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RESUMO
Este trabalho doutoral propõe um estudo do discurso dos jornalistas sobre a profissão operando
no debate formado em torno do papel social em meio à realidade brasileira hipermediatizada,
numa conjuntura de mudanças dos modos de produção e transformações causadas pela web. O
trabalho é dividido em duas partes. A primeira refaz o percurso histórico da construção do
campo mediatizado em pontos-chave da história do jornalismo brasileiro e o compara
diacronicamente com o seu desenvolvimento no mundo. Numa segunda parte, voltada para uma
leitura semiológica, pretende-se utilizar a análise de discursos a partir do método do contrato
de leitura, de Eliseo Verón, e observar empiricamente essa mediatização operando sobre a
enunciação. Uma análise sincrônica tenta descrever as condições e a gramática de produção de
organizações jornalísticas a partir de textos selecionados em dois suportes posicionados
discursivamente em polos opostos do campo jornalístico(BOURDIEU, 1997), aqui entendidos
como o polo intelectual (ou de circulação restrita) e o polo econômico (ou de circulação ampla,
mainstream): os sites da Folha de S. Paulo e da Carta Maior. Apesar de ter diferentes escopos
ideológicos, a Folha e a Carta Maior produzem uma compreensão semelhante sobre o papel
social do jornalismo. Na verdade, ambas têm práticas contraditórias que emergem no próprio
texto.
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ABSTRACT

This doctorate paper proposes a study of the journalists' discourse on the profession operating
in the debate formed around the social role in the midst of the hyper-mediatized Brazilian
reality, in a conjuncture of changes of the modes of production and transformations caused by
the web. The paper is divided into two parts. The first one retraces the historical course of the
construction of the mediated field at key points in the history of Brazilian journalism and
compares it diachronically with its development in the world. In the second part, aimed at a
semiological reading, we intend to use discourse analysis with the method of the reading
contract, by Eliseo Verón, and to observe empirically this mediation operating on the
enunciation. A synchronic analysis tries to describe the conditions and the grammar of
production of journalistic organizations from texts selected in two media discursively
positioned in opposite poles of the journalistic field(BOURDIEU, 1997), understood here as
the intellectual pole (or restricted circulation) and the economic pole (or circulation,
mainstream): the Folha de S. Paulo and Carta Maior websites. In spite of presenting different
ideological scopes, Folha de S.Paulo and Carta Maior produce similar understanding of the
social role of journalism. Indeed, both of them have contradictory practices in their own texts.

Keywords: Journalism. Discourse. Social role. Mediatization. Politics.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ESQUEMA PROCESSUAL DO PENSAMENTO COMUNICACIONAL ..... 35
FIGURA 2 – OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO FACILITAM E ESTRUTURAM
ESPAÇOS VIRTUAIS PARA COMUNICAÇÃO E AÇÃO ........................................... 55
FIGURA 3 – A CIRCULAÇÃO DISCURSIVA .................................................................. 197
FIGURA 4 – CAPA THE ECONOMIST.............................................................................. 244
FIGURA 5 – ILUSTRAÇÃO PIG - LATUFF ...................................................................... 242
FIGURA 6 – JOÃO GOULART ........................................................................................... 243
FIGURA 7 – ELIO GASPARI COM FIGUEIREDO ........................................................... 245
FIGURA 8 – A OPINIÃO PÚBLICA COMO GADO ......................................................... 245
FIGURA 9 – FSP 19.06.2013 ................................................................................................ 269
FIGURA 10 – MANIFESTANTES SE BEIJAM E CRITICAM DEPUTADO E PASTOR
MARCO FELICIANO .................................................................................................... 270
FIGURA 11 – MANIFESTANTES TIRAM FOTOS DURANTE ATO PARA
COMEMORAR A SUSPENSÃO DO AUMENTO DA TARIFA DO TRANSPORTE
NA AV. PAULISTA ....................................................................................................... 271
FIGURA 12 – MANIFESTANTE EXIBE CARTAZ CONTRA O DEPUTADO MARCO
FELICIANO .................................................................................................................... 272
FIGURA 13 – FSP 24.06.2013 .............................................................................................. 273
FIGURA 14 – FSP 24.06.2013 .............................................................................................. 274
FIGURA 15 – FSP 28/06/2013 ............................................................................................. 275
FIGURA 16 – FSP 28/07/2013 ............................................................................................. 276
FIGURA 17 – FSP 05.08.2013 .............................................................................................. 276
FIGURA 18 – FSP 05/08/2013 ............................................................................................. 277
FIGURA 19 – FSP 07/09/2013 ............................................................................................. 277

SUMÁRIO

PARTE I – O PERCURSO .................................................................................................... 12
1

UM MUNDO AO REVÉS ....................................................................................... 12

1.1

JUSTIFICATIVA ....................................................................................................... 16

1.2

O DESAFIO DO OBJETO......................................................................................... 18

1.3

MODERNIDADE TARDIA ...................................................................................... 21

1.4

DETALHAMENTO ................................................................................................... 23

2

MEDIATIZAÇÃO E O CAMPO JORNALÍSTICO ............................................ 28

2.1

UMA VISÃO SEMIOANTROPOLÓGICA .............................................................. 30

2.2

UMA TEORIA EM CONSTRUÇÃO ........................................................................ 34

2.2.1

Teoria meio-termo .................................................................................................... 36

2.2.2

Perspectivas teóricas da mediação .......................................................................... 37

2.2.3

Lógica da mídia e a perspectiva institucional ........................................................ 42

2.2.4

Lógica da mídia jornalística .................................................................................... 46

2.2.5

Mediatização da cultura e da sociedade ................................................................. 51

2.3

A MEDIATIZAÇÃO DOS CAMPOS SOCIAIS ...................................................... 56

2.3.1

O conceito de campo aplicado ao jornalismo ......................................................... 66

2.3.2

O habitus.................................................................................................................... 72

2.3.3

Tomada de consciência ............................................................................................ 76

2.3.4

A noção do poder ...................................................................................................... 78

3

A AUTONOMIZAÇÃO NO JORNALISMO ........................................................ 82

3.1

O PROCESSO DE AUTONOMIZAÇÃO DO CAMPO ........................................... 86

3.1.1

O jornalismo começa a tomar forma ...................................................................... 89

3.1.2

Revolução da imprensa de centavo e a noção de independência ......................... 92

3.1.3

Brasil chega com atraso ........................................................................................... 96

3.2

A CLIVAGEM DO JORNALISMO MODERNO ................................................... 103

3.2.1

Além do impresso ................................................................................................... 107

3.2.2

A Era do Repórter .................................................................................................. 112

3.2.3

Retórica da cientificidade ...................................................................................... 116

3.2.4

Clivagem à brasileira ............................................................................................. 119

4

A HIPERMEDIATIZAÇÃO E A PRODUÇÃO DE SENTIDO ........................ 136

4.1

UMA SOCIEDADE SACUDIDA PELA MÍDIA ................................................... 137

4.1.1

O lulismo contra a mídia........................................................................................ 143

4.1.2

Dilma Rousseff e o confronto midiático ............................................................... 149

4.1.3

Jornadas de Junho ao impeachment .................................................................... 151

4.2

CARTA MAIOR E A SOCIEDADE CIVIL SE ORGANIZAM............................... 156

4.2.1

Financiamento ........................................................................................................ 162

4.3

A FOLHA DE S.PAULO E AS FACES ANTAGÔNICAS DO JORNALISMO .... 167

4.4

O BRASIL SE MEDIATIZA ................................................................................... 176

4.5

O JORNALISMO GLOBALIZADO E HIPERMEDIATIZADO ........................... 180

PARTE II – O DISCURSO .................................................................................................. 191
5

OLHARES METODOLÓGICOS ........................................................................ 191

5.1

A ANÁLISE DOS DISCURSOS ............................................................................. 192

5.1.1

O contrato de leitura .............................................................................................. 195

5.1.2

Analítica da mediatização ...................................................................................... 202

5.2

METODOLOGIA .................................................................................................... 208

5.2.1

Categorias de análise .............................................................................................. 208

5.2.2

Corpus ...................................................................................................................... 209

5.2.3

Procedimentos de análise dos dados ..................................................................... 213

5.2.3.1 As condições de produção ........................................................................................ 214
5.2.3.2 Títulos ....................................................................................................................... 214
5.2.3.3 Fotografia................................................................................................................. 216
5.2.3.4 Temas preferenciais ................................................................................................. 219
5.2.3.5 Enquadramento ........................................................................................................ 221
5.2.4

Do ideal da objetividade......................................................................................... 223

5.2.5

Papel social como invariante referencial .............................................................. 230

6

O PAPEL SOCIAL NA CONJUNTURA MEDIATIZADA BRASILEIRA –
UMA ANÁLISE DA FOLHA DE S.PAULO ONLINE E DA CARTA MAIOR ... 235

6.1

CARTA MAIOR E O DISCURSO DE ESQUERDA................................................ 236

6.1.1

Condições de produção .......................................................................................... 238

6.1.1.1 Fotografia................................................................................................................. 240
6.1.1.2 Títulos ....................................................................................................................... 246
6.1.1.3 Temas e enquadramento ........................................................................................... 249
6.1.1.4. O ideal da objetividade jornalística ......................................................................... 254
6.1.1.5 Contrato de leitura ................................................................................................... 257
6.1.2

Analítica da mediatização ...................................................................................... 259

6.1.2.1 Topografia jornalística............................................................................................. 260
6.1.2.2 A autorreferenciação ................................................................................................ 261
6.1.2.3 A autorreflexividade ................................................................................................. 261
6.1.2.4 A protagonização ..................................................................................................... 262
6.1.3

Lógica da mídia jornalística .................................................................................... 263

6.1.4

Papel social do jornalismo ..................................................................................... 264

6.2

FOLHA DE S.PAULO E O DISCURSO EQUILIBRISTA ..................................... 265

6.2.1

Condições de produção e a crise dos intermediários........................................... 266

6.2.1.1 Fotografia................................................................................................................. 269
6.2.1.2 Títulos ....................................................................................................................... 278
6.2.1.3 Temas e enquadramentos ......................................................................................... 281
6.2.1.4 Objetividade jornalística .......................................................................................... 287
6.2.1.5 Contrato de leitura ................................................................................................... 290
6.2.2

Analítica da mediatização ...................................................................................... 291

6.2.2.1 Topografias jornalísticas e a protagonização do leitor ........................................... 292
6.2.2.2 Autorreferenciação e autorreflexividade ................................................................. 297
6.2.3

Lógica da mídia jornalística .................................................................................. 301

6.2.4

Papel social do jornalismo ..................................................................................... 302
CONCLUSÃO ........................................................................................................ 304
REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 322

12

PARTE I – O PERCURSO

1 UM MUNDO AO REVÉS

Se o jornalismo é filho do Iluminismo1, podemos dizer que casou com a tecnologia e
teve muitos filhos. Desde então, muita coisa mudou no mundo e nos jornalismos,
principalmente desde que a internet entrou para a família. Atualmente os descendentes se
reconhecem nas tradições da Modernidade, mas estão perdidos em suas práticas. No contexto
mundial da contemporaneidade, o jornalismo apresenta uma geração cheia de contradições
típicas de “fim da história”2, apresenta desvios desconcertantes tatuados nos braços fortes dos
descendentes como, por exemplo, as expressões constrangedoras “jornalismo declaratório”,
“pós-verdade”, “fake news”, “crise de credibilidade” e “golpista”.
Essa analogia familiar vem para ilustrar a intimidade que a sociedade tem com o
jornalismo e como sua conduta está sob vigilância e suspeição. O que é o jornalismo hoje? E
para que serve o jornalismo na atualidade? Nas redes sociais, as críticas não param. O campo
jornalístico tem buscado estratégias discursivas cada vez mais complexas para justificar a
legitimidade.
Percebe-se que algo está acontecendo com o jornalismo. As grandes corporações
mundiais têm demonstrado preocupação constante com o setor, realizando muitos movimentos
iniciados nos Estados Unidos, país onde a maioria delas está sediada. A rede social Facebook
criou em janeiro de 2017 o “Projeto Jornalismo”, cujo objetivo é aprofundar o relacionamento
com as organizações de mídia após críticas severas sobre as notícias falsas veiculadas na
plataforma. Elas foram apontadas como um dos fatores que pesaram na eleição de Donald
Trump para presidente. O jornal New York Times lançou a campanha mundial “Truth is Hard”3
no intervalo da entrega do Prêmio da Academia de Cinema de Hollywood, mais conhecido pelo
troféu denominado Oscar, em fevereiro, para mostrar o esforço de investigação cotidiano em

1

Ciro Marcondes Filho começa seu livro A Saga dos Cães Perdidos com duas frases clássicas para a pesquisa do
jornalismo brasileiro: “A história do jornalismo reflete de forma bastante próxima a própria aventura da
modernidade” (2002, p. 9) e “O jornalismo é filho legítimo da Revolução Francesa” (2002, p. 10).
2
No verão de 1989, o sociólogo estadunidense Francis Fukuyama publicou o artigo The End of History? na
revista The National Interest, onde dizia que o fim da Guerra Fria era o fim da Modernidade, e que o mundo
chegaria a um consenso com a economia liberal e democracia representativa aos moldes dos EUA. No inverno,
caiu o muro de Berlim e a ideia rodou rapidamente o mundo.
3
“A verdade é dura” (tradução livre). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gY0Fdz350GE>.
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meio às notícias falsas. Em março, foi a vez do Wall Street Journal e da campanha “The Faces
of Real News”4, na qual jornalistas falam das suas vidas e das dificuldades enfrentadas em
reportagens investigativas. Essa ação sugere uma estratégia para retomar a credibilidade do
setor. Em abril, foi lançado o projeto “News Integrity Initiative”5, a ser gerido pela City
University of New York (Cuny) e que tem como participantes, além do Facebook, a Fundação
Ford, a Knight Foundation6 e a Mozilla, entre outras importantes empresas de tecnologia, além
de várias outras fundações e universidades. Juntas, criaram um fundo de US$ 14 milhões para
financiar as ações que visam combater as notícias falsas7.
No Brasil, a conjuntura política e econômica dos últimos quatro anos agravou a situação,
numa sequência de crises que começou em 2013 com as Jornadas de Junho, a Operação Lava
Jato, o levante da oposição contra o petismo, a cobertura jornalística agravando a crise
provocada pelo estouro da bolha imobiliária estadunidense e, finalmente, o apoio da grande
mídia ao golpe parlamentar-jurídico que culminou com o impeachment da presidenta Dilma
Rousseff em 2016. No pós-golpe, a sustentação do Governo Michel Temer pelos veículos de
comunicação, apesar da série de medidas impopulares8, está provocando grande abalo na
credibilidade da imprensa brasileira. Todos esses episódios passaram pelas redes sociais, por
causa delas ou por meio delas. Em termos populares, o mundo que conhecemos está de “cabeça
para baixo”.
Iniciativas vindas da sociedade civil ou de profissionais jornalistas fora das redações
não param de cobrar, principalmente nas redes sociais, uma melhor conduta da imprensa para
que ela esteja alinhada à defesa dos direitos dos cidadãos e da democracia. Das redações, vazam
sussurros de repressão e assédio moral, com muitas demissões por fechamento de veículos ou
contenção de despesas, o que aumenta sobremaneira a pressão sobre os profissionais e os
conteúdos de suas matérias. O combate a essa onda de descrédito, no ano de 2017, começou
com anúncios de mudanças em pelo menos duas grandes empresas jornalísticas. Em março,

“As faces das notícias reais” (tradução livre). Disponível em: <http://journalist.wsj.com/>.
“Iniciativa pela Integridade das Notícias” (tradução livre). Disponível em:
<https://www.journalism.cuny.edu/2017/04/announcing-the-new-integrity-initiative/>.
6
Fundação dos irmãos John S. e James L. Knight, disponível em: <https://knightfoundation.org/>.
7
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/projeto-contra-noticias-falsas-reune-gigantes-21154920>.
8
Ministérios e secretarias ligados a direitos sociais foram extintos (Previdência, Igualdade Racial, Cultura,
Controladoria-Geral da União, Desenvolvimento Agrário, Direitos Humanos, Ciência e Tecnologia); proposta de
reforma trabalhista e da Previdência Social com aumento no tempo de contribuição e da idade mínima; aumento
de impostos; revisão do Bolsa Família; reforma do Ensino Médio; extinção de programas de incentivo como o
Ciências sem Fronteiras; aprovação da PEC 55, com um plano fiscal de 20 anos, que restringe gastos com saúde
e educação; desaceleração da Operação Lava Jato e vários escândalos de corrupção no governo.
4
5
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dois dos maiores grupos de comunicação jornalística do Brasil, a Rede Globo e o Grupo Folha
de S. Paulo, apresentaram suas ações voltadas para recobrar a credibilidade do jornalismo.
A Globo anunciou o que chama de “guerra contra a proliferação de notícias falsas” nos
jornais cariocas O Globo e Extra (versões impressas e on-line). Foram criadas equipes e seções
específicas para a checagem de notícias (fact-checking) na tentativa de combater notícias falsas:
“É isso mesmo?”9 (O Globo) e “#Éboato ou #Éverdade – Blog de checagem”10 (Extra). Ascânio
Seleme, diretor de redação de O Globo, informou que o intuito é fornecer ao leitor condições
para que ele tome decisões confortáveis para o seu dia a dia.
Queremos ajudar o consumidor, com os nossos produtos, a tomar decisões
corretas na sua vida, informando o que é falso ou verdadeiro. Isso é
imprescindível, porque quando o leitor toma uma decisão sobre o que comer,
o que vestir, onde investir o dinheiro, a escolha da escola para os filhos: se ele
estiver bem informado, ele vai tomar decisões com mais conforto e com mais
chance de acertar (SELEME, 201711).

Os responsáveis pela mudança se restringiram à checagem das notícias e não abordaram
as demandas das críticas quanto aos enquadramentos ligados a setores hegemônicos ou
realizaram redirecionamento em qualquer outro nível editorial. A Folha de S. Paulo anunciou,
em 30 de março de 2017, uma atualização dos seus princípios editoriais12. Fazia 20 anos que
não havia mudança semelhante. Desde 1981, a Folha de S. Paulo publica o seu Projeto
Editorial, no qual analisa o ambiente em que atua, renova as diretrizes jornalísticas e estabelece
normas de trabalho para seus jornalistas. Essa é a sétima atualização da linha editorial. A
penúltima havia sido publicada em 17 de agosto de 1997. Essas diretrizes são divulgadas nas
edições on-line e impressa e na abertura do manual de redação, o qual está na 21ª edição, com
venda aberta ao público lançada em fevereiro de 201813.
Os projetos editoriais da Folha começaram a ser lançados no processo de abertura
política do Brasil, de 1974 a 1988. À medida que o governo militar abria a política e a economia
do país, surgiram novas propostas editoriais. Somente nesse período, foram cinco atualizações
para adequações políticas, com indícios de alguns enfrentamentos14. Em 1997, uma década
depois, com a liberação do acesso à internet doméstica, têm início as adequações ao mundo
9

Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/eissomesmo/>.
Disponível em: <http://extra.globo.com/noticias/eboato-everdade/>.
11
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/grupo-vai-checar-combater-avanco-de-noticias-falsas21048776>.
12
Disponível em: <http://temas.folha.uol.com.br/projeto-editorial-da-folha/projeto-editorial2017/introducao.shtml>.
13
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/manual-da-redacao-da-folha-chega-a-5a-emais-ampla-versao.shtml>
14
Mais detalhes no capítulo 4, quando o veículo será abordado.
10
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mediatizado. Sob o título “Caos da informação exige jornalismo mais seletivo, qualificado e
didático”, o texto do último projeto editorial transborda o contexto de “fim da história”. Elenca
desafios do mercado e da tecnologia, já vislumbrando que o “ponto de saturação” dos impressos
estava próximo. Admite parte da crítica ao trabalho da imprensa – “ela seria superficial,
invasiva e pessimista” – quando coloca como saída realizar um jornalismo cada vez mais
crítico, refinar a capacidade de selecionar, “didatizar” e analisar, assim como incentivar as
narrativas mais livres. Para alcançar a meta, propõe capacitação e reciclagem de pessoal, assim
como abrir mais espaço para a pluralidade.
Na última atualização, em março de 2017, o jornal diz que as novas diretrizes são
“contraponto à intolerância que assola as redes sociais”, acentuada “pela recente onda
internacional de populismo nacionalista ultraconservador”. O jornal admite que há uma forte
demanda vinda da “caixa de ressonância” das redes sociais, inclusive por informações mais
“proveitosas e inspiradoras” e reportagens “mais conclusivas”. O ponto de maior diferença é a
forma de apresentação de uma lista de 12 pontos e o título da reforma – “Sua Excelência, o
consumidor de notícias” – que coloca o produto comercial bem à frente da prestação de serviços
como o papel social do veículo.
Ao observar a conjuntura econômica da mídia, percebe-se que os negócios não vão bem.
Os veículos - que dizem defender a verdade para o público - são empresas comerciais, as quais
visam ao lucro e atrelam os seus propósitos a dois polos às vezes contraditórios, ficando entre
o econômico e o ideal de jornalismo. Esse ideal foi construído em um processo histórico,
iniciado na Revolução Francesa, numa época de luta pela difusão irrestrita de informações. O
mais interessante é que o ideal da verdade permaneceu e se consolidou no tempo,
principalmente a partir do surgimento de novas tecnologias de comunicação que ampliaram o
alcance midiático. Em seguida, a urbanização e a industrialização potencializaram o processo,
a ponto de a sociedade ampliada em grandes metrópoles depender dessas informações para uma
vida em coletividade. A relação de dependência concedeu poder à imprensa, porém o
jornalismo não percorreu esse caminho sozinho. Ao seu lado, alimentando-o, estavam as novas
ideias da Modernidade e, também, as conjunturas políticas e econômicas que modificaram as
estruturas e as sociedades.
Desde o tempo em que o campo se tornou mais autônomo, permanecem os mesmos
discursos, principalmente o da independência e o da verdade. Atualmente, o mundo conectado
levou aos seres humanos à dependência da mídia e as técnicas retóricas que sustentaram o
jornalismo por dois séculos flutuam nas redes em fluxos desgovernados. Manuel
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Castells (2013)15 fala em crise de intermediários que só será resolvida pelo “jornalismo em
rede”. Os jornalistas buscam saídas técnicas pelas narrativas ou tecnologias, porém a questão
diz respeito à relação do jornalista com a sociedade em que ele atua. O que se precisa analisar
é como o profissional brasileiro entende o papel do jornalismo na contemporaneidade, levando
em conta as mudanças estruturais da profissão, os processos de mediatização e as mutações
causadas pela web.

