumo da matéria publicado no jornal. 

Isso é admitido pelo editor-chefe do Jornal de Fato, William Robson, quando diz que 

já recebe as pressões mastigadas, tendo o papel de ser o mediador entre as ordens 

da chefia e o corpo de repórteres.

Bom, se os fatores econômicos e políticos, na verdade, incidem na direção do 

jornal, quem ordena como esses vão atingir os repórteres e as matérias por estes 

feitas e como a cultura jornalística está presente nesse campo? De acordo com o 

aqui levantado, os critérios de noticiabilidade e a noção do jornalista independente 

só  se  realizam  mesmo  nas  coberturas  de  fatos  que  não  trazem  grandes 

conseqüências  ou  constrangimentos  para  quem  controla  o  jornal,  ou  que  não 

comprometam  a  sobrevivência  do  próprio  jornal  enquanto  empresa.   Assim, 

depreendemos de  tudo  isso  que  é  preciso  abordar  a  realidade  da  profissão  do 

jornalista considerando a sua própria condição de funcionário. Nesse sentido,  os 

fatores da cultura jornalística que estão presentes no imaginário profissional, são de 

domínio  autônomo  do  jornalista,   já  os  advindos  dos  interesses  político  e 

econômicos atingem a alta cúpula da empresa, e  por esse motivo, acabam sendo 

fundamentais para o processo decisório do produto noticioso, na medida que, são 

eles que tem o efetivo potencial de comprometer a sobrevivência de um meio de 

comunicação. O jornalista, desse modo, se configura como um trabalhador, que atua 

com  a  técnica  da  escrita,  com  a  técnica  da  apuração  dos  fatos,  e  com  a 

compreensão  que  ele  tem dos  mesmos.   Entendemos  aqui  que  para  uma  boa 

escrita, o jornalista depende apenas de seu esforço intelectual e acesso à leitura. 

Para  apurar  os  fatos,  basta  ir  atrás  das  fontes,  ouvir  eventuais  acusadores  e 

acusados,  e publicar  os dois  lados.  E para compreender os fatos com nitidez é 

preciso  conhecimento  de  mundo  e  boa  formação  intelectual.  No  entanto,  para 

realizar estas três etapas na produção das matéria no jornal, duas delas sofrem forte 

limitação. Uma matéria bem escrita jamais vai ser cortada por um editor, apenas por 

esse motivo. Já uma matéria bem apurada ou com uma compreensão inteligente 

pode ter  impossibilitada sua publicação,  no momento  que entre em conflito  com 

possíveis agentes políticos e econômicos que atuam sobre o Jornal. Desse modo, 

dois dos aspectos da produção jornalística de qualidade são relativizados a partir do 
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contexto em que a empresa de comunicação está envolvida. E a independência do 

jornalista fica comprometida com toda esta situação. 

Conjecturemos,  então,  que  o  jornalista  pode  até  em  certo  momento  ser 

senhor  todo  poderoso  de  sua  matéria  durante  a  sua  confecção,  mas  na  sua 

publicação isso pode se diluir e a matéria pode ser  modificada ou simplesmente 

cortada no jornal para que trabalha.

Portanto, o repórter pode ser o sujeito mais competente, compromissado e 

preparado para realizar seu trabalho, mas tudo isso é perdido pela sua alienação do 

poder decisório, o que acaba podendo distorcer os fatos a partir dos interesses da 

empresa.  Quando  aborda  o  contexto  do  jornalista,  dentro  de  um  meio  de 

comunicação e suas implicações, Bucci (2000, p.11-12) afirma que:

De que adiantam equipes de repórteres de fino trato se o dono da 
rede  de  televisão  põe  a  emissora  a  serviço  de  seu  candidato  a 
presidente da República, distorcendo os fatos? Para que serve tanto 
cuidado na hora de investigar a privacidade de um senador, se não 
há  o  mínimo  respeito  para  com  os  desempregados,  que  detidos 
como  suspeitos  por  um  delegado  na  periferia,  são  interrogados 
diante das câmeras como se fossem autores de crimes hediondos? 
Como pode  a  imprensa  fiscalizar  o  poder  -  um de  seus  deveres 
supremos  -  se  ela  se  converteu  num  negócio  transnacional, 
oligopolizado em conglomerados da mídia que trafica influência junto 
aos  governos  para  conseguir  mais  concessões  de  canais  e  mais 
facilidades de financiamentos públicos? Onde está a independência 
do jornalismo?

O ponto  deduzido aqui  é  exatamente  este:  não há condições de falar  da 

profissão  do  jornalista  negligenciando  o  contexto  da  empresa  em  que  ele  está 

inserido.  Ora,  quando  Warren  Breed  fala  da  teoria  organizacional,  ele  elucida  a 

necessidade de falarmos do jornalismo não apenas apontando o  jornalista,  mas 

também a empresa e suas características, cujas raízes e evolução a tornam uma 

instituição  ligada  à  busca  cada  vez  mais  incessante  por  melhores  rendimentos 

financeiros. Embora reconheçamos a importância de se falar que o jornalista precisa 

ter responsabilidade, ética, compromisso social, todas estas premissas se dissipam 

quando verifica-se  que ele  trabalha para uma máquina que visa  o lucro,  e  está 

diretamente sujeito a ela. Isso faz parte exatamente daquele cinismo ético da cultura 

jornalística, constatado por Francisco José Karam. O que nos parece, é que esse 

cinismo se perpetua como fator de sobrevivência e legitimação social da profissão, e 
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até como ferramenta para obtenção de credibilidade junto ao público. Todas estas 

questões só nos fazem pensar  que,  apesar  da  necessidade de acreditarmos na 

honestidade e ética, no jornalismo, como em outros setores do mundo capitalista, 

não basta nos comportamos corretamente, mas tão somente agirmos e falarmos 

conforme as conveniências. 

Em todos os jornais e estações de rádio e televisão há repórteres e 
editores  que  sentem que  não  estamos  realmente  transmitindo  as 
dimensões  mais  amplas  do  nosso  tempo,  mas  principalmente  a 
brutalidade, a disputa e a frivolidade de nossa época. Em todas as 
escolas e universidades, no Congresso e no Executivo, há a mesma 
minoria insatisfeita com a diferença entre o que é e o que devia ser. 
Contudo,  todos estes lugares estão cheios de homens derrotados 
que tentaram e falharam, decidindo afinal que era  mais fácil ceder 
às pressões, do que resistir e lutar por seus ideais.(RESTON, 1968, 
p.184)

Evidentemente, como vimos, essa afirmativa de Reston é relativizada. Ainda 

há jornalistas que não desistiram do combate, e que insistem em lutar por aquilo que 

acreditam ser a coisa certa a fazer, em que pesem as limitações impostas no veículo 

para qual trabalha.

Concluo,  portanto,  que  o  Jornalista,  aquele  repórter  da  redação,  figura 

predominante  da  classe  profissional,  não  é  independente.  E  os  discursos  que 

caminham para defender  a idéia  da independência,  aparecem como ferramentas 

que pretendem ocultar a passividade com que eles encaram esta realidade, e se 

diluem quando os jornalistas passam a descrever suas rotinas e experiências. Ao 

ponderar e relativizar sua liberdade e poder de decisão em torno da publicação das 

matérias,  eles  a  anulam.  Afinal,  ser  independente  é  uma  condição  definida,  na 

medida em que o meio termo traz implicações que põem em xeque a própria idéia 

de independência. 
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