1.1 JUSTIFICATIVA

Os jornalistas defendem tradicionalmente três pilares profissionais: funções, práticas e
valores que, gradualmente, foram absorvidos pela sociedade e se mantêm até a
contemporaneidade. Ainda hoje, empresas e organizações jornalísticas se apresentam com
expressões ancestrais, como: defesa da liberdade de expressão do pensamento; jornalismo de
qualidade; exercício com integridade da prática jornalística; independentes de governos (e de
mercados); sujeitas a julgamento do público; compromisso com o público; responsabilidade
social; acesso público à informação ética e plural; democracia como valor inalienável do
cidadão; defesa do jornalismo como atividade essencial à democracia (SANTIAGO, 2014,
2015). Tais expressões evidenciam lutas sociais e relações de poder, assim como o papel que a
linguagem traz nesse discurso pronto, marcado pelo paradoxo de finalidades, entre informar
com precisão para atender ao interesse público e criar estratégias de sedução para captar mais
público para o seu negócio.
O jornalismo como instituição se mantém discursivamente no campo da imaterialidade:
idealizado, rígido, clássico, pautado em princípios baseados na objetividade. Essa posição é
estratégica, com o intuito de se afastar da sua própria materialidade manifesta no produto físico
a ser vendido ou financiado por um grupo de interesse. Faz-se necessária uma articulação
contundente entre os estudos do discurso e do jornalismo para que se possa repensar o
jornalismo como campo, incluindo, sobretudo, sua prática discursiva, social e comercial.
Os pilares que sustentam o jornalismo idealizado como discurso hegemônico surgiram
a partir de experiências mundiais, com ênfase nas práticas estadunidenses. Michael Schudson
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([1978]2010) reconstrói uma história social dos jornais nos Estados Unidos e apresenta uma
categorização acerca das suas FUNÇÕES. Pulitzer ([1904]2009), Lippmann ([1922]2008),
Dewey (([1927]2004)), Carey ([1947] 2009) e Park ([1947] 2008) defenderam VALORES e
ideais de um jornalismo voltado para o interesse público.
Gaye Tuchman ([1972]1993) e Jay Rosen (2000) discutem questões sobre as
PRÁTICAS ritualizadas com a finalidade de manter a objetividade. Enquanto Tuchman (1993)
chama atenção para os rituais estratégicos, Rosen (2000) lista que a objetividade é
compreendida como refúgio, contrato de pseudoliberdade que tolhe o profissional ao mesmo
tempo em que também é sinônimo de equidade. Essas práticas são rotineiras, servindo até como
motivação para a apatia democrática. Além disso, o que chama mais atenção para a análise dos
discursos é a objetividade entendida como estratégia retórica. O jornalismo, enfatiza, é uma das
últimas trincheiras da defesa da objetividade e, nela, busca sobrevida. Porém, pode ser a causa
da indiferença dos cidadãos, por mascarar posições, criando no público um sentimento de
desânimo e inércia. Com isso, o jornalismo se afasta de sua função de incentivar a promoção
da democracia (SCHUDSON, 2008a).
Esses pilares importados da cultura jornalística estadunidense são consagrados no
campo jornalístico brasileiro, por isso a pesquisa considera um desafio compreender de que
forma operam essas dimensões em nossa realidade peculiar no contexto da contemporaneidade.
Há um fenômeno brasileiro que Roberto Schwarz (1992) classifica como ideias fora de lugar.
Ao analisar o Brasil do século XIX, observa a contradição da sociedade brasileira – escravocrata
e/ou exploradora de mão de obra de brancos livres e pobres – em assumir ideias do liberalismo
europeu, que pregava a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei e o universalismo. O
autor aponta, assim, o desconcerto do país e seus contrastes, desproporções, disparates,
anacronismos e contradições na assimilação das ideias.
Este trabalho vem tentar sanar essa curiosidade que persegue os estudos do jornalismo
em geral. A área ainda tem carência de um modelo teórico satisfatório para mapear esses
discursos em operação. Além do mais, o trabalho visa contribuir para a consolidação da
interface entre os estudos de mediatização e a análise do discurso a partir da enunciação.
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1.2 O DESAFIO DO OBJETO

Delimitar o jornalismo enquanto campo, profissional ou científico, é uma tarefa
intrincada, porém necessária para auxiliar na compreensão do potencial social e teórico da
atividade profissional. Nessa linha, há quem entenda a defesa veemente da existência de uma
Teoria do Jornalismo. Os defensores são pesquisadores, na maioria jornalistas de formação, que
desde o princípio, no século XIX, têm atuado também como educadores e defensores de seu
próprio ofício. Essa é considerada uma posição política legítima por esta pesquisa, que entende
o jornalismo imbricado em uma complexa correlação de forças internas e externas, as quais
tentamos entender com a ajuda de Pierre Bourdieu (1983, 1996, 1997, 1999) e dos
pesquisadores da mediatização.
Contudo, essa posição pode reforçar as “mitologias profissionais” destacadas por Erik
Neveu (2006), como a imprensa livre, o quarto poder, valores de transparência, e considerar o
jornalismo como peça da democracia. “A existência de uma imprensa livre não garante
mecanicamente um igual acesso ao debate público de todos os pontos de vista, de todos os
componentes da sociedade” (NEVEU, 2006, p. 14). Além dessa mitologia, o autor aponta como
obstáculo o fato de os analistas serem os próprios jornalistas, que fazem uma teoria
autorreferenciada de suas práticas, livros de testemunhos das estrelas da profissão, textos que
frequentemente contribuem para uma visão encantada do jornalismo, de suas funções
democráticas e de seus poderes.
Em 1975, em uma palestra para pesquisadores de jornalismo franceses, em Lille,
Bourdieu (1996b) chegou a criticar a pouca participação de sociólogos na pesquisa do
jornalismo. “O papel da ciência social é de recordar a existência destes mecanismos, não para
despertar consciências ou ânimos, mas, sim, para dar-lhes um pouco de liberdade de comparar
os mecanismos reais pelos quais elas estão sujeitas” (BOURDIEU, 1996b, p. 11). O autor critica
a pesquisa feita por jornalistas, como construtores de seu campo profissional, porque acabam
criando mitos para a profissão. Essa retórica da cientificidade do campo é o mesmo o Neveu
(2006) classifica como mitologias do jornalismo.
Toda profissão produz ideologia profissional, uma representação mais ou
menos ideal e mítica de si mesma em si, o grupo de jornalistas também, como
todos os outros. A função do sociólogo é, penso eu, ajudá-lo o máximo
possível neste trabalho um pouco desencantador. E nem sempre é assim com
aqueles que se dizem ‘sociólogos’ entendem de sua profissão. E há sociologia
no jornalismo, mas estes são muito envolvidos no jogo jornalístico e projetam
nos jornalistas a imagem que querem de si mesmos, querem avançar somente
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um pouco para prosseguir com suas rotinas, talvez melhor aprendidas ou
corrigidas academicamente (BOURDIEU, 1996b, p. 11).

Para Bourdieu (1996b), as pesquisas em sociologia devem trazer algum desconforto e
se submeter à crítica objetiva dos grupos sobre suas práticas. Para ele, a pesquisa do jornalismo
se limita a registros, dando-lhes a aparência de ratificação científica. Bourdieu critica ainda a
falta de análise dos discursos que os jornalistas têm sobre si mesmos e como o discurso
jornalístico foi assumido por alguns “sociólogos” para ter aprovação e aplauso dos pares.
Admiti-se que pesquisadores de jornalismo ainda não encontraram um método próprio
e eficiente para analisar ou identificar o objeto de pesquisa do campo e ir além da análise de
casos, produtos e descrições de rotinas de produção. Márcia Benetti e Cláudia Lago (2007)
chamam atenção para as pesquisas no campo da comunicação em geral, e no jornalismo em
particular, marcadas pela multidimensionalidade, necessitando aprofundar o que se compreende
da esfera metodológica, pois a característica multidisciplinar nos alicerça em metodologias de
outras áreas ou disciplinas, o que enfraquece a consolidação de uma proposta própria para o
campo. Efetivamente, a pesquisa precisa saber se o sustentáculo do jornalismo no início do
século XIX é o mesmo de hoje. Sustentar uma teoria pressupõe alicerces que vão além da
descrição da história dos produtos, das rotinas produtivas ou das linguagens.
O objeto de uma Teoria do Jornalismo deve extrapolar as práticas das redações e pensar
a notícia como prática social e cultural, com questões cada vez mais complexas sobre a
necessidade social de notícia, como sugere Gislene Silva (2009). Assim, o jornalismo poderia
ser estudado também a partir de sua imaterialidade, que não seria menos real do que o
empirismo que tem sido aplicado em suas práticas e discursos. Pesquisadores contemporâneos
têm valorizado dados coletados e se voltam menos às reflexões que poderiam contribuir para
consolidar uma Teoria do Jornalismo, um reflexo da educação voltada a regras e códigos
fechados. Assim, o que se propõe é uma inversão metodológica de prioridades, na qual os dados
empíricos sejam buscados para melhor explicar a reflexão teórica, e não para sobrepujá-la.
O objeto de estudo do Jornalismo, então, deve ser a singularidade da
perspectiva que busca a explicação ou a compreensão de um fenômeno social
específico que se manifesta de incontáveis modos, desde os mais visíveis
materialmente, atraentes à observação empírica, até situações de comunicação
jornalística impalpáveis, incorpóreas. Tais manifestações jornalísticas se
transformam historicamente, como ação política, estratégia de negócio,
discurso e narrativa, dispositivo tecnológico, mediação de sensibilidade,
experiência estética e cultural, circunscritas todas na relação entre sujeitos
sociais (SILVA, 2009, p. 9).
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Aliando-se a Eduardo Meditsch (2010) e Barbie Zelizer (2004) na constatação de que
jornalistas não conceitualizam suas próprias experiências e nem situam as situações concretas
num conjunto teórico mais amplo, a presente pesquisa tenta contextualizar o campo e analisar
o discurso. Para isso, baseia-se no contexto da mediatização, a fim de trazer à superfície
estratégias da produção de sentido do jornalismo que persistem e orientam os profissionais até
os dias atuais.
Existe também um fortalecimento e uma reação no pensamento acadêmico brasileiro
sobre o estudo do jornalismo, que se iniciou com reflexões sobre a obra de Adelmo Genro Filho
([1987]2012). Ele foi além da ideia corrente de que a atividade jornalística era baseada no tripé:
linguagens, tecnologias e ciências sociais. “O tripé original ficou um pouco modificado por esta
contribuição: na nova perspectiva, o jornalismo se sustenta num tripé formado pelas linguagens,
as tecnologias e os diferentes modos de conhecimento” (MEDITSCH, 1992, p. 20). As ideias
de Genro Filho impulsionam uma corrente que leva em conta o jornalismo ser mais do que a
técnica, como se tem pensado nas escolas e manuais da profissão. Para Meditsch, “o Jornalismo
é produção de conhecimento diferente daquele produzido pela Ciência, e tem importância social
muito maior do que se tem atribuído a ele” (1992, p. 21).
Genro Filho defende ainda o jornalismo como uma forma de conhecimento da realidade
e aposta na singularidade ao valorizar os detalhes, o fenômeno, e deixa a universalização para
as ciências, que buscam padrões e leis universais para o conhecimento. A partir das finalidades
e dos usos que tiveram na história, ciência e jornalismo desenvolveram suas lógicas próprias e
suas metodologias específicas.
A Ciência se transformou em as ciências e o Jornalismo, embora não tenha
deixado de se especializar, não descartou o generalismo. Pelo contrário, entra
nesta generalidade uma de suas principais funções sociais, a de manter a
comunicabilidade entre o físico, o advogado, o operário e o filósofo
(MEDITSCH, 1992, p. 55).

Nessa linha de investigação, observa-se na pesquisa realizada no Brasil um crescente
vigor analítico e uma vigilância crítica, mas que enfrenta a crise diante das novas tecnologias,
as quais mudaram as rotinas e a própria função da instituição jornalística. É preciso considerar
a sociedade em rede e a globalização, e não somente aquelas fundamentalmente orientadas pela
lei do mercado que só reforçam que a tecnologia vai resolver os problemas de toda a sociedade
(CASTELLS, 2003). É preciso ainda considerar a liberação do polo de emissão (LEMOS, 2002)
em suas vantagens e desvantagens.
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A cada ano, a pesquisa desenvolvida no Brasil tem dado fôlego às associações
científicas, como a Sociedade Brasileira de Estudos do Jornalismo (SBPJor), e aos grupos de
jornalismo da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e
da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós), entre
outras mais recentes e mais específicas. A falta de rigor científico nos estudos do jornalismo
pode ter levado o campo a uma produção ensaística e a um reducionismo lógico, o logicismo,
e às relações de causa e efeito em que não cabe a dimensão da experiência e suas variações
(FERREIRA, G., 2007, p. 25). Machado (2010) confirma com um amplo levantamento da área
científica dos estudos do jornalismo em português, inglês, francês, espanhol e italiano e conclui
a escassez de manuais especializados para orientação sobre metodologias e procedimentos
adotados nas práticas de pesquisa nos estudos do jornalismo.

1.3 MODERNIDADE TARDIA

Convive-se cotidianamente com infinitas possibilidades trazidas pela tecnologia e pela
hiperconexão coexistindo com o desencanto da chegada do futuro sem as transformações
positivas previstas pela Modernidade. O agravante desse paradoxo é que não existem novas
grandes ideias para a sociedade contemporânea, como o iluminismo ou o marxismo foram para
a Modernidade. Instituições e serviços, antes considerados socialmente fortes, diluem-se numa
sociedade de laços fracos, como é o caso do jornalismo, que passa por uma radical
reestruturação para acompanhar o mundo hipermediatizado. Hoje, a sociedade já se questiona
para que serve o jornalismo, também para que serve a Igreja, a família, a escola...
Essa sensação de desamparo é o que caracteriza a crise da modernidade (AUGÉ, 2006).
Esse sentimento de “fim da história” foi sintetizado pelo cientista político e economista
estadunidense Francis Fukuyama, em 1989, para uma sociedade impactada pela queda do muro
de Berlim. A ideia de Fukuyama circulou o mundo rapidamente com muitas adesões, porém
ainda suscita debates. O autor defende que o liberalismo econômico seria o ápice da evolução
sociocultural. Para ele, a fórmula que associa economia de mercado e democracia representativa
a um maior bem-estar da humanidade seria o fim da história das ideias – que começou no
Iluminismo – e a submissão a economias fortes, como a dos Estados Unidos.
Antes de ser fim da história, pistas apontam para um novo começo. Sem apelar para
determinismos, John B. Thompson (1999) trabalha com a noção de Modernidade para
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compreender as características da sociedade que emergiu na Europa entre os séculos XV e
XVIII, como um conjunto de transformações institucionais fundamentais: o feudalismo europeu
gradativamente se transmutando em um novo sistema capitalista de produção e de intercâmbio;
as numerosas unidades políticas medievais em guerra para se reagruparem em estados-nações;
as grandes transformações no domínio cultural a partir dos meios de produção e circulação das
formas simbólicas, mudanças que chama de “mediação da cultura”. Thompson chama atenção
para as organizações de mídia que apareceram na segunda metade do século XV e foram
expandindo suas atividades até os dias atuais em escalas hipermidiáticas.
A contemporaneidade acaba sendo entendida como a “modernidade tardia”
(JAMESON, 2004), instituída nos marcos do capitalismo global financeiro e informacional e
da democracia representativa. O período histórico atual não teria a ruptura ou a cultura
fragmentada apontada por Lyotard (1979), na sua obra A Condição Pós-Moderna. Ao contrário,
está ancorado no desenvolvimento dos meios técnicos de comunicação que ampliaram as
relações de comunicação em nível hipermidiático oferecendo outras possibilidades.
Modernidade tardia é uma categoria trabalhada por Frederic Jameson (2004), polemizando com
a ideia de pós-moderno e mesmo com a ideia de modernidade, moderno, modernismo. Para
Jameson, não há ruptura, mas um novo formato social.
Marc Augé (2006) considera o momento em que vivemos como “sobremodernidade”,
um tempo da lógica dos excessos. Atualmente temos que conviver com os excessos de
informação, de imagens e de individualismo. Para ele, não rompemos com as possibilidades de
novas ideias típicas da Modernidade para o tempo da Pós-Modernidade de uma sociedade de
fragmentos. Augé não acredita na ruptura, mas admite paradoxos em que convivem a
globalização, uniformização, homogeneização e planetarização da vida com a criação de
identidades locais, nacionalismos, ressurgimentos religiosos e singularização dos grupos. Além
da contradição globalização-singularização, o mundo contemporâneo apresentaria um outro
paradoxo, pois ao mesmo tempo é unificado e dividido, uniformizado e diverso, desencantado
e reencantado.
O mundo sobremoderno definido por Augé é tocado, principalmente, pelas tecnologias
que modificam freneticamente a forma que conhecemos, entendemos e com que interagimos
em sociedade. O mundo contemporâneo vive um tempo de mudanças, de ressignificações das
ideias modernas, e é preciso saber como elas se constituem nos dias atuais. O mesmo acontece
com o jornalismo, atividade consolidada no marco moderno da Revolução Francesa e que
conserva até hoje posição de destaque na sociedade, ao mesmo tempo em que lida com o
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paradoxo das ideias tecidas em um tempo de inovações culturais, de valores iluministas, num
mundo em que impera o livre mercado, mediatizado e hiperconectado. Levando-se em conta o
cenário sobremoderno, é preciso observar como o jornalismo adaptou seu discurso aos dias de
hoje.
1.4 DETALHAMENTO
Nesse sentido, esta pesquisa busca uma forma de capturar o discurso do jornalista
contemporâneo e analisar como o seu papel social é visto atualmente nesse mundo em mutação.
Visa abordar as seguintes perguntas de pesquisa:
1. Como o discurso sobre papel social do jornalismo emerge nos sites Folha de S. Paulo
e Carta Maior levando em conta o processo de mediatização, as mudanças dos modos
de produção e as transformações causadas pela web?
2. Como se deu o percurso histórico de construção e autonomização do campo
jornalístico brasileiro?
3. Como o sentido do jornalismo está sendo construído no Brasil hipermediatizado?
4. Como os sites Folha de S.Paulo e Carta Maior constroem em seu texto o sentido do
papel social do jornalismo?
Para essa problematização, temos os seguintes desafios de pesquisa:
Objetivo geral
1. Analisar o discurso sobre o papel social do jornalismo nos sites Folha de S. Paulo e
Carta Maior, levando em conta o processo de mediatização, as mudanças dos modos
de produção e as transformações causadas pela web em suas diferentes fases.
Objetivos específicos
2. Consolidar a interface entre os estudos da mediatização e análise de discursos a partir
da enunciação.
3. Traçar o percurso histórico de construção e processo de autonomização do campo
jornalístico brasileiro.
4. Verificar a produção do sentido do conceito de jornalismo no contexto da
mediatização que persistem e orientam os profissionais na contemporaneidade nos
sites Folha de S. Paulo e Carta Maior.
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5. Criar um modelo teórico para mapear os discursos em operação e avaliar como os
sites Folha de S. Paulo e Carta Maior concebem o papel social do jornalismo.
A pesquisa prevê três vertentes de análise: um marco teórico baseado na mediatização;
Teoria dos Campos Sociais aplicada à Teoria do Jornalismo; uma descrição do processo de
evolução das condições de produção da imprensa brasileira; e a descrição da progressão dos
sentidos que o papel social dos jornalistas tomou no processo histórico. Finalmente, a análise
utilizará elementos da Análise dos Discursos Francesa e da Teoria Social dos Discursos de
Eliseo Verón para compor a grade a ser aplicada sobre os textos opinativos colhidos nos sites
noticiosos Carta Maior e Folha de S. Paulo. A ideia é obter, nesses textos, pistas sobre como
pensam os jornalistas em posições opostas no espectro ideológico do campo sobre seu papel
social num Brasil polarizado e hipermediatizado. A tese é que, apesar de escopos ideológicos
diferentes, a Folha e a Carta Maior produzem sentidos semelhantes sobre o papel social do
jornalismo, embora ambos sejam contraditórios com as práticas que emergem no próprio texto.
A pesquisa é descritiva na perspectiva institucional e qualitativa com análise discursiva
de textos jornalísticos. O trabalho expõe uma perspectiva de longa duração da história do
jornalismo no Brasil, qualificada como cultural institucional, que toma como base a noção de
mediatização, observando que os fenômenos midiáticos são uma característica universal desde
o primeiro estágio de semiose humana, como consequências do fenômeno de exteriorização de
processos mentais, que tem aumentado a aceleração do tempo histórico, bem como as rupturas
entre espaço e tempo produzidas pelos dispositivos tecnológicos. Os meios de comunicação
alçados ao espaço social para atender às demandas de interesse público acabam por ser
instalados nas sociedades industriais em condições puramente econômicas, pois o acesso à
mídia é sempre pago, definindo o setor como um mercado de oferta discursiva (VERÓN, 2014).
Essas rupturas, segundo pesquisadores da mediatização, como observa Stig Hjarvard
(2014a), vão além das estruturas de espaço e tempo, mas atingiram todas as estruturas sociais,
provocando um deslocamento de poder. Esse metaprocesso é identificado por Nick Couldry
(2014), a partir das ideias de campo social de Pierre Bourdieu (1983), como várias semioses
simultâneas dos conteúdos midiáticos em configurações particulares para formar o espaço
social. Ainda nesse contexto, a pesquisa se vale da tradição institucionalista das reflexões
atualizadas de Asp (2014) sobre a noção lógica da mídia jornalística como argumento para o
percurso teórico que pode trazer um aporte importante para compreensão da lógica da mídia
jornalística brasileira, considerada chave para entender a mediatização e suas forças motoras
atuais.
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O trabalho é dividido em duas partes, com sete capítulos. A primeira parte abrange os
capítulos 1 a 4 e trata do percurso de autonomização do campo. Traça o percurso socio-histórico
do jornalismo no mundo e, principalmente, no Brasil, mostrando como a lógica da mídia
brasileira se inter-relacionou com os outros campos sociais, principalmente o político, nessa
sociedade hipermediatizada. A tríade discursiva que alicerça o jornalismo – valores, práticas e
funções – foi importada de matriz estadunidense e acaba por se adaptar à realidade política e
econômica brasileira, demonstrando a existência de vários jornalismos que funcionam de
acordo com a realidade conjuntural de cada cultura.
A segunda parte do estudo abrange os capítulos 5, 6 e 7, com o detalhamento da
metodologia da análise semiológica alicerçada nas reflexões de Eliseo Verón, tomando o
contrato de leitura com análise da enunciação dos textos escolhidos na perspectiva de ajudar a
detectar as estratégias discursivas. Busca observar a analítica da mediatização de Fausto Neto
(2007), que, também a partir da enunciação, aponta uma transformação da enunciação
representacional para uma enunciação de autorreferenciação midiática. Sobre os operadores
escolhidos para análise das condições do contrato, foram escolhidos os títulos, as fotografias, o
leitor-modelo, temas preferenciais, enquadramento e sentido da objetividade e do papel social
do jornalismo. A analítica de Fausto Neto (2007) pede ainda uma identificação das novas
topografias jornalísticas – com novas zonas de contatos entre os campos e o status do leitor
modificado –, da autorreferenciação, da autorreflexividade e das estratégias de protagonização.
O capítulo 1 discute apresentação do objeto, problemática, objetivos, perguntas de
pesquisa e apresenta o resumo dos capítulos. O capítulo 2 faz uma revisão bibliográfica,
construindo um marco teórico dos estudos da mediatização. O capítulo 3 apresenta
gradativamente a autonomização do campo jornalístico no mundo com destaque para a
experiência brasileira. Para tanto, a pesquisa se vale da periodização estabelecida pelo
historiador Nelson Werneck Sodré ([1966/1999]2007), que, apesar de ter sido feita há mais de
quatro décadas, ainda pode ser considerada para facilitar a compreensão de parte do processo
midiático brasileiro. São as fases artesanal, industrial e digital. Além de Verón e Sodré, a
pesquisa coloca em discussão o percurso de pensar o jornalismo de forma antropológica a partir
de outros autores (THOMPSON, 1999; MARCONDES FILHO, 2002; SCHUDSON, 2008a).
O capítulo 4 discute a hipermediatização ocorrida no Brasil após a abertura democrática.
O capítulo ainda contextualiza as organizações Folha de S.Paulo e Carta Maior em seu
contexto histórico, social e de conjuntura tecnológica. Não só a hiperconexão da internet, mas
também a disseminação dos aparelhos celulares provocou uma mutação sem precedentes na
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hierarquia da notícia. Considera ainda o contexto político e econômico do período que afetou
as organizações estudadas.
O capítulo 5 traz a metodologia de uma análise dos discursos a partir das teorias da
enunciação e do contrato de leitura, na qual encontramos pistas para a construção do sentido do
papel social do jornalismo contemporâneo e hipermediatizado. Para compreender melhor a
relação entre a proposta de construção de uma teoria da produção social do sentido (2004) e a
noção de mediatização (1997) encetadas por Eliseo Verón, o trabalho quer avançar na
metodologia de análise empírica dos discursos aplicável para textos jornalísticos que aproxime
as noções de mediatização e enunciação trabalhadas pelo autor, começando por destacar
operadores de análise do discurso eficientes para esta pesquisa.
O capítulo 6 é a análise do corpus. O estudo assume a crise política instalada no Brasil
como um pano de fundo que coloca uma situação de comunicação em relevo. Embora opte por
uma análise que demarca posições ideológicas das organizações jornalísticas em concorrência,
quer observar as ilações, reflexões e críticas sobre o papel social da mídia jornalística nos dias
atuais, comparando duas posições discursivas opostas. Como o conteúdo da crise brasileira é
conjuntural, a opção de pesquisa é centrar na construção do discurso sobre a profissão e,
consequentemente, sobre si, deixando os acontecimentos que alimentam a crise até os dias
atuais como contexto, que interfere, mas não define as condições de produção.
Para selecionar os veículos da pesquisa, Folha de S.Paulo e Carta Maior, foram utilizados
os seguintes critérios: ser um site noticioso de alcance nacional, ter um discurso mais marcado
ideologicamente na atual polarização da crise política de fundo, ter um alcance de leitura
nacional e audiência significativa. Sabe-se que há muito mais atores no campo jornalístico que
funcionam das formas mais complexas e associativas, mas nos restringiremos a dois vértices
neste estudo. São eles: um polo de produção cultural restrita, muitas vezes associado a ideias
socialistas, e um outro polo de grandes audiências – o mainstream – com quantidade expressiva
de publicações associadas a ideias liberais ou social-democratas. Em que pese a diferença de
alcance entre os polos, o número limitado de sites possibilita um escopo exequível para a
pesquisa. Foram selecionados textos onde jornalistas profissionais falem de si, da profissão e
do papel social do jornalismo.
Optou-se pela análise dos textos publicados em 2013, porque foi o ano em que se iniciou
a mobilização política no Brasil que culminou no Golpe de 2016 e o início do fenômeno do
debate contínuo sobre o papel social da imprensa brasileira. A situação de comunicação fixada
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em 2013, de certa maneira, sedimentada em quatro anos, possibilita uma visão um pouco mais
distanciada e, consequentemente, mais isenta do analista. Essa escolha de pesquisa reduziu o
corpus para 37 textos, o que se mostrou eficiente para o objetivo a ser comprovado
empiricamente e o estabelecimento de uma relação equilibrada com a primeira parte. Nele, se
observa que, apesar dos posicionamentos ideológicos opostos, a prática jornalística é defendida
pelo mesmo discurso de papel social e defesa de interesse público.
Na conclusão, são discutidas as principais contribuições do trabalho para a pesquisa em
jornalismo, assim como a contribuição deste estudo para o estabelecimento de um marco teórico
na Teoria do Jornalismo, envolvendo a interface entre o conceito de mediatização e a análise
do discurso.
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2 MEDIATIZAÇÃO E O CAMPO JORNALÍSTICO

Este capítulo apresenta os conceitos de mediatização e de campo jornalístico a serem
trabalhados nesta pesquisa. A opção será por uma abordagem cultural e institucional, uma vez
que a evolução humana parte de uma sequência de fenômenos midiáticos históricos. Esses
fenômenos resultam das materializações da semiose nos produtos de mídia que afetam as
sociedades, com efeitos que se inter-relacionam em uma dinâmica não linear. A mediatização
traz um novo quadro teórico, um novo roteiro conceitual, podendo ser entendida como um
conceito sensibilizante ou ser utilizada como ferramenta exploratória para guiar as
investigações teóricas e empíricas. Percebida também como uma teoria meio-termo, possibilita
a existência de diversas abordagens, que podem ser de interações em nível microssocial (estuda
mutações nos sujeitos), mesossocial (estuda as instituições) ou macrossocial (conceito arrastão
à semelhança de outros importantes conceitos sociológicos, como globalização e urbanização).
Sabe-se que, desde o princípio, o ser humano se comunica, e essa comunicação sempre
foi realizada por meio de algum mecanismo: um gesto, um grunhido, um rabisco, um sinal de
fumaça, um livro, um jornal, um programa de rádio ou televisão, até uma transmissão
jornalística ao vivo via redes sociais. Observa-se uma comunicação sempre mediada, seja por
onda sonora, graveto, fogo, papel, sinal eletrônico, computador ou internet. Não há
comunicação sem mediação. Eliseo Verón (2013) afirma que estudar os processos da
comunicação e interação humana a partir do termo mediação seria uma “redundância
desnecessária” e sugere trabalhar com o termo mais amplo: mediatização. O pesquisador
alemão Andreas Hepp (2014) explica que a “mediação é o conceito para teorizar o processo de
comunicação como um todo; mediatização, diferentemente, é um termo mais específico para
teorizar a mudança relacionada à mídia” (HEPP, 2014, p. 47).
Giovandro Ferreira (2016) ressalta que a noção de mediatização coloca a pesquisa de
comunicação em um outro quadro histórico, assim como coloca em relevo uma nova etapa, a
hipermediatização16 (SCOLARI, 2008, 2009) resultante da emergência dos multimeios e da
“explosão” provocada pelos hipertextos no contexto das várias inovações trazidas pela
globalização. Corrobora Verón (1997) sobre a noção de mediatização permitir pensar
conjuntamente os vários aspectos da mudança das sociedades industriais que, até então, estavam
16

A hipermediatização é uma noção criada por Carlos Scolari (2008, 2009) para dar conta do surgimento e
expansão gradual das tecnologias da informação e comunicação (TIC) que transformaram profundamente o
sistema de mídia, a partir da “comunicação digital interativa”.
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sendo discutidos separadamente, sugerindo um engajamento multidisciplinar para a
investigação.
Nesta visão interdisciplinar, o conceito de mediatização não representa um
processo social de causa-efeito, mas um movimento complexo, estimulado
pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e outras dinâmicas,
envolvendo diferentes instituições, no qual os agentes tentam fazer uso dos
meios de comunicação para seus próprios fins e objetivos (FERREIRA, G.,
2016, p. 113).

Giovandro Ferreira diferencia didaticamente os conceitos. Para ele, a noção de mediação
“opera e denota processos de comunicação regulares que não alteram em larga escala a relação
entre os meios de comunicação, cultura e sociedade” (FERREIRA, G., 2016, p. 112). Toma
como base as três dimensões da mediação de Jesús Martín-Barbero ([1987]2009) –
sociabilidade, ritualidade e tecnicidade – para demonstrar que os conceitos de mediação e
mediatização são complementares, o primeiro com ênfase nos processos regulares e o outro,
nos processos transformadores. A mediatização transforma os processos de comunicação como
nós os conhecemos.
A polêmica noção de lógica da mídia é considera como central para a compreensão do
fenômeno pesquisado neste trabalho, pois organiza a informação em todos os níveis para
selecionar e classificar os dados, escolher o modo de dizer e representar as experiências sociais
publicamente. Essa lógica tem modelado e mediatizado narrativas, sujeitos, situações de
comunicação e, principalmente, instituições. Estas últimas têm sido cada vez mais centrais na
construção de novos espaços sociais, principalmente na relação entre a mídia e a política, por
isso uma perspectiva institucional (meso) foi adotada nesta pesquisa. As instituições fazem a
mediação entre os aspectos macrossociais e as ações individuais situadas no ambiente
microssocial, reduzindo as incertezas da vida cotidiana e fornecendo estabilidade e significado
para o comportamento social, que passa a ser tido como certo, naturalizado.
Dessa forma, será possível compreender como a mediatização impacta na constituição
dos campos sociais e de que modo a lógica da mídia jornalística, com suas regras e normas
profissionais, tem se espalhado por outros gêneros midiáticos e se tornado cada vez mais
dominante no mundo. Essa abordagem é importante para compreender de forma mais didática
a mediatização do campo do jornalismo e os efeitos no habitus e em relação aos campos de
poder, fenômenos importantes para observar a mudança da percepção do papel social do
jornalismo no percurso histórico que esta pesquisa se propôs a fazer. Observa-se que
entendemos a lógica da mídia como um processo, portanto, sempre em mudanças e afetada pela
cultura e conjuntura.
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2.1 UMA VISÃO SEMIOANTROPOLÓGICA

Eliseo Verón (2014, 2013), em seus dois últimos trabalhos, contribui com uma visão
semioantropológica da mediatização numa perspectiva histórica de longo prazo, pois os
fenômenos midiáticos estão presentes e, por vezes, distinguem aspectos importantes das
sociedades humanas. “A mediatização no contexto da evolução humana é a sequência de
fenômenos mediáticos históricos resultante de determinadas materializações da semiose
obtidas por procedimentos técnicos”17 (VERÓN, 2013, p. 147, tradução nossa, grifo do autor).
Explica que a mediatização é um processo universal, que se constrói de formas distintas como
resultado de uma dimensão central da espécie humana: a capacidade de semiose. A semiose é
entendida como a competência cognitiva (processos mentais) de as pessoas atribuírem sentido
aos símbolos que circulam nas culturas e, assim, cunharem uma rede interdiscursiva da
produção social de sentido.
Essa capacidade foi progressivamente ativada, por diversas razões, em uma
variedade de contextos históricos e tem, portanto, tomado diferentes formas.
Entretanto, algumas das consequências estiveram presentes em nossa história
evolucionária desde o início e afetaram profundamente a organização das
sociedades ocidentais muito antes da modernidade (VERÓN, 2014, p. 14).

A capacidade semiótica dos seres humanos se expressa na produção dos fenômenos
midiáticos e é quando se exteriorizam os processos mentais na forma de dispositivos materiais.
“Fenômenos midiáticos são, de fato, uma característica universal de todas as sociedades
humanas” (VERÓN, 2014, p. 14). Os efeitos midiáticos são resultado da natureza sistêmica da
mídia, implicando em uma enorme rede de relações de retroalimentação, também processos não
lineares. De certa forma, quer dizer que são incontroláveis e instáveis. Essa não linearidade se
apresenta também na aceleração do tempo histórico, representada em três fases, todas
impulsionadas por dispositivos técnicos: a “indústria” de artefatos de pedra (e outros artefatos
manuais), a prensa gráfica e a internet.
A cada aparecimento de uma tecnologia de comunicação que se consolidava, produzia-se
um efeito retroativo na sociedade (VERÓN, 2013). De fato, quando surgiu a escrita, modificouse toda a oralidade porque as pessoas aperfeiçoaram o jeito de pensar os padrões cognitivos.
Marshall McLuhan ([1962] 2000) considerava a linearidade da frase escrita como o primeiro

No original: “La mediatización es, en el contexto de la evolución de la especie, la secuencia de fenómenos
mediáticos históricos que resultan de determinadas materializaciones de la semiosis, obtenidas por
procedimientos técnicos”.
17

31

padrão de entendimento do homem tipográfico e o livro como a primeira forma mecanizada da
cultura. A escrita, para o teórico, é a responsável pela “especialização do pensamento” que
afetou toda a forma de pensar e de se comunicar, inclusive a oralidade desenvolvida até então.
Os sentidos passaram a ser transmitidos em códigos lineares, obedecendo a uma gramática e a
uma cadência, proporcionando o surgimento da escrita e da fala culta, que se transformaram
em símbolos de diferenciação.
Verón (2013) esclarece como essa “especialização do pensamento” pode ser entendida a
partir da tríade de Pierce (1868) para explicar os componentes da linguagem lógica. O padrão
percebido pelo linguista se transformou em modelo geral dos processos cognitivos. A
primeiridade, a fase icônica, da percepção inicial, terminológica de que se fala; a secundidade,
a fase das funções predicativas, das proposições, associações sobre o que se fala, da dimensão
indicial; e a terceiridade, a fase das regras, dos encadeamentos, dos argumentos sobre como
dizer, a dimensão simbólica. O exemplo clássico da flecha de Lévi-Strauss (1958) explica bem
o movimento desse processo cognitivo: no pedaço de pedra (fase icônica), um homem vê uma
arma (fase predicativa/indicial) e resolve como deve usar (fase das regras/simbólica), se para
caçar ou guerrear.
Os processos midiáticos são a exteriorização dos processos mentais e têm que ser
pensados em sua consequência tripla, condições importantes para a história da mediatização
renegadas, em certa medida, pelos estudos da comunicação (VERÓN, 2014). Se tomarmos um
exemplo mais próximo do nosso objeto, poderíamos pensar um jornalista ao observar o
cotidiano: visualiza um fato (fase icônica), reconhece como fato jornalístico (fase indicial) e
prepara a estratégia discursiva com a qual construirá a notícia, observando o contexto, o gênero
e o público (fase simbólica). Vamos detalhar melhor essas fases no Capítulo 5, da metodologia
e análise.
“A história da mediatização pode ser contada como a interminável disputa entre grupos
sociais confrontados, tentando estabilizar sentidos” (VERÓN, 2014, p. 17). Um exemplo dessa
disputa na estabilização dos sentidos surge com a primeira tecnologia de mídia de amplo acesso:
a prensa gráfica. O primeiro livro publicado foi a Bíblia. A partir dela, observou-se a autonomia
da mensagem, a sua persistência no tempo em escalas cada vez maiores e os resultados dos
debates na sociedade18. Pode-se dizer que o Renascimento se deve muito à difusão da cultura,
18

O primeiro impresso, a Bíblia, aumentou o desejo de ampliar o acesso à leitura, mudou a forma de perceber a
religião e, logo em seguida, o mundo testemunhou a Reforma Protestante. Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia
em 1454; foram 100 cópias em latim. Entre 1450 e 1500, estima-se que foram feitas de 35 a 40 mil edições na
Europa, representando 15 a 20 milhões de exemplares. Depois de 63 anos daquela impressão, Lutero afixou as
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mas a mudança não foi só graças ao instrumental tecnológico isolado. E, para ressaltar que o
livro sozinho não convence ninguém, após a invenção da prensa gráfica, iniciou-se a confecção
em massa de obras para estudantes, rompendo, aos poucos, com o monopólio intelectual do
clero e a transmissão oral do saber, que caracterizou bem a Idade Média. Uma circulação
cumulativa e continuada de saberes.
As rupturas iam muito além das religiões, atingiam todas as estruturas sociais, porque
havia um deslocamento de poder (BURKE; BRIGGS, 2004; COSTA, 2008). Segundo Stig
Hjarvard (2012), a invenção da imprensa revolucionou a relação das pessoas com a linguagem
escrita e teve impactos palpáveis tanto sobre a religião quanto sobre o conhecimento, mas isso
não implicou diretamente em uma mediatização da religião ou do conhecimento. A
mediatização, no caso, serve como conceito para “caracterizar uma determinada fase ou
situação do desenvolvimento global da sociedade e da cultura no qual os meios de comunicação
exercem uma influência particularmente predominante em outras instituições sociais”
(HJARVARD, 2012, p. 61, grifos do autor).
As pesquisas em comunicação centraram, inicialmente, na tentativa de controlar os
efeitos dos meios e deixaram para segundo plano as implicações dos formatos e conteúdos na
transformação da cultura e da sociedade. Se voltarmos ao exemplo da Bíblia de Gutenberg,
pouco encontraremos de substancial em estudos sobre as implicações da ampliação do acesso
à escrita e sua impressão, em vários níveis da história. As consequências sociológicas da
propagação da imprensa também foram negligenciadas em prol dos estudos dos efeitos
provocados pelas várias formas de comunicação ampliada. Assim, pouco se estudou sobre a
ascensão e o poder dos grandes veículos de difusão no ambiente social.
Usos de meios para se comunicar foram surgindo e se estabilizando no decorrer da
história, mas somente na Modernidade ferramentas técnicas de comunicação se consolidaram
ao permitir um acesso cada vez mais amplo, a ponto de serem observadas como fenômenos
midiáticos. Para deixar clara a noção de meio de comunicação social19 a ser trabalhada, recorresuas 95 teses às portas da catedral de Wittenberg, era o ano de 1517. A Bíblia só foi traduzida para o alemão em
1534. Isto é, 80 anos depois da primeira versão em latim.
19
Meio é a palavra em português originada do latim medium cujo plural é media. A ordem léxica entre as formas
seria mídia/medium e mídias/media. Várias línguas se utilizam dessa construção latina, inclusive em países
anglo-saxões. No Brasil, adotou-se a palavra “mídia” para designar o conjunto de meios de comunicação ainda
nos anos 1960 por influência da pronúncia estadunidense. Recentemente essa palavra passou a designar também
uma tecnologia ou suporte de comunicação. Nesta pesquisa, adotaremos um híbrido para conciliar a variedade de
traduções: a escrita em português “meios” ou “mídia” para designar o conjunto de meios de comunicação ou um
suporte, como ditam os dicionários, e a correlação em latim para as variações do mesmo significado “(os)
media”, “mediação” e “mediatização”, como alinhamento ao pensamento científico mundial. Inclusive a palavra
“mediatização” contida em originais traduzidos foram substituídas a fim de evitar dúvidas. Verón (1999, p. 58)
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se novamente a Verón (1997). Há sempre uma tendência histórica em associar meio de
comunicação à expressão “tecnologia de comunicação”, embora sejam expressões com sentidos
diferentes e, somente algumas vezes, complementares. Assume-se a noção sociológica de meios
de comunicação associada ao princípio da “produção tecnológica de mensagens”,
independentemente de quais forem as matérias significantes inclusas no processo. O termo
“mensagem” permite designar produtos que formam parte de um sistema primário de
significação e sua existência se esgota na produção de sentido. “Neste contexto e pelo momento,
‘mensagem’ não é mais do que esse objeto empírico que sabemos portador de significações”
(VERÓN, 1997, p. 12, tradução nossa)20.
Para Verón (1997), um meio de comunicação social é um dispositivo tecnológico de
produção e reprodução de mensagens associado a determinadas condições de produção e
modalidades de recepção. Dessa forma, o autor acredita que a noção sociológica situa os meios
no contexto dos usos sociais, assim como permite trabalhar simultaneamente a história social
das tecnologias de comunicação, uma história da mídia. Esvazia ainda uma possível acusação
de determinismo tecnológico quando alerta que uma nova tecnologia de comunicação não
determina linearmente as práticas sociais da produção e recepção.
A noção de meio de comunicação social mais útil nesse contexto deve
satisfazer o critério do acesso plural às mensagens das quais os meios são o
suporte. As mensagens são acessíveis a uma pluralidade de indivíduos, sob
certas condições. O interessante é especificar a natureza dessas condições. A
maneira como os meios de comunicação fora instalados nas sociedades
industriais faz com que essas condições sejam estritamente econômicas: o
acesso à mídia é pago (VERÓN, 1997, p. 13, tradução nossa)21.

O acesso pago, direta ou indiretamente, ‘define o setor como um mercado e o conjunto
das mensagens como oferta discursiva. Quando fala em “acesso à mensagem”, o autor não se
refere ao sentido embutido nas mensagens, porque o acesso ao sentido é uma problemática
diferente e está na esfera do reconhecimento22. O autor se refere à esfera da produção de

igualmente utiliza essa nomenclatura, pois defende se tratar de um processo global e, como forma gramatical,
sugere que deve ser utilizado igual à sua versão em inglês, mediatização.
20
No original: “En este contexto y por el momento, ‘mensaje’ no es más que ese objeto empírico que sabemos
portador de significaciones”.
21
No original: “La noción de medio de comunicación social que me parece más útil en el presente contexto debe
satisfacer al criterio del acceso plural a los mensajes de los que el medio es soporte. Los mensajes son accesibles
a una pluralidad de individuos, bajo ciertas condiciones. Lo interesante es precisar la naturaleza de esas
condiciones. La manera en que los medios de comunicación se han instalado en las sociedades industriales hace
que esas condiciones sean estrictamente económicas: el acceso a los medios es pago”.
22
A teoria da produção social do sentido de Verón divide a análise do discurso em três instâncias: produção,
reconhecimento e a defasagem entre elas, que é chamada de circulação. Veremos isso mais detalhadamente no
Capítulo 5.
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comunicação de “acesso plural”, evitando o termo “massa” porque, a seu ver, a mensagem dos
meios pode atingir poucos ou milhares de indivíduos.
A noção de meios está submetida às regras econômicas explícitas que definem o mercado
da oferta discursiva. Para Verón (1997), nessa sua fase de produção, a diferença entre o que é
ou não é midiático é o que pode ou não pode se expressar em termos econômicos. O autor,
porém, na última fase da sua produção, já observa o tema mediatização do ponto de vista da
influência da mídia sobre os mecanismos de funcionamento social. Hjarvard (2014b) amplia a
ideia pensando já no processo de hiperconexão da modernidade tardia que, além do aspecto
técnico, adquire formas sociais e estéticas.
Por meios de comunicação compreendemos as tecnologias que expandem a
comunicação no tempo, no espaço e na modalidade. Os meios de comunicação
não constituem apenas tecnologias, mas adquirem formas sociais e estéticas
que estruturam o modo como vêm a ser utilizados em vários e variados
contextos. Além disso, empregamos aqui a forma plural. Com efeito, não
constituem os meios de comunicação um fenômeno uniforme; cada meio
possui suas próprias características, variando tanto em uso quanto em
conteúdo entre as culturas e sociedades. As consequências da mediatização
dependem, por conseguinte, tanto do contexto quanto das características do
meio ou meios em questão (HJARVARD, 2014b, p. 40, grifos do autor).

2.2 UMA TEORIA EM CONSTRUÇÃO

Surgido nos primeiros anos da década de 1980, o conceito de mediatização despontou nos
estudos da comunicação com mais força na década de 1990, quando as tecnologias digitais
tomaram conta dos lares e das reflexões dos estudiosos. Hjarvard (2014a) chama atenção para
a volta à cena dos estudos de Marshall McLuhan (1911-1980), quando começam a fazer mais
sentido, em tempos de agudização da tecnologia, onde os meios são espécies de extensões do
ser humano e têm definido as mensagens. Claro que a perspectiva do autor falecido muito antes
dos computadores conectados à internet é defasada, porém é fácil observar que o espaço social
está modificado e a comunicação, potencializada pela complexificação dos dispositivos
eletrônicos disponíveis.
Ao observarmos os estudos da comunicação de uma forma panorâmica, didática e não
cronológica – porque as escolas de pensamento comunicacional, por vezes, são sincrônicas –,
é possível até visualizar uma sequência da percepção dos pesquisadores sobre os efeitos da
comunicação sobre a sociedade. Essa percepção muda à medida que se complexifica a relação

35

entre a mediatização da sociedade e a cultura: manipulação, persuasão, influência, função,
comportamento, processos relacionais e meio como extensão do ser humano (ver Figura 1).
Hjarvard (2014a, p. 15) critica a tradição de pesquisa em comunicação por ter
privilegiado o modo funcionalista, o que centralizou os estudos no campo na sequência: Mídia
– efeito – audiência – efeito – Mídia. Ou seja, no estudo da mediação e dos efeitos, os processos
de comunicação ficaram marcados como uma variável que afeta o indivíduo e sua percepção,
sempre dependente em uma mediação.

Figura 1 – Esquema processual do pensamento comunicacional

Fonte: Elaborada pela autora.

Para Hjarvard (2014a), a mediatização surge como um roteiro para estudar as questões
ancestrais, uma nova situação social de mediatização da cultura e da sociedade que perpassa
todas essas fases. O paradigma dos efeitos iniciados no funcionalismo estadunidense do início
do século XX estudou o que a mídia faz com as pessoas em vários aspectos de controle da
recepção até chegar na possibilidade de usos e gratificações 23. Os estudos culturais trouxeram
frescor para a pesquisa de comunicação porque inverteram o quadro, analisam o que as pessoas
fazem com a mídia e reconhecem os sujeitos críticos e ativos; porém, ainda se caracterizam por
uma relação vista pelo aspecto da mediação, dos efeitos (WOLF, 1995).
Uma teoria da mediatização observa de que forma a onipresença da mídia muda as
instituições sociais e os processos culturais. A mediatização combina estudos de base empírica
e reflexões teóricas, buscando generalizar os resultados para além da situação de comunicação,
23

Paul Lazarsfeld (1901-1976) tem como premissa de base a característica de todo ser humano possuir a
capacidade de “fazer escolhas”. Rejeita a ideia de que um público tido por “massivo” somente “reaja aos
estímulos” (WOLF, 1995).
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a fim de examinar como as mudanças nos meios de comunicação, nas instituições e na cultura
influenciaram o imaginário, as relações e as interações humanas. Assim, a mediatização se torna
um roteiro conceitual interessante para perceber como as mudanças estruturais no jornalismo
influenciaram a percepção do seu próprio fazer profissional cotidiano e suas interações sociais.

2.2.1 Teoria meio-termo

Para evitar generalizações excessivas e teorizações insuficientes, Hjarvard (2012, 2014a)
invoca Merton (1957) e reitera que os estudos de mediatização procuram por uma teoria meiotermo. Isto é, uma combinação de aspiração teórica com cautela empírica numa perspectiva de
nível intermediário ou meso, a partir de uma abordagem institucional. Para ele, tal abordagem
permite fazer generalizações das interações microssociais de sujeitos de um determinado setor
da cultura e da sociedade e, por outro lado, impede a pesquisa de resvalar a reflexão somente
para a dimensão universal da influência dos meios, o nível macrossocial. Ao mesmo tempo em
que o conceito de mediatização pode ser utilizado em nível macro, a tradição de pesquisa tenta
compreender o nível das mutações nos sujeitos sociais, em nível micro. Essa ligação entre os
dois mundos é feita na atualidade pelas instituições, que ultrapassam as fronteiras dos campos
sociais e aceleram o tempo histórico.
Assim, a análise dos processos de mediatização enfocará predominantemente
o nível intermediário dos arranjos sociais e culturais, isto é, o nível de
instituições sociais (política e religião) e de fenômenos culturais (brincadeiras
infantis) específicos no âmbito de um dado contexto histórico e
sociogeográfico. À semelhança de outros importantes conceitos sociológicos,
como globalização e urbanização, a mediatização pode ser considerada um
processo macrossocial, na medida em que suas influências se fazem visíveis
na sociedade como um todo (HJARVARD, 2014a, p. 17).

Os estudos da mediatização não propõem substituir as teorias existentes, mas trabalhar de
forma interdisciplinar. No estágio atual, a mediatização pode ser considerada um conceito
sensibilizante (BLUMER, 1954 apud HJARVARD, 2014a), uma espécie de ferramenta
exploratória para guiar as investigações teóricas e empíricas. Esse tipo de conceito
sensibilizante seria um continuum do conceito definitivo, que traz um conjunto de atributos que
funcionam como instrumentos técnicos para a pesquisa empírica. A mediatização propicia o
uso heurístico das atuais teorias e metodologias para um trabalho interdisciplinar.
Entretanto, quando se trata de problemas sociológicos mais fundamentais,
como os processos de modernização, o intercâmbio de conhecimentos tem
sido limitado, de tal forma que, na sociologia, os meios de comunicação
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permanecem um tema marginal. Nos últimos anos, e em vista da expansão de
várias formas de mídia digital, temos visto alguns passos no sentido de uma
reaproximação entre as duas disciplinas. A discussão promovida por Manuel
Castells (2001, 2009) sobre a Internet e a sociedade em rede representa uma
tentativa de incorporar à teoria sociológica uma perspectiva midiática. Da
mesma forma, do ponto de vista dos estudos dos meios de comunicação, os
estudos sobre a globalização têm despertado o interesse pela análise
sociológica e cultural (SILVERSTONE, 2007). A teoria da mediatização
constitui uma tentativa de levar essa reaproximação adiante (HJARVARD,
2014a, p. 21).

Hjarvard defende a mediatização como um processo de modernização pelos quais os
media tanto contribuem para desvincular relações sociais do contexto atual como para reintegrálas a novos contextos. “A mediatização é, assim, um distinto processo da modernidade tardia,
um processo, para citar John B. Thompson (1990:15), parcialmente constitutivo das sociedades
modernas e [...] parcialmente constitutivo do que há de ‘moderno’ nas sociedades em que
vivemos atualmente” (HJARVARD, 2014a, p. 22). Ressalta que nem sempre o resultado mais
importante da evolução da mídia seja a mudança. Por exemplo, nem sempre as tecnologias
introduzidas na sociedade são importantes para a modernização ou reorganização social. Nem
tudo que é novidade tecnológica muda as relações sociais. Tendo essa reflexão em mente, é
necessário detalhar como a perspectiva teórica de mediatização se consolidou diacronicamente.

2.2.2 Perspectivas teóricas da mediação

As perspectivas teóricas da mediatização foram impulsionadas na Escandinávia24 por
Kent Asp em sua dissertação intitulada Mídia poderosa (Mäktiga massmedier25), defendida na
Suécia, em 1986, onde discutiu o impacto da mídia sobre a comunicação política. Questionava
como a influência política da mídia afetou a distribuição de poder na sociedade e a mediatização
seria um conceito autoexplicável como “americanização”. A conclusão da sua pesquisa inicial
foi que a mídia exerce seu poder de duas formas: por influência da percepção e crenças da
audiência e por exercer um considerável poder discricionário, ou seja, autoridade na decisão de
como descrever o conteúdo.

24

A Escandinávia é uma região geográfica e histórica do norte da Europa que inclui Dinamarca, Suécia e
Noruega que pode abranger também a Finlândia, as ilhas Faroé e a Islândia.
25
Kent Asp (2014) traduz para o inglês como “Powerful mass media”. Referência completa: ASP, Kent.
Mäktiga massmedier: Studier i politisk opinionsbildning [Powerful mass media: studies in political opinionformation]. Stockholm: Akademilitteratur, 1986. Obra de acesso restrito.
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A conclusão de Asp (1986) também destacava que a face invisível era ainda mais
importante para a distribuição do poder na sociedade do que a face aparente do poder da mídia.
Quando o conceito foi pensado, Asp refletia com base na força da televisão e imaginava que a
consequência do processo de mediatização seria o sistema político muito influenciado pela
mídia, a ponto de seu vocabulário e demais construções serem impostos por ela. Ao atualizar o
conceito para a era da internet, diz que o processo de mediatização é muito maior, é a outra face
do poder da mídia.
Consequentemente, a teoria da mediatização repousa em duas premissas:
quanto mais indivíduos e instituições sociais se adaptam à mídia, mais
mediatizados são e, quanto mais indivíduos e instituições são mediatizados,
mais a mídia será reconhecidamente mais poderosa (ASP, 2014b, p. 256,
tradução nossa)26.

Asp (2014) afirma que mediatização é nova como conceito, mas não como fenômeno de
mudança social, e aponta cinco elementos-chave para a explicação da teoria: 1) processo de
aprendizagem social (adaptação) para um ambiente de mídia em mutação; 2) surgimento de
instituições poderosas de mídia que podem provocar constrangimentos sociais; 3) aumento da
dependência da mídia por parte da política; 4) efeito que provoca mudanças de poder; e 5)
mudança social como consequência.
Nos anos 1980, uma das principais fontes de inspiração de Asp veio do sociólogo
norueguês Gudmund Herns (1973) e de suas reflexões sobre a existência de uma mídia de
esquerda, o que o fez chegar à conclusão de que não havia somente um “viés político”, mas
também um “viés mediático” (ASP, 2014). Hjarvard (2014a) destaca o mérito de Herns em
observar, ainda na década de 1970, a existência de uma “sociedade sacudida pela mídia”.
Embora não usasse o termo mediatização, Herns percebeu sua existência numa época onde o
fenômeno ainda era brando e fluía despercebido.
Altheide e Snow (1979) também serviram de fonte de inspiração aos pesquisadores da
mediatização quando analisaram as instituições sociais transformadas pela mídia, ao cunhar a
noção de “lógica da mídia”. Essa noção influenciou toda uma geração de estudiosos que
examinou as consequências da mídia nos formatos da comunicação política e identificou a
primazia da forma sobre o conteúdo. Era a lógica de organização da informação em todos os
níveis para selecionar e classificar os dados, escolher o modo de dizer e representar as
experiências sociais publicamente (ALTHEIDE; SNOW, 1979, 1988 apud HJARVARD,
No original: “Consequently, the theory of mediatization rests on two premises: the more individuals and social
institutions adapt to the media, the more mediatized they are assumed to be, and the more individuals and
institutions are mediatized, the more powerful the media are assumed to be”.
26
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2014a). Um exemplo bem atual para explicar o conceito está na construção da imagem dos
políticos a partir do uso ostensivo das redes sociais como uma prática socialmente aceita
mundialmente.
Depois da dissertação de Asp (1986), a noção de mediatização volta a chamar atenção
com os estudos de Mazzoleni e Schulz (1999), também sobre o campo político. Os autores
discutiram a autonomia da política moldada continuamente pelas interações com os meios de
comunicação e ressaltaram que não identificaram controle da política pelos meios, porém os
resultados acusaram o aumento da interdependência e a necessidade de se adaptar à “lógica da
mídia” (HJARVARD, 2012). Esa Väliverronen (2001) observou a influência da mídia sobre a
pesquisa acadêmica e como a produção científica é influenciada pela possibilidade de aparecer
na mídia, mudando os enfoques e representações, uma vez que as reportagens validam e
referendam resultados de pesquisas científicas.
Essas relações se manifestam em formas complexas de interação, relações de
poder e influência social, econômica e cultural. A relação dos meios de
comunicação em relação à ciência não é apenas a mediação da informação. Os
meios de comunicação de massa também se tornaram uma arena importante
para a produção e a avaliação do conhecimento e da interpretação, bem como
uma arena para a legitimação pública da ciência e a negociação entre ciência
e sociedade27 (VÄLIVERRONEN, 2001, p. 158, tradução nossa).

Essas pesquisas despertaram o interesse para os assuntos ditos “mais áridos” da ciência
que conseguiam chegar ao conhecimento geral, a partir de narrativas adaptadas para outros
meios de difusão, como cinema, literatura e documentários de TV. A narrativa modelada
aumenta a percepção pública sobre temas científicos antes restritos aos campos específicos.
Winfried Schulz (2004) admite que a mediatização pode ser pensada como um conceito
amplo, porém desenvolveu sua reflexão a partir de instituições e campos sociais distintos,
forjando uma tipologia para quatro tipos de processos pelos quais os meios de comunicação
alteram a comunicação e a interação humanas. Sugere tais processos como suportes analíticos
úteis para estudos da mediatização: 1) estendem as habilidades de comunicação humana no
tempo e no espaço; 2) substituem atividades sociais que anteriormente se realizavam frente a
frente; 3) estimulam uma fusão de atividades, com a comunicação face a face se combinando
com a comunicação mediada e os meios de comunicação se infiltrando na vida cotidiana; e 4)

No original: “Those relations are manifested in complex forms of interaction, power relations, and social,
economic and cultural influence. The relation of the mass media vis-à-vis science is not just about mediating
information. The mass media have also become an important arena for the production and circulation of
knowledge and interpretations as well as an arena for the public legitimation of science and the negotiation
between science and society”.
27
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atores de segmentos diversos têm que adaptar seu comportamento para acomodar as valorações,
os formatos e as rotinas dos meios de comunicação, ou seja, uma perspectiva microssocial, onde
os sujeitos sociais são valorizados. Esta pesquisa, por exemplo, encaixa-se na terceira forma,
mais institucional.
Em 2009, Simon Cottle estuda a mediatização de conflitos como envolvimento
performativo ativo e papel constitutivo dos meios de comunicação em diversos conflitos
políticos e militares. O imperativo de gerenciamento de crises e imagens públicas passa a ser
um objeto de pesquisa bastante valorizado pela sociedade. À medida que mais pessoas se
conectam à internet, a interatividade com o usuário e a necessidade de construir a imagem
pública das instituições também aumentam.
O modelo de quatro fases da política mediatizada sugerido por Jesper Strömbäck (2008
apud HJARVARD, 2012) propõe que cada etapa seja caracterizada por uma alteração
qualitativa na influência da mídia sobre a política. 1) A primeira fase do processo de
mediatização é a mais incipiente e ocorre sempre que os meios de comunicação de massa são a
fonte principal de informações, o que se assemelharia ao conceito de mediação. 2) Na segunda
fase, a política e a vida social se tornam mediadas. 3) A terceira fase diz respeito à evolução
para um quadro crescente de dependência das audiências, até vir a 4) quarta fase do estágio de
mediatização, como entendemos atualmente (BASTOS, 2012).
Friedrich Krotz (2007, 2009 apud HJARVARD, 2012) sugere que a mediatização seja
entendida como um “metaprocesso”, no sentido amplificado, ou seja, um processo transhistórico de mudança social e cultural equivalente à individualização, comercialização ou
globalização. Define mediatização como um “processo histórico contínuo” no qual os meios de
comunicação surgem rapidamente em número e vão se institucionalizando. Essa é uma
perspectiva mais abrangente que tem inspirado vários trabalhos, desenvolvendo a ideia de
metaprocesso como um conceito arrastão. Contudo, essa visão macrossocial integral é recebida
com reservas, sendo mais utilizada como suporte para justificar uma abordagem meio-termo, a
partir das instituições.
A ideia do metaprocesso ganha força. Além de Krotz (2007, 2009 apud HJARVARD,
2012) e Schulz (2004), Nick Couldry (2014) também entende a mediatização como um
metaprocesso. O autor se difere ao compreender a mediatização como uma maneira possível
para a atualização do entendimento sociológico do espaço social, até agora reconhecido de
forma consolidada pela Teoria dos Campos de Bourdieu (1930-2002). As ideias de Couldry
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oferecem um percurso interessante para entender como a mediatização pode ajudar a atualizar
a ideia das dinâmicas dos campos e capital sociais, centrais para esta pesquisa, uma vez que o
campo jornalístico tem se firmado como modelador e constitutivo do espaço social, enquanto
seu papel social está sendo impactado pela mediatização da cultura e da sociedade. Porém, o
tema merece um tópico a seguir. Para continuar nesse mapa de perspectivas, os referidos autores
veem a mediatização numa perspectiva meso, com aportes microssociais.
Ao realizar a reflexão na perspectiva institucional sob a influência da mídia diante das
crenças e práticas religiosas numa análise diacrônica, Hjarvard (2012) começa a unir essas
perspectivas teóricas para analisar empiricamente outros campos sociais. Existem pesquisas
que assinalam semelhanças entre a teoria da mediatização e a teoria do meio de McLuhan
([1964] 2005), porém Hjarvard (2012, 2014a) é um dos pesquisadores que faz uma crítica
contundente ao determinismo tecnológico da teoria “do meio é a mensagem”. McLuhan coloca
a tecnologia como fator determinante no surgimento de um novo tipo de sociedade e não
considera relações históricas, culturais e sociais específicas, definitivamente voltadas para o
macro. A teoria de mediatização, como esta revisão conceitual mostra, é mais comprometida
com a análise empírica de processos específicos entre diferentes grupos, em nível micro e meso.
Hjarvard (2014a) critica a utilização do conceito de mediatização para especificar uma
condição cultural e social ou designar influência dos meios de comunicação na Antiguidade e
Idade Média, como considerou Verón (2013). Tais aportes podem causar confusão teórica e
não é recomendável nominar esse processo de mediatização antes da Modernidade. Portanto, o
autor opta por uma perspectiva meio-termo, voltada para o ambiente institucional e aplicada à
situação da alta modernidade, onde destaca a “semiautonomia” dos meios de comunicação
como instituição social. Esta pesquisa utiliza a mesma perspectiva institucional de Hjarvard.
No caso do jornalismo brasileiro, é necessário refazer o percurso socio-histórico para entender
conjunturalmente a consolidação institucional do país em paralelo à construção da lógica da
mídia e do capital midiático que se pretende observar na atualidade.
As nuances e perspectivas da mediatização, muitas vezes, têm distinções pouco
perceptíveis, principalmente porque a grande mídia atualmente tem uma relação de interação e
interdependência com as redes sociais. Hepp (2014) arrisca resumi-las em duas tradições
entrelaçadas: institucionalista e socioconstrutivista. Elas diferem no enfoque de como teorizar
a mediatização:
[...] enquanto a tradição institucional tem, até recentemente, estado
interessada principalmente na mídia tradicional de massa, cuja influência é
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descrita como uma lógica de mídia, a tradição socioconstrutivista está mais
voltada às práticas de comunicação cotidianas – especialmente aquelas
relacionadas à mídia digital e à comunicação pessoal – e enfoca a construção
comunicativa em transformação da cultura e da sociedade (HEPP, 2014,
p. 47).

Esta pesquisa assume claramente os pressupostos da tradição institucionalista sem,
contudo, deixar de levar em conta a esfera conversacional e a proximidade que as redes
telemáticas trouxeram para a comunicação. Vale-se ainda das reflexões atualizadas de Asp
(2014) sobre o Novo Institucionalismo como argumento para um percurso teórico que pode
trazer aportes importantes para melhorar a compreensão da complexa noção de lógica da mídia,
central nos estudos da mediatização e, lógico, para este trabalho.

2.2.3 Lógica da mídia e a perspectiva institucional

A polêmica noção de lógica da mídia merece um destaque nesta revisão do conceito de
mediatização porque tem sido um ponto de conflito entre estudiosos contemporâneos, ao
mesmo tempo em que se apresenta como uma chave possível para compreender o paradoxo do
jornalismo. A noção pensada por Altheide e Snow (1979) foi adotada desde a primeira
perspectiva teórica dos escandinavos da nova geração dos estudos da mediatização iniciada por
Kent Asp ([1986], 2014) e, consequentemente, por vários pesquisadores da mediatização desde
então.
A reflexão inaugural consistia em dizer que a mídia influencia os formatos da
comunicação política ao identificar a primazia da forma sobre o conteúdo. Os políticos
assumiram a lógica da mídia para organização da informação em todos os níveis, ou seja, para
selecionar e classificar os dados, escolher o modo de dizer e representar as experiências sociais
publicamente. A mediatização da política foi, assim, o primeiro grande objeto de estudo da
tradição, depois acabou se tornando parâmetro importante para estudos como os da religião e
da ciência.
Para entender a contenda, é importante começar pelas críticas. A noção de lógica da mídia
foi desqualificada por Nick Couldry (2014), Knut Lundby (2014a; 2014b) e Andreas Hepp
(2014) por ser restritiva em termos sociológicos e por eles desejarem uma perspectiva mais
abrangente das interações sociais. Questionam como um conceito que generaliza em um único
padrão de comportamento – uma “lógica” – pode ser central na análise da mediatização. Para
os críticos, existem variadas nuances e heterogeneidades nas explicações sobre o
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funcionamento de uma sociedade que a cada dia mais se complexifica diante da hiperconexão
e superabundância de informações. Essas generalizações tenderiam a uma estandardização de
todo o conteúdo comunicacional, situação inconciliável com as análises dos diversos atores e
suas variadas interações sociais. Todas sob efeitos da mídia. Reiterando: a mídia provoca uma
vasta rede de relações de retroalimentação, processos não lineares, incontroláveis e instáveis
(VERÓN, 2014) na sociedade. Portanto, não haveria como ser vista de uma única maneira e
sob um único rol de efeitos.
Couldry (2014) critica o déficit que a noção traz à teoria da mediatização ao ser entendida
como um formato para a enunciação ou performances midiáticas. Chama atenção para um
contrassenso de Altheide e Snow (1979), lembrando que, nos anos 1980, esses pesquisadores
afirmavam que o poder da mídia se originava do fenômeno de adoção da lógica da mídia pela
sociedade. Os estudiosos, contudo, não observaram as instituições produtoras de mídia e nem
os usos das produções pela audiência. Porém, ao mesmo tempo, concluíram pela existência de
uma “nova consciência coletiva” e que todos na sociedade se inter-relacionam com a mídia.
Uma generalização primária, porque não foram considerados os fluxos midiáticos dinâmicos
além da mídia, mas de movimentos radiais dos sujeitos e das instituições. Ou de todos eles ao
mesmo tempo.
Lundby (2014a), além de criticar que a noção reduz um conceito sociológico a um
conceito de comunicação, questiona se é preciso conceber uma única lógica de mídia coerente
quando a pesquisa sobre mediatização deveria focar no modo como as formas sociais e
comunicativas são desenvolvidas, como os meios de comunicação são utilizados na interação
social, e não se ater a tentar isolar uma só forma de organizar os conteúdos. Os meios de
comunicação estão em mudança constante e precisam ser vistos por uma teoria mais abrangente
das transformações sociais. Para solucionar o problema, sugere a noção de “capital midiático”,
inspirada em Bourdieu, para tentar definir a força de algumas dessas lógicas e as tensões sobre
a sociedade.
Hepp (2012, 2014) entende a mediatização como uma construção socio-histórica com a
qual se procura observar as várias possibilidades de interação social. A partir da Teoria do AtorRede28, critica a falta de sentido na pesquisa sobre a especificidade da mídia como força
modeladora dos atores em uma lógica isolada, pois os meios de comunicação somente

“A TAR oferece um olhar sobre as noções de espaço e lugar, de micro e macro, de estruturas e de interações
locais. Abolindo noções de escala, ela só vê conexões e articulações entre actantes em um espaço relacional de
topologia plana” (LEMOS, 2013, p. 52).
28
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manifestam o poder em associação com as práticas sociais. Visualiza um metaprocesso no qual
a mídia não poderia agir somente por uma lógica única, porque cada cultura é modelada de
forma distinta e, consequentemente, a mediatização se dá de forma diferente em cada lugar ou
contexto. Para Hepp, a teoria da mediatização enfatiza o papel da mídia examinando as
“configurações comunicativas”, ou seja, os enquadramentos temáticos, entrelaçando várias
mídias à semelhança de várias lógica(s) da mídia que passam a influenciar a lógica de outras
instituições, como a religião ou a política (HEPP; HJARVARD; LUNDBY, 2015).
Couldry (2014) rejeita a ideia de existir uma única lógica da mídia, tão elaborada que
unifique todos os meios de comunicação. Porém, o autor admite que o termo “lógica” pode até
ser uma forma de nomeação que facilite a compreensão dessa reificação da vida social, e quanto
mais “lógicas” melhor para explicar as muitas situações. Alerta que não tem acontecido isso na
prática científica e cada vez mais as pesquisas procuram caracterizar a noção como padrão único
comportamental. Esta pesquisa, tensiona a reflexão de Couldry, porque ao mesmo tempo em
que concorda com o autor e entende a perspectiva da diversidade dialética, vai adotar a
expressão “lógica da mídia” , que é rejeitada pelo autor porque acredita que a expressão não
pode ser entendida de forma tão cartesiana, pois assume o sentido amplificado e engloba todas
as lógicas assumidas pela mídia em determinada sociedade, vai adotar a ideia da parte pelo todo
em benefício da compreensão pedagógica.
Alia-se a Hjarvard (2014a) ao responder a essas críticas apontando a visão limitada dos
pesquisadores sobre o conceito infinitamente mais amplo. A mídia tem métodos próprios e
características específicas. Defende que a noção pensada por Altheide e Snow (1979),
guardadas as limitações do tempo histórico, não sugere um entendimento universal racional e
único; o termo tem que ser compreendido como uma abreviatura conceitual para os vários
modus operandi institucionais, estéticos e tecnológicos adotados pelos meios de comunicação.
Na prática, seriam os políticos (ou qualquer tipo de pessoa pública) adotando valores do
jornalismo, convenções genéricas de expressão de talk shows ou as formas típicas de relação
que programas de televisão estabelecem com seus públicos a partir das conexões com redes
sociais.
Ao utilizar coletivas de imprensa, sites, blogues, etc., os meios de
comunicação passam a atender a fins políticos, ao mesmo tempo em que as
organizações e atores políticos devem, no processo de “internalização” desses
veículos, acomodar-se à lógica da mídia. Em paralelo, os meios de
comunicação converteram-se parcialmente em uma instituição independente
na sociedade, controlando um recurso político vital em uma democracia: a
atenção coletiva dos cidadãos (HJARVARD, 2014a, p. 77).
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Na tentativa de resolver a querela, Kent Asp (2014b) retoma o debate e concorda, em
parte, com os críticos diante da falta de definição dos termos, pois “lógica” pode e está sendo
entendida de várias maneiras nos estudos da mediatização. Lembra que a construção teórica da
noção lógica da mídia tem ocorrido em estudos sobre a mediatização da política de uma
maneira empiricamente orientada, com um forte enfoque nas práticas da mídia. Chama atenção
para o modo como o conceito está sendo usado e aponta dois tipos de problemas: o discurso
sobre a lógica da mídia é “midiacentrado” e os conceitos de “mídia” e “lógica” não estão bem
especificados. Para cada grau do conceito de “lógica” será dado um significado específico, que
será diretamente dependente do grau definido para o conceito de “a mídia”. Mudou um dos
fatores, muda todo o significado.
Asp alerta que o problema da centralidade da mídia estaria no ponto de partida, na forma
de interpretação dos primeiros trabalhos de Altheide e Snow (1979) quando os pesquisadores
relacionaram lógica da mídia a processos de construção de mensagens. Atualmente, quando o
mundo se encontra em um momento mais avançado da sociedade mediatizada, o correto para a
perspectiva teórica da mediatização deveria ser a amplificação dessa noção abrangendo
instituições em diferentes níveis de generalidades e direcionamentos. A noção pode assumir
percursos diversos de análise se for utilizada para examinar processos produtivos das
organizações ou processos interacionais entre a mídia e os atores sociais ou instituições.
Não obstante as objeções acima, a lógica da mídia é, a meu ver, um conceito
que é válido e útil. No entanto, depois de ter analisado o discurso da mídia,
uma primeira conclusão é que deveria ser feita uma distinção entre dois tipos
de análise da lógica(s) da mídia: por um lado, há o significado atribuído ao
conceito nas discussões sobre os processos produtivos da mídia; por outro
lado, há o significado que é dado ao conceito em discussões sobre
mediatização. Da perspectiva da mediatização, a lógica da mídia tem um
significado interacional; ela vai além dos processos de produção e é
constituída por padrões contínuos de interação social (HJARVARD 2008;
LUNDBY 2009). De fato, a dimensão social do conceito é bem percebida pela
formulação de Rothenbuhler (2009, 288) que ‘a lógica não está no meio, mas
na comunicação’29 (ASP, 2014b, p. 258, tradução nossa, grifos nossos).

No original: “Notwithstanding the above objections, media logic is, in my view, a concept that is both valid
and useful. However, after having reviewed the media discourse, a first conclusion is that a distinction between
two kinds of media logic(s) ought to be done: on the one hand, there is the meaning attributed to the concept in
discussions on the production processes of the media; on the other hand, there is the meaning that the concept is
given in discussions on mediatization. From a mediatization perspective, media logic has an interactional
meaning; it goes beyond the processes of production and is constituted through continuous patterns of social
interaction (Hjarvard 2008; Lundby 2009). Indeed, the social dimension of the concept is well caught by
Rothenbuhler’s (2009, 288) formulation that ‘the logic is not in the medium but in the communication’”.
29

46

Na próxima seção, será feita uma discussão mais aprofundada sobre a lógica da mídia,
porque esse conceito é importante na discussão empreendida aqui, assim como para análise do
objeto desta pesquisa.

2.2.4 Lógica da mídia jornalística

Kent Asp (2014b) sugere que duas forças se destacam no ambiente de mídia em mudança
e devem ser observadas: as instituições de mídia independentes e a adaptação da sociedade a
esse ambiente em mutação. “A lógica da mídia é a chave para entender a mediatização e suas
forças motrizes30” (ASP, 2014b, p. 256, tradução nossa, grifos nossos). Para justificar o
percurso, analisa as organizações jornalísticas a partir do seu paradoxo: são simultaneamente
organizações de mercado e não mercantis. O autor, assim, desenvolve a reflexão sobre a lógica
da mídia jornalística como instituição, que esta pesquisa adotará doravante. Destaca que essa
lógica, ao ser, ao mesmo tempo, normativa e impulsionada pelo mercado – polos antagônicos
–, só pode ser explicada por uma lógica própria. Justifica o Novo Institucionalismo31 como uma
abordagem teórica que pode melhorar a compreensão sobre o fenômeno.
O marco dessa tendência para os estudos do jornalismo foi a edição especial da Revista
Journalism Studies32 (2011) sobre o novo institucionalismo e as notícias, tendo como editores
o pesquisador estadunidense David M. Ryfe e o dinamarquês Mark Blach-Ørsten, o que
aproximou as perspectivas dos dois mundos. A fecundidade da proposta teórica apareceu já na
chamada de trabalhos para a edição especial, quando atraiu cerca de 40 propostas de
investigadores de cinco continentes (RYFE; BLACH-ØRSTEN, 2011). A linha de pesquisa no
jornalismo começou com a publicação das análises da mídia estadunidense por Cook (1998) e
Sparrow (1999) e tem obtido resultados de impacto sobre os estudos durante as últimas duas
décadas.
David Ryfe (2006) explica que os neoinstitucionalistas trabalham com uma estrutura
comum de compreensão da ação social em cinco princípios: 1) instituições fazem a mediação
entre os aspectos macrossociais e as ações individuais situadas no ambiente microssocial; 2)
instituições dependem de um padrão de sucesso que inibe os atores sociais para realizar
No original: “Media logic is the key to understanding mediatization and its driving forces”.
Corrente de pensamento surgida nas ciências sociais nos anos 1970 e início dos anos 1980 para analisar o
poder das instituições na sociedade.
32
JOURNALISM STUDIES, v. 12, n. 1, 2011. ISSN: 1461-670X print/1469-9699 online.
30
31
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mudança na ordem institucional; 3) instituições dependem do transcurso do tempo e da
sequência de eventos e processos; 4) a consequente periodização das instituições leva à
investigação histórica desde a iniciação, passando pela elaboração até a desintegração ou
reformulação; 5) ordens institucionais irão se reproduzir na ausência de rupturas. Esse percurso
de pesquisa também é interessante para observar o jornalismo sob o viés da mediatização e
compreender o que os pesquisadores entendem por abordagem institucional.
A partir da ideia principal do Novo Institucionalismo, Asp (2014b) aponta alguns pontos
em comum com a teoria da mediatização por uma perspectiva institucional: 1) as instituições
reduzem as incertezas da vida cotidiana e fornecem estabilidade e significado para o
comportamento social, que passa a ser tido como certo, naturalizado; 2) reduzem os custos de
transação das relações sociais; 3) são geralmente invariantes diante do volume de negócios dos
indivíduos; e 4) são resilientes às preferências comportamentais dos indivíduos. Apesar de
destacar problemas filosóficos, admite a existência de instituições – mesmo que não sejam
fisicamente identificáveis pelas organizações – com presença marcante na sociedade.
Instituições, como a lógica da mídia jornalística, que existem assumidamente para trabalhar
com constrangimento de ações e modelagem dos comportamentos individual e organizacional,
no sentido de uma construção social.
Diante da necessidade de diferenciar instituição de organização, Asp recorre à
argumentação de Douglas North, que define as instituições como as “regras do jogo em uma
sociedade ou, mais formalmente, as restrições humanamente planejadas que moldam as
interações humanas” (NORTH, 1990, p. 3 apud ASP, 2014b, 259). Destaca a distinção explícita
de North entre instituições e organizações ao usar uma metáfora do mundo do esporte, quando
fala de “regras do jogo” (instituições) e “equipes” (organizações).
Assim, enquanto a lógica da mídia é uma instituição (“as regras do jogo”), as
mídias são as organizações (ou “equipes”) a quem as regras se aplicam. Como
uma instituição, a lógica da mídia jornalística trabalha como um
constrangimento na ação social desde que seus valores e regras reduzam a
incerteza e forneçam uma estrutura abrangente que modele os
comportamentos das organizações de notícia e dos jornalistas individuais da
notícia33 (ASP, 2014b, p. 259, tradução nossa, grifos nossos).

Tendo em vista os argumentos expostos, a lógica da mídia jornalística será considerada
nesta pesquisa a semelhança do pensamento de Asp (2014) como a instituição e suas regras,

No original: “Hence, whereas news media logic is an institution (‘the rules of the game’), the news media are
the organizations (or ‘teams’) to whom the rules apply. As an institution, news media logic works as a constraint
on action since its values and rules reduce uncertainty and provide an overall structure that shapes the behavior
of both the news organizations and individual news journalists”.
33
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embora seja, ao mesmo tempo, normativa e orientada pelo mercado sofrendo os processos
conjunturais e de contexto culturais. Alguns termos como “lógica normativa” ou “lógica de
mercado” poderiam até ser mais apropriados para a compreensão teórica do comportamento da
mídia (LANDERER, 2013 apud ASP, 2014), mas será mantido o termo que melhor se alinha à
perspectiva teórica da mediatização traçada até aqui.
O ponto de partição entre o “Novo Institucionalismo” e a Teoria da Mediatização está na
bifurcação do pensamento neoinstitucional em duas vertentes, que não contemplam, assim
fracionadas, a característica interacional da mediatização. As vertentes normativa e racional do
neoinstitucionalismo são baseadas em diferentes teorias de ação e campos de pesquisa, mas a
partir de compreensões semelhantes alicerçadas na ideia das “regras do jogo” (NORTH, 1990
apud ASP, 2014b), que se distinguem no cumprimento de deveres e obrigações. Na vertente
normativa, a ação social é guiada por uma lógica de adequação (comportamentos modelados),
e, na vertente racional, é motivada por preferências e expectativas individuais e guiadas por
uma lógica das consequências (lucros e bons resultados). Na aplicação dessas vertentes, a
normativa é muitas vezes aplicada ao estudo de organizações não mercantis, e a racional, às
organizações de mercado. Isso é redutor para a teoria da mediatização, que tende a ser
interacional de abrangência meso e microssocial, mas não invalida a assunção dos princípios.
Uma perspectiva institucional de modo algum exclui a apreciação da cultura,
da tecnologia ou da psicologia – ao contrário, oferece uma ferramenta para o
estudo da interação entre esses elementos. Em segundo lugar, o conceito de
mediatização aplica-se à situação histórica da alta modernidade, em que os
meios de comunicação, a um só tempo, alcançaram a semiautonomia como
instituição social e integraram-se decisivamente ao funcionamento de outras
instituições (HJARVARD, 2014a, p. 30).

A análise do jornalismo – o objeto da pesquisa de Asp (2014b) – coloca em relevo suas
faces antagônicas: simultaneamente, são organizações de mercado e não mercantis. Assim, a
mediatização se afasta da divisão em vertente normativa ou racional e acolhe que as mídias de
notícias são organizações com uma lógica própria, sendo necessário um aporte teórico mais
adequado, o que passou a chamar de lógica da mídia jornalística.
A lógica da mídia jornalística como uma instituição partiu da indagação sobre o que
políticos e instituições políticas tomaram para si a partir dos modos de disposição das
informações utilizado pelas organizações jornalísticas. Asp (2014b) tomou como ponto de
partida a abordagem normativa e racional das instituições, identificando dois grupos de regras
institucionais: normas profissionais, que são as regras normativas baseadas em valores
compartilhados pelos membros da instituição, como independência e objetividade; e padrões
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profissionais, que são regras compartilhadas e aprovadas para a produção de notícias adequadas
a uma audiência. Dois conjuntos de padrões profissionais baseados nas regras para a produção
de notícias são assumidos para constituir a lógica de mídia de notícias: regras de ofício e regras
de forma.
As regras de ofício seriam as regras constitutivas de “o que a noticia é”, e as regras
reguladoras, “como a notícia deve ser produzida” (RYFE, 2006). Assim, Asp (2014b) faz uma
construção do campo jornalístico e aponta como regras constitutivas os critérios de
noticiabilidade, como novidade, importância ou proximidade e, como regras reguladoras,
aquelas que definem como a notícia deve ser produzida para ser adequada a uma audiência. As
regras de forma surgem para adequar a notícia ao meio, a partir de várias normas baseadas em
tecnologia e gramática (tempo, espaço, formatos e narrativas).
Em sua análise, Asp (2014b) chega a cinco conclusões sobre a institucionalização da
lógica da mídia jornalística: 1) teve origem no jornalismo estadunidense (mídia livre e
orientada para o mercado) com padrões profissionais surgidos antes das normas, assim como
as regras para a produção de notícias institucionalizadas, antes das obrigações morais; 2)
emergiu evolutivamente e seus ritmos de difusão variam de acordo com os sistemas midiáticos
e contextos nacionais; 3) as normas e os padrões profissionais foram constituídos por meio da
aprendizagem institucional; 4) a institucionalização de normas profissionais de independência
e objetividade implicou em uma justificativa do poder dos jornalistas e o próprio significado
dessas normas também se ampliou ao longo do tempo; e 5) as regras profissionais de produção
de notícias têm sido moldadas pelo desenvolvimento global da tecnologia midiática,
continuamente aprimorado e refinado por processos de aprendizagem institucional com uma
notável estabilidade geral. Essa estabilidade tem garantido um poder crescente e estável à mídia
noticiosa.
Hoje, a norma da objetividade postula não apenas que os relatórios são
objetivos, mas também passou a implicar que são os jornalistas que
estabelecem a premissa de debate. Um exemplo disso é o planejamento e a
programação dos debates eleitorais, os jornalistas muitas vezes decidem quais
as questões a serem discutidas, bem como sua ordem34 (ASP, 2014b, p. 264,
tradução nossa).

O autor amplia a reflexão e conclui que a lógica da mídia jornalística tem se espalhado
por outros gêneros midiáticos e tem se tornado cada vez mais dominante. “Referir-se a um
No original: “Today, the norm of objectivity posits not only that reports are objective, but has also come to
imply that it is the journalists who set the premise for political debate. An example of this is the planning and
scheduling of election debates, where journalists will often decide what issues are to be discussed, as well as
their order”.
34
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desenvolvimento em direção a uma única coerente lógica da mídia não é totalmente correto –
o desenvolvimento é voltado mais para uma global e coerente lógica da mídia jornalística”35
(ASP, 2014b, p. 265, tradução nossa, grifos nossos). Nesse ponto, o autor reabre nova frente de
polêmica, porque defende que a lógica da mídia jornalística como instituição reduz a incerteza
e permite a produção eficiente de notícias adequadas para uma audiência, estando de tal forma
difundida no mundo que, atualmente, não seria impreciso falar que exista uma única lógica
mundial para as organizações de notícias. Os padrões jornalísticos tendem a se globalizar, mas
também seria muito reducionista dizer que existe somente um padrão de jornalismo no mundo,
e, nesse tocante, a crítica de Couldry (2014), que aponta como saída a análise a partir da Teoria
dos Campos Sociais e das lógicas diversas para diferentes contextos sociais, faz todo o sentido.
Asp (2014b) coloca em xeque a situação do jornalismo após a explosão dos novos meios
digitais e mostra três cenários para o futuro: 1) o fim da instituição da lógica da mídia de
notícias; 2) uma situação em que alguns constrangimentos desaparecem enquanto surgem
outros por parte dos novos meios; e 3) uma lógica da mídia de notícias mais forte e refinada
(os meios jornalísticos impõem novas restrições e novas formas de dependência à sociedade).
Opta pelo cenário do meio-termo, porque o jornalismo hoje é uma instituição por direito
próprio, mas não será hegemônico. Acredita que a lógica da mídia jornalística não é uma
característica de qualquer meio, gênero ou organização específica, mas uma maneira de pensar
e ver o mundo. Esta pesquisa acrescenta: que também depende do contexto cultural.
Em sua análise, Asp (2014b) percebe que essa lógica é necessária para observar o mundo
em meio à superabundância de informações, em nome de uma visão mais coerente e organizada.
Ao mesmo tempo, todo esse poder profissional sem as devidas regulações que examinem suas
ações pode ser um desafio democrático, porque essas mudanças sociais deram aos jornalistas e
às organizações um poder que se assemelha em grande parte ao dos políticos.
Reconhecendo isso, a mediatização da política não deve necessariamente
implicar em uma democracia enfraquecida. O que emergiu é um tipo diferente
de democracia; e aqueles que perderam no processo não são necessariamente
os cidadãos – os perdedores óbvios são os partidos políticos, políticos
individuais e outros detentores do poder36 (ASP, 2014b, p. 267, tradução
nossa).

No original: “To refer to a development toward a single coherent media logic is not altogether correct – the
development is rather toward a global and coherent news media logic”.
36
No original: “Acknowledging this, the mediatization of politics must not necessarily imply a weakened
democracy. What has emerged is a different kind of democracy; and those who have lost in the process are not
necessarily the citizens – the obvious losers are the political parties, individual politicians and other power
holders.
35
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No Brasil, por exemplo, Perseu Abramo ([1988]2003) aponta veículos, como a revista
Veja, que agiam já na década de 1980 como um partido político em nome de uma legião de
leitores, à semelhança de afiliados submetidos à sua linha editorial. Porém, atualmente, a revista
vem perdendo força por não abrir espaço para o contraditório. Um fato para o qual Asp (2014b)
chama atenção é que os políticos (honestos ou não) podem até questionar a lógica da mídia,
mas terão dificuldade em criticar a ideologia dos meios jornalísticos, porque os atores do campo
reivindicam valores profissionais como valores mais básicos da democracia. Dessa forma, o
jornalista terá, naturalmente, a vantagem no debate público. Nas análises de Asp até aqui, faltou
ainda dar destaque a um componente ético importante que passa pelas funções básicas do
jornalismo e sua comunidade interpretativa (TRAQUINA, 2005) voltadas, entre outras coisas,
para o interesse público e a construção de democracia (SCHUDSON, [1978]2010). Dessa
forma, esta pesquisa mostra, a seguir, a importância que a mídia atualmente tem na formação
dos outros campos sociais.

2.2.5 Mediatização da cultura e da sociedade

De igual importância para este estudo é a abordagem institucional da mediatização de
Stig Hjarvard (2012, 2014a). Ele entende a sociedade contemporânea de tal maneira permeada
pela mídia a ponto de não poderem mais ser analisados separadamente os meios de
comunicação e as instituições culturais e sociais. Assim, o pesquisador busca entender as
maneiras pelas quais as instituições sociais e os processos culturais mudaram de caráter, função
e estrutura em resposta à onipresença da mídia. Os meios de comunicação são mais do que
tecnologias disponíveis, estão engendrados no processo.
Uma parte significativa da influência que a mídia exerce decorre do fato de
que ela se tornou uma parte integral do funcionamento de outras instituições,
embora também tenha alcançado um grau de autodeterminação e autoridade
que obriga essas instituições, em maior ou menor grau, a submeterem-se a sua
lógica. A mídia é, ao mesmo tempo, parte do tecido da sociedade e da cultura
e uma instituição independente que se interpõe entre outras instituições
culturais e sociais e coordena sua interação mútua (HJARVARD, 2012, p. 5455).

O conceito de mediatização de Hjarvard (2012) compartilha das várias noções já tratadas
anteriormente, assim como defende a necessidade de uma validação empírica por meio da
análise histórica, cultural e sociológica. A análise na perspectiva institucional no conceito de
mediatização é aplicada à situação histórica na qual a mídia alcançou autonomia como
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instituição social e está interligada à mudança efetiva no espaço social. A mediatização é vista
como um processo dual em que os media são, ao mesmo tempo, integrados às ações das
instituições sociais e possuidores de status de instituições sociais de pleno direito. Essa
interação social acontece a partir de uma lógica da mídia, aqui entendida como modus operandi
institucional.
As consequências da mediatização dependem do contexto e das características do meio
ou meios em questão, levando em conta sua forma direta (forte) ou indireta (fraca) de
mediatização (HJARVARD, 2014). Mediatização direta remete a situações em que uma
atividade interpessoal amplamente incorporada na sociedade adquire uma forma mediada, ou
seja, começa a ser realizada a partir da interação com um meio, normalmente um computador
ou dispositivo semelhante, a exemplo dos jogos de tabuleiro ou das atividades bancárias quando
transferidas para o ambiente on-line. E a mediatização indireta acontece quando uma atividade
ordinária passa a ser influenciada pelos símbolos e mecanismos midiáticos, como as fotografias
domésticas influenciadas pela publicidade ou pelo cinema.
A partir da teoria da estruturação de Anthony Giddens (1984, 1994), Hjarvard pode
descrever a interação entre estrutura e (inter)ação. O autor explica que as estruturas sociais
globais não são determinadas de uma única vez e para sempre, elas precisam ser reproduzidas
pela ação social para se tornarem reais. Como os seres humanos têm a capacidade de fazer uso
das regras sociais de um modo reflexivo, eles também podem alterar a estrutura social aplicando
essas regras de modo particular em contextos diferenciados, tanto para compreender os outros
como para realizar seus propósitos. Regra e locação de recursos caracterizam as instituições e,
juntos, conferem certa autonomia em relação ao mundo. As regras podem ser implícitas e
práticas (conhecimento tácito acerca do comportamento adequado a seguir) ou podem ser
explícitas e formais, leis ou regras de conduta. No caso do jornalismo, regras implícitas são as
rotinas e a linha editorial. As explícitas estão nos manuais de redação, nos princípios editoriais.
Hjarvard (2012, 2014a) identifica maneiras pelas quais a mediatização influencia a
cultura e a sociedade, porque a interação social consiste em comunicação e ação. Como os atos
de fala são ações (AUSTIN, [1962] 1990), os atos de comunicação também o são. As pessoas
não só trocam informação, mas influenciam umas às outras e suas relações mútuas, enquanto
os meios de comunicação permitem formas de ação social que antes exigiam a presença física
dos sujeitos. Assim, utiliza a noção de affordances para definir os usos potenciais que cada
sujeito faz de cada objeto, no caso, dispositivos de comunicação. Há objetos que convidam a
outros usos, alguns usos são praticamente impostos e outros, descartados.
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Em suma: as affordances de qualquer objeto dado possibilitam certas ações,
excluem outras e estruturam a ação entre ator e objeto. Ademais, a utilização
ou não das affordances de um objeto depende das características do ser
humano ou do animal que interage com esse objeto. Com a ajuda de uma
escada podemos subir ou descer, mas somente se dispusermos de nossos
membros. Assim, as affordances são também definidas pelo grau de
‘compatibilidade’ entre as características do objeto e as do usuário
(HJARVARD, 2014a, p. 52-53).

O conceito de “affordance percebida” acrescenta a avaliação psicológica do objeto pelo
usuário em relação a suas finalidades. Para Hjarvard (2014a), as affordances de um objeto são
influenciadas pelos motivos do usuário e, por extensão, pelas convenções e interpretações
culturais que cercam o objeto. O que se percebe nessa observação é que a tecnologia não é
determinante para as mudanças sociais, mas os usos que os sujeitos sociais fazem dela.
Pode-se, assim, dizer que os usos são subversivos, pois a experiência cotidiana mostra
que os usuários podem ampliar os usos dos instrumentos tecnológicos oferecidos. Um exemplo
está nos jornais de papel, que surgiram para noticiar os fatos mais importantes de uma sociedade
amplificada e, então, passaram a ser suporte de anúncios particulares classificados, publicidade
e propaganda. Ou uma rede social, feita para conectar amigos, transformar-se em instrumento
de marketing ou jornalístico, por exemplo, ou para usos ilegais, como é o caso da rede social
Facebook, que trava luta contra perfis falsos, grupos radicais e até a pós-verdade. Mas também
não só para aspectos negativos; há os usos sociais de assistência mútua e a nova esfera pública
de organização e defesa de direitos civis. “Por último, devemos sublinhar o fato de que as
affordances de um meio nascem da combinação de suas características materiais, sociais e
estéticas” (HJARVARD, 2014a, p. 53).
Hjarvard reconhece os meios de comunicação como tecnologias dotadas de um conjunto
de affordances que facilitam, limitam e estruturam a comunicação e a ação. É importante
lembrar que o autor se autodeclara de perspectiva analítica institucional de nível meso, porque
a abordagem permite fazer generalizações das interações microssociais de sujeitos e das
instituições e refletir em nível macrossocial sobre as mudanças da sociedade. O nível
microssocial seria, assim, a observância dos impactos estruturantes das affordances midiáticas
sobre a interação humana e, para esse nível de apreciação, propõe uma classificação a partir dos
três tipos de interação propostos por Thompson (1999): 1) face a face (direta), 2) quaseinteração mediada (um para todos) e 3) interação mediada (dialógica).
Ao que pese a defasagem da reflexão de Thompson (1999), Hjarvard propõe substituir os
três tipos de interação fazendo uma crítica, principalmente, ao termo “quase”, ao defender que
nenhuma interação é menos legítima ou significativa, uma vez que a ausência de resposta

54

imediata do receptor não significa a falta de reação futura. Ou ainda, ter resposta não significa
que seja dialógica e igualitária. E propõe a seguinte terminologia em dois tipos: 1) comunicação
não

mediada

(face

a

face)

e

2)

comunicação

mediada,

que

podem

ser

a)

unidirecional/bidirecional; b) interpessoal/de massa; c) texto/áudio/visual. Para o autor, várias
interações podem ocorrer ao mesmo tempo.
É nesse sentido que os meios de comunicação podem nos ajudar a gerenciar
as impressões que projetamos para o mundo que nos cerca e, de modo geral,
quanto mais limitado o canal de comunicação que um meio oferece, tanto mais
fácil gerenciar a comunicação (HJARVARD, 2014a, p. 58).

As diversas formas de interação também promovem a diferenciação entre a impressão
que passamos e a impressão que deixamos passar, por isso é mais fácil construir uma imagem
de si por meio das redes sociais, por exemplo, do que ao vivo. O discurso e o corpo podem estar
transmitindo ideias conflitantes. As regras do discurso pressupõem uma relação social em que
os atores se submetem às regras de polidez. A lei da preservação das faces se aplica nesse
sentido: a face positiva é a fachada social, a imagem pessoal valorizada; e a fase negativa é o
íntimo de cada um, seu corpo, sua vida privada. A norma dita que o discurso jornalístico seria
antecipadamente legitimado, porque o leitor procurou voluntariamente o jornal e este tem que
se apresentar positivamente para atender às suas demandas, o que valoriza sempre sua face
positiva, a partir de diversas estratégias discursivas (MAINGUENEAU, [2007]2013). Essas
regras, com a mediatização, podem assumir novas configurações.
A desvinculação ou distância entre as situações sociais e locais que cercam o
usuário e o estabelecimento simultâneo de uma situação mediada significa que
muitos dos mecanismos destinados ao cumprimento de normas, como o
ridículo, a fofoca e a repreensão, podem assumir novas formas. Como os
participantes de uma interação mediada (HJARVARD, 2014a, p. 60).

A situação social se modifica e a mediatização faz mecanismos de cumprimento de
normas sociais se modificarem na mesma cadência, assim como os valores em torno da cena
social, isto é, o que prevê a teoria da estruturação (GIDDENS, 1984, 1994). É fácil perceber a
mudança ao observar o uso dos telefones móveis em espaços públicos e ver como conflitos de
normas sociais mudaram desde 1995, quando a tecnologia chegou ao Brasil, até os dias de hoje.
Da rejeição total do uso em ambientes fechados à aceitação completa em mesas de restaurantes
e até reuniões de trabalho. É claro que a tecnologia trouxe outros atributos agregados ao celular,
além da necessidade de uso da voz, como câmeras fotográficas que publicizam a vida privada
a partir das redes sociais. Em escalas maiores, um efeito geral da mediatização é a virtualização
das instituições sociais e a domesticação dessas instituições. Das operações bancárias às
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discussões políticas via redes sociais, tudo entrou no âmbito doméstico, gerando uma interação
público-privada realizada a partir do conforto do lar.
Hjarvard (2014a), ao afirmar que os meios de comunicação desterritorializaram a
experiência cultural e a interação social, lembra o conceito de “complexa conectividade”, de
Tomlinson (1999). “Na era da globalização, os meios de comunicação não apenas fornecem
canais de comunicação entre nações e povos, mas também estabelecem redes conectando todos
os tipos de áreas geográficas e atores. Tal fenômeno, por sua vez, leva a uma maior
reflexividade cultural” (HJARVARD, 2014a, p. 63). O processo de conectividade é progressivo
e proporcional à troca midiática além-fronteiras, onde praticamente nenhuma cultura será capaz
de se desenvolver isolada das demais, embora esse reflexo estrangeiro não seja determinante a
ponto de achar que as influências do exterior serão indispensáveis. Há sempre a resistência
cultural e o nacionalismo, mas com a consciência de que rotas alternativas estão disponíveis.
Figura 2 – Os meios de comunicação facilitam e estruturam espaços virtuais para comunicação e ação

Fonte: Hjarvard (2014a).

A dicotomia homogeneização × diferenciação explica como se dá esse processo de
conectividade. A homogeneização diz respeito às forças centrífugas quando a mídia leva seu
conteúdo além-fronteiras e amplia o contato das instituições e culturas locais com o mundo
exterior e a diferenciação; as forças centrípetas operam onde as esferas públicas nacionais
reforçam as interações culturais internas e consequentemente a cultura local (HJARVARD,
2014a). Tudo hoje é possível, a partir das redes telemáticas. Organizações burocráticas
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nacionais e processos decisórios foram substituídos em parte pela governança em redes
(LEMOS, 2013; CASTELLS, 2003).
O nível macrossocial da perspectiva institucional de Hjarvard (2014a) seria a análise do
impacto dos meios de comunicação sobre o modo como as instituições relacionam-se e sobre o
espaço social. Assim, destaca três funções que forjam uma estrutura interpretativa para
compreender a sociedade pela abordagem institucional, um nexo entre as instituições e um
espaço onde os membros da sociedade debatem e decidem assuntos de interesse comum. São
elas: 1) constituem um domínio de experiências compartilhadas ao oferecer contínua exposição
e interpretação do “modo como as coisas são”, contribuindo para o desenvolvimento de um
senso de identidade e de comunidade; 2) proporcionam uma interface para as relações
estabelecidas dentro das instituições e entre elas; 3) ajudam a criar uma esfera pública.
Quer seja na perspectiva meso ou macrossocial, destacam-se as inter-relações entre os
campos sociais, principalmente em contato com a mídia, que discutiremos melhor na próxima
seção.

2.3 A MEDIATIZAÇÃO DOS CAMPOS SOCIAIS

Entender a mediatização como um metaprocesso que emerge das várias semioses
simultâneas dos conteúdos midiáticos em configurações particulares para formar o espaço
social. Eis o resumo da proposta de Nick Couldry (2014) para entender a mediatização e a sua
relação com o espaço social, quando oferece uma forma diferente e atualizada de compreender
esse espaço a partir da Teoria dos Campos Sociais (BOURDIEU, 1983). A mediatização, para
ele, ajuda a dar conta dos efeitos transversais da mídia em todos os espaços sociais, a partir de
um conceito da mídia metacapital. E essa aproximação entre mediatização e teoria social
possibilita ainda outras interseções de valor, como as noções de lógica institucional e de
figurações. Noções a serem melhor analisadas a seguir.
A mediatização pensada como uma teoria social obriga seus pesquisadores a se
preocuparem em preencher requisitos básicos para uma teoria se justificar como tal, como
analisar ações e espaço sociais, defende Couldry (2014). Por isso, a mediatização precisa ser
concebida como um metaprocesso que emerge da circulação cumulativa e continuada, assim
como da incorporação de conteúdos de mídia por meio da ação social naturalizada. O autor
apresenta dois desafios a serem vencidos pelos estudos da mediatização: 1) o reposicionamento
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da teoria da mediatização – e da pesquisa de mídia e comunicação – dentro de uma teoria social
mais ampla e 2) reenergizar a teoria social por meio de uma reflexão mais profunda sobre as
consequências a longo prazo, muitas vezes negligenciadas, das ações da mídia e das
comunicações.
Assim, é preciso repensar as dinâmicas das pesquisas de comunicação, as dimensões dos
espaços e as ações sociais num tempo onde a vida cotidiana está supersaturada pelos fluxos
comunicacionais, típicos dessa modernidade tardia. Em particular, repensar as transformações
associadas à predominância da mídia digital. Relembrar a crítica de Couldry (2014) que sugere
como saída a necessidade de imaginar o espaço social por inteiro, livre para transformações a
serem feitas por qualquer lógica ou princípio, quer seja baseado ou não pela mídia. O autor
adverte ser mais prudente a pesquisa evitar linguagem abreviada, sugerindo uma explicação
convergente ao se referir à ideia institucional de uma única lógica da mídia ou “termos ainda
mais perigosos”, como lógica da mídia jornalística. Apesar de compreender que noções
oriundas da “lógica da mídia” são formas de aglutinar sentidos, o autor teme que termos
arrastões sejam cada vez mais utilizados para explicar o mundo e rejeita a existência de uma
lógica-padrão para uma realidade contemporânea, tão instável e disruptiva. Mais uma vez a
pesquisa entende a parte pelo todo, existem muitas lógicas agrega em um conceito-processo.
Couldry (2014) aproxima a mediatização da Teoria dos Campos Sociais, desenvolvida
nos anos 1970 por Bourdieu (1930-2002) ao observar a sociedade como vários campos sociais
em competição. É importante destacar que o pensamento de Bourdieu – que se divide em
produtivas e diferentes fases – dedicou-se, nessa época, a pesquisar o processo de diferenciação
social e a percepção do mundo social na tentativa de elaborar uma teoria geral dos campos
sociais. As bases dessa teoria surgiram na década anterior com a noção de habitus (1963), uma
matriz do seu pensamento. Ela define que a posição social do sujeito é o que lhe permite pensar,
sentir e agir. Essa condição traduz estilos de vida, julgamentos políticos, morais e estéticos,
sendo também um meio de ação que permite criar ou desenvolver estratégias individuais ou
coletivas (VASCONCELOS, 2002).
A obra A Distinção ([1979] 2007) aparece como síntese desse período do pensamento de
Bourdieu sobre os campos sociais, quando relaciona os julgamentos às classes e tenta construir
a correspondência entre práticas culturais e classes, assim como o princípio que legitima a
hierarquia das distinções sociais. Surgem noções importantes, como julgamentos de gosto como
distinção das classes sociais, as relações de poder como categoria de dominação, o capital
cultural e a escala de valor pela reprodução social, assim como a elaboração de estratégias e
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ações organizadas que permeiam as relações de poder, como uma teoria da ação social. Ao
analisar o campo científico (1975, 1976), fecha a noção de campos sociais como forças em
disputa para, em seguida, aplicar as ideias gerais sobre vários campos, como as artes, a literatura
e o jornalismo.
Pierre Bourdieu elabora, assim, um sistema teórico que não cessará de
desenvolver: as condições de participação social baseiam-se na herança social.
O acúmulo de bens simbólicos e outros estão inscritos nas estruturas do
pensamento (mas também no corpo) e são constitutivos do habitus através do
qual os indivíduos elaboram suas trajetórias e asseguram a reprodução social.
Esta não pode se realizar sem a ação sutil dos agentes e das instituições,
preservando as funções sociais pela violência simbólica exercida sobre os
indivíduos e com a adesão deles (VASCONCELOS, 2002, p. 81).

Bourdieu (1983, 1996a) define que o campo é um sistema de relações objetivas entre
posições adquiridas em lutas anteriores que ocorreram no processo de autonomização. Um
espaço estruturado e, de certa forma, fechado. É entendido como espaço de disputa em
concorrência pela autoridade, ou seja, a capacidade técnica e o poder social. A partir de uma
reflexão direcionada para o trabalho dos filósofos, conceituou o monopólio da competência
científica, compreendida enquanto capacidade de falar e de agir legitimamente, que é
socialmente outorgada a um agente determinado. Os outros campos – amplia a reflexão –
seguem a mesma lógica.
Com essa visita panorâmica à trajetória de formação do conceito de campo social e suas
noções subjacentes, retorna-se ao conceito de mediatização para ratificar que o espaço abrange
uma dinâmica social ampla, com características não lineares causadas pela mídia onipresente
nas sociedades e em suas inter-relações e alterações de escala (VERÓN, 2014). Ou seja, a
mediatização traz conceitos próximos às ideias-chave de Bourdieu (1930-2002), observando a
existência de uma pluralidade de valores no mundo social. Nessa perspectiva, entende-se que a
ordem social é construída a partir de soluções de convivência para problemas complexos de
inter-relações, as chamadas figurações (ELIAS, 1994).
Nessa abordagem, apesar de acolher a perspectiva macro da mediatização como mudança
estrutural comparável à globalização e à individualização, Couldry (2014) entende que a
mediatização pode abranger tipos diversos de processos em diferentes formas e locais,
compatíveis com a Teoria dos Campos, assim como observar lógicas múltiplas, quer sejam
pertinentes ao funcionamento de campos específicos, ou às múltiplas lógicas institucionais e
seus sujeitos (HJARVARD, 2012).
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Couldry (2014) aponta uma dupla defasagem na Teoria dos Campos Sociais. A primeira
é porque Pierre Bourdieu trabalhou pouco o tema comunicação e deixou somente algumas
reflexões no fim da obra nos anos 1990. A segunda é conjuntural, porque muita coisa mudou
nas tecnologias e nos usos das comunicações depois do século XXI e não havia como refletir
sobre as consequências da mídia no mundo contemporâneo, muito menos analisar os meios
digitais para tentar entender o ciberespaço dentro do modelo de espaço social. O autor defende
o conceito de campo social como uma resposta altamente sofisticada aos processos de
diferenciação na modernidade tardia. Destaca que Bourdieu reconheceu que os campos são
fenômenos emergentes e, portanto, o conceito pode ser usado também para ajudar a entender a
ordem em que tipos particulares de pessoas agem no espaço social.
Para Couldry (2014), a Teoria dos Campos Sociais se torna interessante pelo modelo geral
de espaço social que pode explicar os tipos de efeito de mídia transversal em que a mediatização
está interessada. Por “transversal”, Bourdieu entendia os efeitos e transformações interligadas
ocorridos simultaneamente em pontos diversos no espaço social.
O próprio Bourdieu, em seu trabalho inicial sobre o poder simbólico
(BOURDIEU, 1991), bem antes de desenvolver sua teoria de campo, mostrou
um interesse pelo papel das instituições simbólicas na formação da crença em
todo o espaço social. A preocupação de Bourdieu era, então, com as
instituições religiosas, não com a mídia. Em um ensaio inicial, ele sugere que
algumas concentrações de poder simbólico são tão grandes que dominam toda
a paisagem social; em consequência, se naturalizam e começam a não serem
reconhecidas em sua arbitrariedade subjacente e se torna difícil de detectar.
Deste modo, o poder simbólico passa de um poder meramente local (o poder
de construir essa afirmação ou fazer essa obra de arte) a ser um poder geral, o
que Bourdieu (1991: 166) chamou de ‘poder de construir a realidade’
(COULDRY, 2009, p. 232).

Na obra O Poder Simbólico, Bourdieu ([1989]1998) explica que há um campo de forças
objetivas imposto a todos os agentes individuais que interagem no espaço social. Observa que
essas propriedades constituintes do espaço social são atuantes, dispondo de diferentes espécies
de poder e de capital circulantes nos variados campos que compõem a sociedade. O capital pode
existir em forma de propriedades materiais ou, nos casos de capital cultural ou simbólico, em
um estado incorporado ou juridicamente garantido. Quanto mais capital acumulado, mais
poder. Por exemplo, na relação entre mídia jornalística, público e governos, há um emaranhado
de forças tensionando atitudes e ações. Cada um tem seu capital na relação, quer seja a partir
dos bens materiais das empresas, a força coercitiva dos governos ou a força econômica do
público reunido. Esse capital também pode ser simbólico, refletindo-se na credibilidade da
mídia, nas tendências de pensamento do público ou no carisma de um governante.
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O capital acumulado representa um poder de um agente sobre o outro em um momento
específico. Pode surgir de uma coleção de experiências anteriores, a partir da obtenção de
recursos ou acesso a instrumentos de produção, ou pode ser ainda sobre mecanismos que
contribuem para garantir a produção de bens sobre um conjunto de rendimentos e ganhos. Mas
só aparece em momentos de confronto de forças, quando o vetor vai apontar para o lado com
mais capital acumulado.
O jornalismo, nesse caso, tem como capital acumulado a credibilidade adquirida a partir
de um conjunto histórico de valores, práticas e funções que desenvolveu em seu processo de
autonomia do campo profissional. Contudo, a partir do acúmulo de ações negativas implodindo
a base de credibilidade, como, por exemplo, a divulgação constante de notícias falsas, sua
posição social vem perdendo capital e forças. Essa situação pode ser vista ao confrontar alguns
veículos jornalísticos com o público desconfiado, que se negará a consumir aquelas
informações. Porém, essa é uma equação de múltiplos fatores que não se pode resumir a uma
única correlação de forças.
As várias formas de capital, a exemplo de recursos e regras de um jogo, são os poderes
que definem as probabilidades de ganho num campo específico. Para cada tipo de campo, uma
espécie de capital emerge como fonte de poder ou coisa em jogo. Podem ser, inclusive, vários
tipos diferentes de capital sobre um mesmo agente do campo. Uma empresa jornalística pode
ter muito poder a partir de recursos que mobilizem diversos tipos de capital: ter recursos
financeiros com investimentos vultosos em várias frentes (capital econômico), ter influência
política direta a partir de um dos seus donos ocupando altas instâncias do governo (capital
político), ter altos índices de audiência e credibilidade junto ao público (capital cultural e
simbólico) etc. Lundby (2014a), como já exposto, resumiu tudo isso no termo “capital
midiático”.
O volume de capital cultural, por exemplo, contribui para determinar a posição do agente
no espaço social, na distribuição de poderes que ocupa em diversos campos. A posição pode
ser definida na distribuição dos poderes em cada campo, principalmente o capital econômico,
o capital cultural e o capital simbólico, este último geralmente compreendido como prestígio,
reputação, fama. Como já foi dito, Bourdieu ([1989]1998) não pensou a construção do campo
a partir do mundo mediatizado, todavia o novo conceito sensibilizante favorece o entendimento
desse capital cultural como um efeito da mediatização da sociedade. Ele determina essa interrelação entre agentes nos campos e, indo além, entre diferentes campos. A abordagem
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institucional da mediatização entende o fluxo de capitais e poderes realizados pelas instituições
transnacionais, atualmente hiperconectadas.
A noção de poder simbólico tem um papel importante na constituição da vida social,
porque está envolvida na própria estrutura do campo. Ao tratar dos efeitos da televisão e do
jornalismo, mostra como a realidade pode ser criada e como o mundo social é primeiramente
descrito e, de certo modo, prescrito pelos meios de comunicação (BOURDIEU, 1997). Couldry
(2014) cita, como exemplo desse fenômeno, o relacionamento entre a imprensa e o campo
político com sua “lógica circular do campo jornalístico-político” que reage à opinião pública
influenciada pelos noticiários políticos – uma espécie de campo de forças que se interrelacionam.
Patrick Champagne (1990) questiona de que forma as representações feitas por atores em
um campo passam a ter tanta influência nas ações e pensamentos de atores em outro campo,
introduzindo também a noção do “capital mídiático”37 para captar a capacidade relativa das
pessoas de influenciar eventos jornalísticos. Essa noção não consegue explicar todas as
interseções, transversalidades e retroalimentação de campos sociais com o campo midiático,
porque a teoria do campo nos levaria à fusão de vários sujeitos em campos sociais específicos.
Porém, a noção de “capital mídiático” começa a propiciar um entendimento dessa
transversalidade midiática, não só entre campos, mas dentro dos próprios campos sociais, uma
influência circular. Nesse ponto, se aproxima muito da ideia da lógica da mídia desenvolvida
pela mediatização.
De qualquer maneira, a teoria dos campos (sua ontologia social e seu conjunto
de ferramentas de conceitos de médio alcance, como o capital) não servirá
mais para diferenciar a dinâmica de campos particulares (COULDRY, 2009,
p. 233).

Vale ressaltar que Bourdieu (1998) e Champagne (1990) reconheceram os efeitos
transversais da mídia, mas tiveram a dificuldade de absorver a nova realidade da mediatização,
porque o modelo estrutural de espaço social da teoria de campo não forneceu um caminho claro
para caracterizar o que chamaram de “efeitos cruzados”, que têm relação com os movimentos
de inter-relação entre os campos, tratados pela mediatização. Bourdieu (1997) trata também de
“controle cruzados dos pares” ao descrever o campo dos jornalistas, um fenômeno localizado,
mas não desenvolveu esse conceito nem o orientou para a ação sobre outros campos.

Lundby (2014a) também sugere a noção de “capital midiático” inspirada em Bourdieu para tentar definir a
força de algumas dessas lógicas e as tensões sobre a sociedade.
37
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O campo jornalístico é então o lugar de uma lógica específica, propriamente
cultural, que se impõe aos jornalistas através das restrições e dos controles
cruzados que eles impõem uns aos outros e cujo respeito (por vezes designado
como deontologia) funda as reputações de honorabilidade profissional
(BOURDIEU, 1997, p. 105).

Couldry (2014) equipara esses efeitos cruzados com o que chama de efeitos transversais
da mediatização e, consequentemente, relaciona-os com a noção “controle cruzado dos pares”,
pois o princípio de naturalização da homogeneização dos atos sociais é o mesmo. Bourdieu
(1997) resume a noção ao campo em si em uma situação de controle e poder local que
autonomiza o campo e o diferencia dos demais em sua deontologia. Couldry (2014) entende
como uma ação de diferenciação dos outros campos devido às forças centrípetas onde os
campos reforçam as interações culturais internas e, consequentemente, a cultura profissional
(HJARVARD, 2014a). O que Bourdieu não chegou a desenvolver foi uma reflexão sobre a ação
centrífuga de efeitos que extrapola as fronteiras do campo e homogeneíza a cultura de outros
campos ao ampliar o contato das instituições e culturas determinadas com o mundo exterior.
Ou seja, surgem questões importantes, tais como: o que o jornalismo projetou para fora do
campo profissional; como sua cultura profissional afetou os outros campos; quais valores foram
naturalizados pelos outros campos sociais.
Foi exatamente a partir desses efeitos transversais dos fluxos de mídia sobre a ação social
que a teoria da mediatização foi desenvolvida. A Teoria dos Campos Sociais nasceu do relato
de diferenciação social, desenvolvido muito antes de essas operações transversais do poder de
representação e categorização das mídias se tornarem uma característica tão dominante do
espaço social. Para Couldry (2014), é importante ajustar a Teoria dos Campos para se ter em
conta os efeitos universais ou de campo cruzado, mas sem minar a lógica da própria teoria de
campo, pois ele admite que não é a única via para a mediatização contribuir para a teoria social.
A teoria da mediatização, assim, reforça sua contribuição com a teorização do espaço
social e preenchimento das lacunas deixadas pela teoria de campo. Couldry (2014) vê a Teoria
dos Campos Sociais como potencial interlocutor mais promissor para a pesquisa da
mediatização dentro da teoria social geral, por duas razões: 1) os pesquisadores da teoria de
campo têm se interessado pelos processos de mídia desde a década passada, como foi Bourdieu
nos seus últimos anos; e 2) a natureza diferenciada das análises da teoria de campo (que sempre
respeitam a dinâmica específica da formação de capital dentro de campos particulares) geram
naturalmente uma diversidade de casos em que o pensamento sobre a mediatização como um
metaprocesso amplo pode ser refinado e aplicado.

63

Couldry (2014) propõe uma discussão sobre como pensar a partir das consequências da
mídia para os campos da política, arte, educação e religião dentro de uma abordagem mais
ampla da mediatização. Apoiado na noção de metaprocesso, questiona como os efeitos
transversais de mídia ou de campos cruzados podem ser pensados de forma que ambos capturem
seu alcance pervasivo, ubíquo, onipresente, efeito potencialmente disruptivo e desdiferenciador, mas permaneçam consistentes com as diferenças de natureza do espaço social,
tal como concebido pela teoria de campo.
O poder na comunicação foi pouco desenvolvido por Bourdieu ([1982] 2008), mas
sempre foi tratado de forma transversal pelas outras ideias-chave, como distinção, dominação
e capital38. A noção de campo de poder foi utilizada, contudo, para tratar o que outros estudiosos
designam como Estado, Igreja, comunidade científica ou mundos artísticos. Couldry (2014)
afirma que o poder foi entendido por Bourdieu como um espaço acima (e além) dos campos
específicos onde operam as forças que disputam influência sobre as inter-relações entre campos.
Uma vez entendido como além dos campos, o espaço geral onde o Estado exerceria esse poder
que se inter-relaciona com todos os campos seria entendido como o próprio espaço social. O
espaço social sob poder do Estado é o local das lutas, cuja aposta é o estabelecimento das regras
que governam os diferentes jogos sociais (campos) e, em particular, as regras de reprodução
desses jogos. Mais precisamente, o Estado influencia o que consta como capital simbólico em
cada campo particular.
Bourdieu ([1982] 2008) chama essa influência de “taxa de câmbio” sobre os tipos
fundamentais de capital em jogo em cada campo individual (por exemplo, econômico versus
capital cultural), que seria o metacapital. Esse metacapital do Estado não é derivado do
funcionamento de qualquer campo específico, mas funciona através deles. Atualizando o
debate, a partir da pesquisa de mediatização, Couldry (2014) questiona como os tipos de mídia
pervasiva influenciam os campos sociais e se essa influência não seria uma forma de
metacapital por meio do qual os meios exercem poder sobre outras formas de poder. Nos dias
atuais, o Estado não opera mais sozinho a “taxa de câmbio”; a operação está sendo feita em
parceria com a mídia de notícias ou a partir de sua lógica.
Couldry (2014) traz o exemplo da televisão exercendo pressão indireta ao afetar o capital
em jogo no campo acadêmico, criando um novo grupo de intelectuais cujo poder simbólico

38

Em Economia das Trocas Simbólicas: O que falar quer dizer ([1982] 2008), Bourdieu se dedica a destrinchar
a maneira pela qual estratégias de linguagem são instrumentos de poder, de poder simbólico.
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repousa em parte sobre as aparições na televisão39. Mudanças comparáveis estão ocorrendo em
outros campos, tornando-se necessário pensar um conceito abrangente para capturar tal
transformação. Couldry, ao admitir os campos como emergentes, reconhece também a dinâmica
desses espaços. Assim, o conceito de metacapital de mídia executa um papel importante ao se
relacionar com um ponto fundamental de Bourdieu: cada capital só é percebido por agentes em
formas específicas, em campos específicos e condições específicas.
Couldry (2014) tenta ampliar a ideia e fornece duas sugestões para se refletir sobre a ação
social em espaços que não são campos sociais: 1) explorar o crescente papel da mídia nas
estruturas internas e nas “lógicas organizacionais” de instituições específicas e de tipos de
instituições para entender como as dinâmicas institucionais se inter-relacionam (HJARVARD,
2012); e 2) considerar as muitas e diversas consequências da mídia para o espaço parcialmente
competitivo do consumo cotidiano e do lazer, incluindo atividades nas quais as plataformas de
mídia são usadas para fins sérios ou conteúdos midiáticos de diversão. É o que Hepp (2014)
resumiu no tópico anterior ao dividir em duas as tradições entrelaçadas de pesquisa de
mediatização: 1) institucionalista e 2) socioconstrutivista.
Para compreender como as forças relacionadas com a mídia moldam as atividades de
consumo e lazer no espaço social, Couldry (2014) propõe o conceito de “figurações”. Norbert
Elias (1994) introduziu a noção de figurações para capturar os padrões emergentes de prática
que surgem ao longo do tempo como soluções estáveis para os muitos conflitos normativos, de
recursos e pessoais que derivam das mudanças de tecidos da interdependência mútua. Elias
estudou a dança do minueto e o hábito de comer à mesa e chegou à conclusão de que essas
figurações, uma vez estabelecidas ao longo do tempo, espalham-se pelo espaço social. Não
porque elas tragam dentro de si alguma lógica particular ou força geradora, mas porque se
tornaram de fato soluções padrão (embora feitas de muitos elementos heterogêneos) que
reduzem certamente riscos de pressão, regulam a satisfação de certas necessidades
fundamentais e canalizam a busca de certos prazeres básicos.
As figurações se multiplicam e geram outras formas; na verdade, podem gerar culturas
inteiras por extensão, adaptação ou apropriação. Vale ressaltar, contudo, que a noção de
“figuração” só aponta em termos amplos para um tipo de ordem ou padrão emergente, sem dar
uma descrição detalhada de como surgem as figurações ou de como elas fazem seu trabalho

39

Recentemente no Brasil os professores Clóvis de Barros Filho, Leandro Karnal e Mario Sergio Cortella
manejam bem as redes sociais e suas falas são compartilhadas nas redes sociais, ao mesmo tempo em que têm
aparecido em programas de televisão e seus livros viraram best-sellers.
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estruturante. Para ir além, a noção de “figuração” precisa ser conectada a uma série de conceitos
mais específicos que nos ajudem a unir esses mecanismos sociais, como eles operam no espaço
relativamente desestruturado do lazer e das interações cotidianas: um elo-chave.
Um novo estágio da figuração emerge no lugar em que a realidade poderia ser apresentada
de uma forma diferente, convincente e legítima, onde as populações poderiam ser feitas para
“aparecer” umas para as outras e para o governo. O resultado é um fenômeno de importância
primordial para a pesquisa da mediatização compreender. Retorna-se aqui a Asp (2014b)
quando define a abordagem institucional que traz as instituições como redutoras de incertezas
da vida cotidiana e fornecedoras de estabilidade e significado para o comportamento social. A
instituição seria uma espécie de transportadora de certezas figurativas transculturais. O
jornalismo, como instituição, é um construtor de certezas e organizador de pensamentos e
percepções.
Couldry (2014) sugere entender o papel da mídia nos processos contemporâneos de
categorização e formação de normas, como o poder contido no privilégio de definir categorias
cognitivas, sociais e lexicais para organizar a percepção das pessoas sobre o mundo à sua volta.
Hjarvard (2014a) diverge ao mostrar que Couldry confere aos meios de comunicação um poder
essencialmente ideológico de descrever a sociedade como figurações naturalizadas e sem levar
em conta as mudanças relacionadas à mídia e às inter-relações culturais. Para Hjarvard, não
existe tanto poder na mídia quanto Couldry preconiza, embora também admita sua força na
Modernidade.
A influência da mídia sobre a experiência das pessoas consiste na capacidade de se
apresentar como o centro da sociedade, oferecendo uma interpretação que dá sentido ao mundo.
Esses rituais midiáticos originam ações formalizadas, organizadas em torno de categorias e
limites essenciais relacionados aos meios de comunicação, cuja execução estrutura e sugere
uma conexão com valores midiáticos mais amplos. “Em outras palavras, os meios de
comunicação não apenas descrevem o mundo, como também fornecem categorias básicas para
o apreendermos” (HJARVARD, 2014a, p. 69-70).
Tendo em conta o fato de serem os meios de comunicação influenciados por
outros campos ou instituições, nem sempre teremos certeza de que certos
impactos midiáticos observados traduzem uma influência exclusiva por parte
da lógica da mídia. Por vezes, a mediatização vai de par com a
comercialização ou a politização, só sendo possível determinar se é ela o
processo predominante por meio de análise. Toda análise empírica da
mediatização deve, pois, investigar se e até que ponto outras instituições (aqui
concebidas como campos no vocabulário de Bourdieu) ganharão ou perderão
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autonomia em sua interação com as diversas formas de mídia (HJARVARD,
2014a, p. 71-72).

Ao analisar a mediatização à luz dos conceitos de Bourdieu, Hjarvard (2014a) observa o
lugar destacado de meios de comunicação também em polos heterônomos dos campos, que
desafiam suas contrapartes autônomas. Assim, é possível medir o grau de mediatização com o
enfraquecimento identificado no polo que normalmente detém o poder hegemônico. Para o
autor, vale a pena recordar que os meios de comunicação possuem polo autônomo e polo
heterônomo, o primeiro constituindo o terreno de aspectos como o jornalismo profissionalizado
ou idealizado e o outro correspondendo à influência exercida pelo mercado publicitário. Existe,
assim, uma tensão entre os polos: na mídia de notícias, por exemplo, os critérios jornalísticos
concernentes ao valor das notícias e aos ideais do jornalismo não raro competem com a
demanda comercial de venda, interesses políticos dos anunciantes, entre outros.

2.3.1 O conceito de campo aplicado ao jornalismo

Bourdieu (1996b)40 destacou, um pouco antes de sua morte, a necessidade de analisar os
discursos que os jornalistas têm sobre si mesmos. Sugere desvendar as representações
ideológicas que possuem sobre as próprias práticas, a fim de compreender as estruturas de um
campo profissional que deveria ser um serviço público, mas acaba por ser dominado pela lógica
de mercado, em que a necessidade de manter a audiência se sobrepõe à deontologia profissional.
Ou seja, sugere investigar o que fortalece e legitima o campo jornalístico.
O teórico francês apontou uma outra frente de pesquisa: identificar como as mídias se
relacionam com o campo econômico e, com suas lógicas, elaboram, num outro lugar, as trocas
entre os vários mercados, apropriando-se de capitais específicos – o econômico, o político e o
cultural – para constituir o capital midiático, o que Champagne (1990) e Lundby (2014b)
começaram a fazer. Jairo Ferreira (2005), porém, sugere mais ponderações e critica o
determinismo midiático: “Essa tese remeteria a identificar o campo midiático num lugar tão
singular como Estado e a Igreja” (FERREIRA, J., 2005, p. 42). Observa-se que a noção de
mediatização amplia a noção de capital e considera os vários fatores de inter-relação na
sociedade.

40

Colóquio no Centro de Pesquisa da Escola Superior de Jornalismo de Lille, em 1976. Disponível em:
<http://www.cahiersdujournalisme.net/cdj/pdf/01/01_Bourdieu.pdf>.
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Tentar-se-á contribuir, a partir das sugestões de Bourdieu, com a análise do campo
jornalístico e seus discursos, sem perder de vista a posição e inter-relação com os demais
campos dispostos na sociedade, cada vez mais suscetíveis à lógica da mídia jornalística,
analisando essa mídia jornalística a partir de uma abordagem institucional, como lugar de
redução de incertezas e fornecedora de estabilidade social.
A Teoria dos Campos prevê que há mecanismos universais que se repetem, assim como
existem variáveis secundárias determinadas pelas especificidades. Ao observar o campo do
jornalismo em vários países, detectam-se diferenças de práticas, mas os valores e as funções se
assemelham, são os mecanismos universais que caracterizam o campo profissional em
diferentes culturas. Ao ampliar a lente para a perspectiva da mediatização, essas práticas e
valores vazam para outros campos sociais. Não raro, agentes alheios ao campo assumem a
lógica da mídia jornalística para poder obter projeção e capital cultural e simbólico.
O campo é um espaço social estruturado, um campo de forças – há dominantes
e dominados, há relações constantes, permanentes, de desigualdade, que se
exercem no interior desse espaço – que é também um campo de lutas para
transformar ou conservar esse campo de forças. Cada um, no interior desse
universo, empenha em sua concorrência com os outros a força (relativa) que
detém e que define sua posição no campo e, em consequência, suas estratégias
(BOURDIEU, 1997, p. 57).

Giovandro Ferreira (1997) explica que a realidade social é forjada por dois aspectos, um
objetivo e outro subjetivo. O aspecto objetivo surge sob a forma de lugares, instituições, rituais,
objetos, descrevendo-se como “a história se faz coisa”; o aspecto subjetivo (ou incorporado),
na forma de habitus, quando “a história se faz carne”, ilustrando, assim, uma realidade social
composta de sujeitos e estruturas em constante contato mútuo. Ainda chama atenção para os
sujeitos sociais em posição de dominação, que empregam estratégias hegemônicas,
reproduzindo o mesmo equilíbrio de forças originais, procurando conservar o status quo,
conclamando, muitas vezes, à ordem ou à ortodoxia. Para o pesquisador, as estratégias
dominantes estão relacionadas com a noção de legitimidade em um campo social, tornando o
sujeito dominante ainda mais poderoso.
Essas propriedades que constroem o espaço social são consideradas atuantes, quer dizer,
são espécies de poder ou de capital que ocorrem em diferentes campos em constante
mobilidade. Ferreira (1997) sugere que o propósito incógnito de todo campo social é que o seu
capital específico se torne comum de outros campos, ou seja, a sua dominação vença e a sua
lógica afete a operação de outros campos, o que confere inconteste poder. O que poderia ser
uma lógica de dominação imposta vira um contrato legitimado. E, de fato, o jornalismo tem,
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em muitos momentos da história contemporânea, conseguido alcançar esse sucesso, como
veremos neste trabalho.
Como já foi dito e fazemos questão de reiterar, o capital pode existir em forma de
propriedades materiais, como dinheiro, espaços físicos, propriedades, bens de consumo ou
parques gráficos, mas também pode existir, no caso do cultural, em um estado incorporado ou
juridicamente garantido, como diplomas ou saber reconhecido. E ter capital acumulado
representa um poder sobre o outro em um momento específico, que pode ser ajuntado de
experiências anteriores, a partir da obtenção de recursos ou acesso a instrumentos de produção,
sobre mecanismos que contribuem para garantir a produção de bens sobre um conjunto de
rendimentos e ganhos.
A lógica comercial do campo jornalístico faz ressaltar o aspecto sedutor da
informação em detrimento do saber que está ligado aos postulados de
fundação deste campo junto à democracia e ao cidadão. O acontecimento
jornalístico é forjado por três tipos de pressão: seu caráter singular, anormal e
sua valoração efetuada pelo sistema mediático tendo em vista o jogo da
concorrência (FERREIRA, 2002, p. 4).

Bourdieu (1998) classifica a realidade social em função dessas categorias de recursos e,
a depender deles, os agentes empreendem para capitalizar a sua posição, usando os recursos
acumulados. Os três capitais (econômico, cultural e social) são diferentes do ponto de vista da
sua natureza, isto é, têm uma importância diferente no “mercado” social. O capital econômico,
por exemplo, atua fortemente em uma diversidade de campos sociais, sendo ainda possível
combiná-lo com o capital social, conquistado a partir da influência junto às autoridades
constituídas, ou com o cultural, conquistado a partir da obtenção de diplomas e honrarias
associadas.
O espaço de interação do campo é também um mercado linguístico, um espaço
preconstruído onde há disputa de vozes e posições, pois o jornalismo interage com outros
campos, influenciando e sendo influenciado por eles. “Para compreender o que pode ser dito e,
sobretudo, o que não pode ser dito no palco, é preciso conhecer as leis de formação do grupo
dos locutores, quem é excluído e que se exclui. A censura mais radical é a ausência”
(BOURDIEU, 1998, p. 55). Assim, o jornalista exerce uma forma de dominação sobre um
espaço de jogo que construiu, através da concentração dos instrumentos de difusão, em que se
coloca em situação de árbitro, impondo normas de “objetividade” e de “neutralidade”, além de
selecionar os jogadores. É o que Asp (2014b) fala da vantagem do jornalista no debate público
com os políticos, porque até mesmo os mais honestos terão dificuldade em criticar a ideologia
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dos meios jornalísticos, uma vez que os atores do campo reivindicam valores profissionais
como os mais básicos da democracia.
Nesse universo de interação entre vários campos, o político é diretamente interessado no
campo jornalístico, embora seus agentes sejam percebidos como juízes ou partes, suspeitos de
produzirem interpretações interessadas, enviesadas e, logo, desacreditadas.
O capital do campo jornalístico torna-se, portanto, uma boa ‘moeda’ para se
negociar no interior de outros campos. Pode-se ter no campo cultural,
medíocres artistas tornarem-se ‘grandes’ e de grandes artistas não passarem
de ilustres desconhecidos (FERREIRA, 2002, p. 8).

No campo jornalístico, por exemplo, estão em disputa a credibilidade e a respeitabilidade
entre os pares, entre as fontes e com o público, o que resulta em boas cifras aos veículos.
Bourdieu defende que todas as práticas estão orientadas para a aquisição de credibilidade, que
traz prestígio e reconhecimento. “A autoridade científica é, pois, uma espécie particular de
capital que pode ser acumulado, transmitido e até mesmo, em certas condições, reconvertido
em outras espécies” (BOURDIEU, 1983, p. 130). Nesse ponto, aproxima-se da necessidade de
credibilidade, ética e verdade do campo jornalístico, pois é preciso um reconhecimento dos
próprios pares e da sociedade, que durante muito tempo se consolida a partir da novidade e da
atualidade materializadas no furo noticioso, que oferece visibilidade (visibility) e eleva o capital
social da empresa e do profissional.
O autor ressalta que o mercado dos bens científicos tem suas leis e que estas nada têm a
ver com a moral, outra característica a se apreciar no jornalismo.
O reconhecimento, marcado e garantido socialmente por todo um conjunto de
sinais específicos de consagração que os pares-concorrentes concedem a cada
um de seus membros, é função do valor distintivo de seus produtos e da
originalidade (no sentido da teoria da informação) que se reconhece
coletivamente à contribuição que ele traz aos recursos científicos já
acumulados (BOURDIEU, 1983, p. 131).

No mundo dos jornalistas descrito pelo autor também há conflitos, concorrências e
hostilidades, porém os produtos, resultados de um trabalho coletivo moldado pela cultura
profissional, são muito mais homogêneos do que normalmente se sugere. Ao refletir sobre o
campo da arte na França, conclui que essas semelhanças nos produtos do campo têm relação
direta com a concorrência, mostrando que se assume a lógica da concorrência. No que podemos
aferir a possibilidade de assumir a lógica da mídia.
O que é imputado por vezes a efeitos de ‘moda’, isto é, a vontade deliberada
de estar entre eles – interesse –, é na realidade o produto da lógica da
concorrência que leva aqueles que estão e aqueles que querem estar na moda
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a concorrer, consciente ou inconscientemente, para os mesmos objetos e a
propósito dos mesmos objetos (BOURDIEU, 1996a, p. 304).

Essa produção coletiva no campo do jornalismo, por exemplo, é feita a partir de
procedimentos padrão e rotinas que têm o intuito de estar à frente do concorrente no processo
noticioso, com informações mais rápidas, completas e precisas. Inclusive, Bourdieu (1997)
alerta para o efeito de interleitura, onde os jornalistas se leem mutuamente e se fecham em um
microcosmo que promove um efeito de barreira ou de fechamento mental. “Eis um efeito de
campo particularmente típico: fazem-se, por referência aos concorrentes, coisas que se acredita
fazer para se ajustar melhor aos desejos dos clientes” (BOURDIEU, 1997, p. 33).
O controle cruzado entre os pares – para que sigam um conjunto de regras e
comportamentos explicáveis pela deontologia da profissão – é o outro efeito de campo
destacado por Bourdieu (1983). Existem, reitera, padrões de comportamentos semelhantes nos
campos, porque somente aqueles que estão engajados no mesmo jogo detêm meios de se
apropriar simbolicamente dos feitos e de avaliar os méritos dos seus pares. Sobre os jornalistas
e os padrões comportamentais singulares típicos do seu microcosmo, afirma que têm “óculos
especiais” para ver a vida de forma particular, onde operam uma seleção e uma construção do
que é selecionado, nomeando o cotidiano, os fenômenos e as pessoas. “O princípio de seleção
é a busca do sensacional, do espetacular” (BOURDIEU, 1997, p. 25).
A ideia da necessidade de estudar a imaterialidade do jornalismo ganha reforço em
Bourdieu (1997), quando o autor sugere uma compreensão do campo jornalístico para além das
relações de forças visíveis, pois há também relações de forças invisíveis. Essas forças vão muito
além das estruturas pensadas pela Teoria dos Campos, elas se mediatizaram, uma vez que
organizam a informação, selecionam e classificam os dados, escolhem o modo de dizer e
representar as experiências sociais publicamente, ou seja, é a lógica da mídia jornalística que
age com seu poder discricionário, influenciando a percepção e as crenças da sociedade (ASP,
1986, 2014).
Esse conjunto de pressupostos e de crenças partilhadas do campo jornalístico transcende,
na visão do teórico, as diferentes posições ou opiniões entre os agentes do campo. Isso porque
estão incutidos em categorias de pensamento ou em linguagens que emergem dos discursos
imbricados nos produtores da notícia e na sociedade. “Em tudo o que implica, por exemplo,
uma noção como ‘passa-bem-na-televisão’, estão no princípio da seleção que os jornalistas
operam na realidade social, e também no conjunto das produções simbólicas” (BOURDIEU,
1997, p. 67).
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Essa noção de “passa-bem-na-televisão” se aproxima da noção de “lógica da mídia”,
embora ambas tenham sido pensadas em contextos diferentes. Observa-se ainda que Bourdieu,
apesar de ter suplantado o estruturalismo a partir da noção de habitus, ainda refletia a partir da
escola estruturalista das décadas de 1960/1970, enquanto a mediatização é um novo quadro
teórico e roteiro conceitual para analisar mudanças relacionadas à mídia num mundo
hipermediatizado. Apesar de sua inegável importância para entender os movimentos da
mediatização, a teoria de Bourdieu não consegue explicar sozinha todas as interseções,
transversalidades e retroalimentação de campos sociais, principalmente as inter-relações com o
campo midiático, porque a noção original de campos sociais nos levaria à fusão de vários
sujeitos em campos específicos, enquanto o roteiro conceitual da mediatização é trans-histórico.
De toda forma, não se pode desprezar as particularidades de cada sujeito (agentes) do
campo, a posição que ocupa e os vetores que o tensionam, com “forças mais ou menos
desiguais” (BOURDIEU, 1996). Entre essas variáveis, podem entrar a posição do jornalista ou
do veículo, ou ainda a conjuntura política e econômica. Asp (2014b) aponta mais duas forças
antagônicas no jornalismo atual: as instituições de mídia e a adaptação da sociedade à
interatividade e hiperconexão.
O jornalismo, porém, é um negócio sujeito às pressões comerciais sob o risco de perder
audiência e prejuízo nas vendas (GOMES, 2009). O campo jornalístico exerce influência em
outras estruturas da sociedade, mas também é influenciado por ela. Atualmente, mutações no
consumo de informação influenciam diretamente no campo jornalístico.
Pode-se e deve-se lutar contra o índice de audiência em nome da democracia
[…] O índice de audiência é a sanção do mercado, da economia, isto é, de uma
legalidade externa e puramente comercial, e a submissão às exigências desse
instrumento de marketing é o equivalente exato em matéria de cultura do que
é a demagogia orientada pelas pesquisas de opinião em matéria de política. A
televisão regida pelo índice de audiência contribui para exercer sobre o
consumidor supostamente livre e esclarecido as pressões do mercado, que não
têm nada da expressão democrática de uma opinião coletiva, esclarecida,
racional, de uma razão pública, como querem fazer crer os demagogos cínicos
(BOURDIEU, 1997, p. 96).

Nesse ponto, novamente, a ideia da mediatização amplia o pensamento de Bourdieu
(1996a). Ao criticar a descrição dos campos por si só como reducionista – a exemplo do
“economicismo” das análises sobre a “teoria geral da economia das práticas” –, o autor sugeriu
analisar campos diferentes. Essas análises seriam em diferentes configurações – a depender da
época e das tradições nacionais – e cada uma delas seria tratada como caso particular,
conferindo a eficácia do método comparativo. Logo, cada campo seria fechado em si mesmo.
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Isso leva, com efeito, a apreender cada caso em sua singularidade mais
concreta sem se abandonar à resignação complacente da descrição idiográfica
(de um estado determinado de um campo determinado); e a esforçar-se por
apreender, no mesmo movimento, as propriedades invariantes de todos os
campos e a forma específica de que se revestem em cada campo os
mecanismos gerais e o sistema dos conceitos – capital, investimento, juro
etc. – utilizados para as descrever (BOURDIEU, 1996a, p. 209).

A mediatização trata da transversalidade da informação na sociedade, ou seja, a
interposição de campos, onde o poder se expande em um metaespaço que alcança todos os
campos. Nesse caso, é importante estudar o campo do jornalismo numa perspectiva institucional
e cultural a partir de sua autonomização, pelo menos no que diz respeito à produção de sentido
do seu papel social. Faz-se importante entender o campo pelo contexto histórico, em sua
essência, muito mais do que sua produção técnica (GROTH, 2011), entendendo-o como um
ambiente sob pressão do campo econômico, fortemente sujeito às forças comerciais e que
exerce, da mesma forma, influência sobre todos os outros campos da sociedade.
Penso, então, que atualmente todos os campos de produção cultural estão
sujeitos às limitações estruturais do campo jornalístico, e não deste ou daquele
jornalista, deste ou daquele diretor de emissora, eles próprios vencidos pelas
forças do campo. E essas limitações exercem efeitos sistemáticos muito
equivalentes em todos os campos. O campo jornalístico age, enquanto campo,
sobre os outros campos. Em outras palavras, um campo, ele próprio cada vez
mais dominado pela lógica comercial, impõe cada vez mais suas limitações
aos outros universos (BOURDIEU, 1997, p. 80-81).

Ainda hoje essa é uma questão longe de encontrar um equilíbrio de forças. A crítica
contundente é que a discussão em torno do papel social da instituição jornalística, assim como
os demais estudos do jornalismo, tenha evoluído, ou se resumido, para uma explicação da ética
deontológica em detrimento da conceituação do jornalismo como campo do conhecimento e
poder. Dessa forma, não há como realizar uma análise crítica mais profunda desse setor sem
compreender como se construiu o discurso sobre o papel social da instituição jornalística e seus
agentes especializados.
A sociologia do jornalismo até agora aponta para o conhecimento da cultura jornalística
e da comunidade interpretativa, que partilham quadros de referências comuns (ZELIZER,
2004). Para entender essa dinâmica do campo, é preciso voltar um pouco à constituição histórica
do jornalismo e compreender o que faz com que o campo jornalístico tenha grande reverberação
em outro campo: será que a lógica da mídia jornalística é um fator de interpenetração de um
campo no outro?
2.3.2 O habitus
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A noção de habitus foi desenvolvida por Bourdieu (1983, 1993, 1996) para não dissociar
o indivíduo da sociedade em suas análises, assumindo conceitualmente a possibilidade de uma
estrutura social ser incorporada pelos agentes por meio de disposições para sentir, pensar e agir.
O habitus é pensado como um “princípio gerador de estratégias” que permite que o indivíduo
aja com habilidade em situações imprevisíveis, antecipando consequências. Um “sistema de
disposições” que indica uma maneira de ser, um estado comum do corpo e da mente, uma
predisposição, uma tendência, uma propensão ou uma inclinação a certas situações ou gostos.
Esse conceito serve como um instrumento sociológico para pensar as tensões internas e externas
ao campo e a subjetividade dos sujeitos.
Ao descrever o campo do jornalismo, não há como não trazer à tona um conceito que
demonstra práticas e valores cultivados entre gerações pelos agentes. O habitus seria uma lei
imanente, depositada em cada agente pelas variadas formas de educação. É o campo que
orquestra, conserta, corrige e ajusta as práticas conscientemente, ações operadas pelos seus
próprios agentes que supostamente dominam os códigos e as práticas profissionais com a
concordância dos neófitos. Isso fica evidente ao se avaliar a bibliografia do campo jornalístico,
com manuais técnicos trazendo muitas regras e pouca reflexão crítica sobre a atividade.
Tudo indica que uma das funções primeiras da orquestração do habitus
poderia ser a de autorizar a economia da ‘intenção’ e da ‘transferência
intencional para o outro’, autorizando uma espécie de behaviorismo prático
que dispensa, para o essencial das situações da vida, a análise fina das nuances
da conduta do outro ou a interrogação direta de suas intenções (‘o que você
quer dizer?’) (BOURDIEU, 1983, p. 71-72).

Assim, uma das funções da noção de habitus seria a de dar conta da unidade de estilo que
vincula práticas e bens de um agente singular ou de uma classe de agentes (BOURDIEU, 1996).
Em manuais de jornalismo, como o de Michael Kunczik (2002), não são raras as descrições e
recomendações apresentando regras de estilo ou coletas de dados e ensinando processos de
socialização na profissão, que delineiam, inclusive, relações de simbiose entre gerações
profissionais. Entre muitas hipóteses consideradas pelos estudos do jornalismo, destaca-se a
teoria organizacional, de Warren Breed ([1955]1999), que trata do “senso de obrigação” e da
“natureza agradável da atividade” até as sanções, ambições de ascensão profissional e
demissões.
Breed ([1955]1999) conclui que o jornalista é levado a ser “socializado” pela redação e
pela política editorial da organização jornalista onde ele trabalha, por uma sucessão sutil de
recompensas e punições. E, por vezes, o profissional introjeta as normas editoriais da política
da organização em tamanha intensidade que supera quaisquer crenças pessoais trazidas consigo
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para o veículo em que trabalha. De alguma forma, essa socialização propaga um habitus comum
à profissão. Observemos o que diz o manual de Kunczik (2002).
Socialização é a palavra que se emprega para definir o processo pelo qual se
transmite o conhecimento social necessário para se poder adotar determinadas
posições e os papéis com elas relacionados no interior de um sistema social.
Aplicada ao jornalismo significa o aprendizado das habilidades, dos motivos,
modelos de orientação e emoções requeridos para o funcionamento
jornalístico cotidiano, noutras palavras, a adoção de valores, normas,
costumes e atitudes que prevalecem nos meios de comunicação e que são
necessários para a pessoa se torna um membro (jornalista) maduro na
organização (KUNCZIK, 2002, p. 134).

Observando esses princípios profissionais reproduzidos nos manuais e escolas desde o
início do jornalismo comercial e de larga expansão, é até fácil concordar com Bourdieu quando
diz que o habitus é “um princípio gerador e estruturador das práticas e das representações que
podem ser objetivamente ‘reguladas’ e ‘regulares’ sem ser o produto da obediência a regras”
(BOURDIEU, 1983, p. 61). Dito de outra maneira, as regras podem não ser claras – e a
obediência a elas, não necessariamente consciente –, muito menos orquestradas por um
comandante, mas são aceitas como um contrato.
Há disposição dos indivíduos para assumir aquele habitus. Disposições são princípios
inconscientes do jeito de ser (ethos profissional), que pode ser fruto de um aprendizado formal
ou de uma socialização no trabalho, com rotinas objetivas que determinam as condutas
“razoáveis” ou “absurdas”. Lógico, tudo isso dentro de um escopo de disposição dos agentes.
Portanto, quando o jornalista incorpora as linhas editoriais do ambiente de trabalho, assumindo
comportamentos semelhantes aos dos colegas, isso se deve à disposição desse indivíduo para
esse habitus, o que alguns chamam vulgarmente de “vocação”.
Os indivíduos ‘vestem’ os habitus como hábitos, assim como o hábito faz o
monge, isto é, faz a pessoa social, com todas as disposições que são, ao mesmo
tempo, marcas da posição social e, portanto, da distância social entre as
posições objetivas, entre as pessoas sociais conjunturalmente aproximadas (no
espaço físico, que não é o espaço social) e reafirmação dessa distância e das
condutas exigidas para ‘guardar suas distâncias’ para manipulá-las estratégica,
simbólica ou realmente, reduzi-las (coisa mais fácil para o dominante do que
para o dominado), aumentá-las ou simplesmente mantê-las (evitando ‘deixarse levar’, ‘familiarizar-se’, em poucas palavras, ‘guardando seu lugar’ ou, ao
contrário, ‘evitando permitir-se…’, ‘tomar liberdade de…’, enfim, ‘ficando
no seu lugar’ (BOURDIEU, 1983, p. 75).

Assim, observa-se o habitus como um sistema subjetivo não individual de estruturas
interiorizadas, esquemas de percepção, de concepção e de ação, que são comuns a todos os
membros do mesmo grupo ou da mesma classe e que fazem as semelhanças das práticas e da
visão de mundo agirem sobre a impessoalidade e sobreporem práticas e visões singulares. A
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história individual é uma parte da história coletiva de seu grupo ou de sua classe. O estilo
pessoal é a marca particular que carregam todos os produtos de um mesmo habitus, práticas ou
obras, podendo ser um desvio aceitável, regulado e, às vezes, codificado, em relação a uma
época ou a uma conjuntura.
Essa disposição para o jogo, o teórico chama de illusio. “Ter o sentido do jogo é ter o
jogo na pele; é perceber no estado prático o futuro do jogo; é ter o senso histórico do jogo”
(BOURDIEU, 1996a, p. 144). Adotar um estilo de narrativa diferente da maioria, dentro de um
padrão aceitável e não tão divergente do código profissional, por exemplo, é um desvio até
respeitado, um sinal de distinção.
O habitus preenche uma função que, em uma outra filosofia, confiamos à
consciência transcendental: é um corpo socializado, um corpo estruturado, um
corpo que incorporou as estruturas imanentes de um mundo ou de um setor
particular desse mundo, de um campo, e que estrutura tanto a percepção desse
mundo como a ação nesse mundo (BOURDIEU, 1996a, p. 144).

Práticas profissionais, como os procedimentos de objetividade, são rituais estratégicos
que se incorporaram ao habitus do jornalista (TUCHMAN, [1972] 1993). Rotinas profissionais,
cultura jornalística, estilo narrativo e linha editorial são normas da organização veladas, mas
devem ser absorvidas “por osmose”, para evitar punições e obter recompensas dos editores,
como detectou Breed. “Em termos sociológicos, isto significa que se socializam e ‘aprendem
as regras’ como um neófito numa subcultura” (BREED, [1955]1999, p. 155).
As rotinas servem também para que as pautas possam ser cumpridas com os problemas
inerentes à publicação diária dos jornais. Ao atualizar a reflexão, observa-se que esses
problemas se agravaram a partir da mediatização e dos meios eletrônicos e digitais com suas
veiculações imediatas, assim como o discurso jornalístico vem sendo assumido e reproduzido
por políticos, religiosos e blogueiros de todas as espécies.
A prática é, ao mesmo tempo, necessária e relativamente autônoma em relação
à situação considerada em sua imediaticidade pontual, porque ela é o produto
da relação dialética entre uma situação e um habitus – entendido como um
sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de
percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas
infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas,
que permitem resolver os problemas da mesma forma, e às correções
incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente produzidas por esses
resultados (BOURDIEU, 1983, p. 65).

Esse efeito do campo traz uma dimensão do “inconsciente”, entendido aqui como um
apagamento da história produzido pela incorporação de estruturas objetivas historicamente
incorporadas ao habitus por membros de um mesmo grupo ou classe. Situações idênticas
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acabam por promover ações e produtos semelhantes, a exemplo de manchetes iguais em
veículos concorrentes. “A harmonização objetiva dos habitus de grupo ou de classe é o que faz
com que as práticas possam ser objetivamente afinadas na ausência de qualquer interação direta
e, a fortiori, de qualquer concertação explícita” (BOURDIEU, 1983, p. 68).
Um aspecto importante no conceito é a alienação, pois há jornalistas que não reflexionam
sobre o que fazem (ou por que o fazem) e suas práticas interiorizadas são objetivamente
combinadas a outras práticas e estruturas, linhas de montagem, tendo como fim esse
ajustamento. “O habitus é a mediação universalizante que faz com que as práticas sem razão
explícita e sem intenção significante de um agente singular sejam, no entanto, ‘sensatas’,
‘razoáveis’ e objetivamente orquestradas” (BOURDIEU, 1983, p. 73). É para essas figurações
ou modelagens que os teóricos da mediatização chamam atenção, pois extrapolaram os campos
pela ação da mídia e mudam a sociedade e a cultura.
O controle ou ajustamento pode vir de membros de um campo específico, de outros
campos sociais e até mesmo de sociedades diferenciadas. Um exemplo é como as rotinas,
experiências e valores do modelo estadunidense de jornalismo foram incorporados no cotidiano
do profissional brasileiro, apesar das diferenças culturais e legais.

2.3.3 Tomada de consciência

Embora alerte para o risco da reflexão, Bourdieu (1993) afirma que a união de uma
categoria profissional ou social se assenta essencialmente no “inconsciente de classe”, o que
mais uma vez remete à noção de lógica da mídia. Entende que as ações coletivas são produtos
de uma conjuntura, um contexto necessário que conecta as disposições a um acontecimento
objetivo. Somente há uma ação de estímulo condicional, atraindo ou exigindo uma resposta
determinada, daqueles dispostos a uma “tomada de consciência”, a partir de um discurso capaz
de assegurar o domínio simbólico dos princípios praticamente dominados do habitus de classe.
A ‘tomada de consciência’ não é um ato originário que constituiria a classe
numa fulguração da liberdade; ela só tem alguma eficácia, como todas as
ações de reduplicação simbólica, na medida em que leva ao nível da
consciência tudo o que é implicitamente assumido de modo inconsciente no
habitus de classe (BOURDIEU, 1983, p. 74).

As dificuldades de organização são atribuídas à histerese, uma espécie de retardo ou
delay, inerente às condições sociais de reprodução das estruturas no habitus. Por conta disso,
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há um “desacordo estrutural” entre as ocasiões e as disposições para aproveitá-las, gerando
prejuízo das oportunidades e impotência para pensar as crises históricas, pois as categorias de
percepção e de pensamento do passado são muito fortes. Sobre o campo em questão, afirma:
O jornalismo é uma das profissões em que se encontram mais pessoas
inquietas, insatisfeitas, revoltadas ou cinicamente resignadas, em que se
exprimem muito comumente (sobretudo do lado dos dominados,
evidentemente) a cólera, o asco ou o desencorajamento diante da realidade de
um trabalho que se continua a viver ou a reivindicar como ‘não como os
outros’ (BOURDIEU, 1997, p. 53).

Observa-se nesse campo uma valorização do passado, um desalinho com o futuro –
recorrência de frases como “o jornalismo acabou” ou “agora é o fim do jornal”, o mal-estar com
a tecnologia ou com as linhas editorais, ao mesmo tempo em que os profissionais têm
dificuldade de romper paradigmas. Esse é um efeito do habitus dos indivíduos que estão durante
muito tempo submetidos aos mesmos condicionamentos, imersos em semelhantes condições
materiais de existência.
As estruturas objetivas, que a ciência apreende sob a forma de regularidades
estatísticas (ou seja, desordenadamente, taxas de emprego, curva de salários,
probabilidades de acesso ao ensino secundário, frequência de saída de férias
etc.) e que conferem sua fisionomia a um meio social, espécie de paisagem
coletiva com carreiras ‘fechadas’, ‘lugares’ inacessíveis, ‘horizontes
obstruídos’, inculcam, através das experiências diretas ou mediadas, sempre
convergentes, essa espécie de ‘arte de estimar as verossimilhanças’, como
dizia Leibniz, quer dizer, de antecipar o futuro objetivo; em poucas palavras,
esse sentido da realidade ou das realidades que é, sem dúvida, o princípio mais
bem escondido de sua eficácia (BOURDIEU, 1983, p. 79).

Levando-se em consideração a assertiva de que a sociologia trata como idênticos
indivíduos biológicos, produtos das mesmas condições objetivas e agentes do mesmo habitus,
observa-se um processo de objetivação nas manifestações do habitus. Essa materialização passa
pelas disposições como competência linguística ou cultural, as seleções informativas e
narrativas, entre as demais marcas que emergem na superfície discursiva. É nesse contexto que
precisamos problematizar o jornalismo, na busca de apreender o discurso.
Retorna-se aqui ao paradoxo estruturante do jornalismo com a crítica ao campo dominado
pelo econômico e que se afastou do lado mais idealizado, no que diz respeito aos valores éticos
e procedimentos profissionais, para se aproximar do lado comercial, invertendo a lógica do
processo de autonomização dos outros campos da cultura.
Ao defender a necessidade de analisar os discursos que os jornalistas têm de si mesmos,
Bourdieu (1976) reafirmou para uma plateia de pesquisadores de jornalismo a importância de
grupos, especialmente aqueles cujas responsabilidades são tão importantes quanto a dos
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jornalistas, levantarem explicitamente a questão da ética e se esforçarem para desenvolver as
suas próprias deontologias. Afirma que cada profissão produz uma ideologia profissional, uma
representação mais ou menos ideal e mitificada de si. Os jornalistas da mesma forma.
Na França de 1976, o teórico prima em considerar que o jornalismo teria autonomia
reduzida porque carecia de regras claras de produção, de proteção contra os desvios,
falsificações ou demais problemas que influenciam as instâncias da produção. Essa fragilidade
permitiria que o campo jornalístico fosse tomado pelos campos econômico e político, com
interesses e regras específicas que se sobreporiam às regras existentes. Somente a criação de
regras profissionais, mais compreendidas e assimiladas por jornalistas não comprometidos com
a lógica de mercado, garantiria total autonomia. O que Bourdieu não esperava é que no século
XX a hipermediatização modificasse o cenário, a ponto de a lógica da mídia extrapolar para
outros campos e construir realidades e culturas.

2.3.4 A noção do poder

A posição que os agentes ocupam dentro de um campo social se relaciona diretamente ao
poder que eles possuem, ou seja, quanto mais capital (e de variados tipos) for possível acumular,
mais poder eles têm. O poder é a capacidade que os agentes têm de alcançar intentos ou intervir
no percurso dos acontecimentos, mobilizando recursos disponíveis, quer seja pessoalmente,
quer pela instituição que representam. Classificam-se pelo capital mobilizado, como o
econômico, o político, o cultural e o simbólico, porém não agem separadamente, mas numa
correlação e tensionamento de forças dentro do campo.
O campo do poder (que não deve ser confundido com o campo político) não é
um campo como os outros: ele é o espaço de relações de força entre os
diferentes tipos de capital ou, mais precisamente, entre os agentes
suficientemente providos de um dos diferentes tipos de capital para poderem
dominar o campo correspondente e cujas lutas se intensificam sempre que o
valor relativo dos diferentes tipos de capital é posto em questão (por exemplo,
a ‘taxa de câmbio’ entre o capital cultural e o capital econômico); isto é,
especialmente quando os equilíbrios estabelecidos no interior do campo, entre
instâncias especificamente encarregadas da reprodução do campo do poder
(no caso francês, o campo das grandes escolas), são ameaçados (BOURDIEU,
1996, p. 52).

Bourdieu destaca que os agentes, em determinado espaço e tempo, podem parecer
antagônicos ou inconciliáveis, mas é a tensão entre as posições, constitutiva da estrutura do
campo, que determina a dinâmica de permanências e mutações. As lutas internas resultantes
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das relações de força acabam sendo o fim e o meio das mudanças, quase sempre afetadas por
fatores externos. Porém, esse tensionamento só acontece porque os agentes acreditam nas regras
desse jogo e se dispõem a jogá-lo e a lutar por ele. Trata-se da disposição do agente para
participar dessa dinâmica (illusio).
Entre pessoas que ocupam posições opostas em um campo, e que parecem
radicalmente opostas em tudo, observa-se que há um acordo oculto e tácito a
respeito do fato de que vale à pena lutar a respeito das coisas que estão em
jogo no campo (BOURDIEU, 1996, p. 141).

O poder da mídia pode ser expresso de várias formas, como elevar fontes à condição de
referência intelectual, condenação antecipada, a censura pela ausência ou pela forma de
agendamento de conteúdos que serão debatidos pela opinião pública, chamado de agendasetting (MCCOMBS; SHAW, 1972) ou agendamento. Outro poder do jornalismo está no
enquadramento ou framing (GOFFMAN, 1974), que seria o quadro, o enfoque, o ângulo ou a
moldura dada a um assunto jornalístico. Seus significados e múltiplas abordagens contribuem
para compreender o sentido mais amplo do poder hegemônico em uma sociedade. O
enquadramento pode ser estudado como uma estratégia de construção e processo do discurso
da notícia ou como uma característica do próprio discurso. Esses padrões voltam sempre que o
assunto retorna à pauta, normalmente sob a mesma abordagem dos efeitos. Mas por que
acontecem? Como a lógica da mídia opera nesses espaços?
O jornalismo conquistou ainda um poder de nomeação, de classificação e categorização
(acusação pública) de temas de interesse público, quer seja pela capacidade de criar quadros de
representação legítima, pelo controle simbólico do agendamento ou por colocar força do senso
comum, da opinião pública, ao lado de determinados agentes e interesses. “Trata-se da
habilidade ou falta de habilidade para classificar situações (‘crise’, ‘guerra contra o terror’,
‘espetáculo do crescimento’, ‘ajuste fiscal’ etc.) e seus agentes (‘terroristas’, ‘ditadores’,
‘homens de visão’, ‘países emergentes’ etc.)” (GIRARDI JÚNIOR, 2007, p. 129).
O campo do jornalismo tem suas lógicas próprias, onde seus agentes elaboram trocas
entre vários polos internos e campos externos, apropriando-se de capitais específicos para
constituir o capital midiático. Os capitais externos, tomando como exemplo os agentes que
detêm o poder político, tentam impor seu ponto de vista ou transferir para si a legitimação dos
meios jornalísticos. A imprensa pode ainda agir como grupo de pressão para assegurar para si
o controle imediato das gratificações materiais ou simbólicas distribuídas pelo Estado, agindo
muitas vezes como um partido político (ABRAMO, [1988]2003), como representação da
sociedade, a partir de um discurso de defesa do interesse público.
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Na correlação de forças entre campos é preciso acumular capital, e, assim, torna-se
necessário ao campo em formação defender sua independência em relação a outros campos já
consolidados. Dessa maneira, o campo jornalístico precisou criar alguns artifícios para
conquistar a autonomia. “Como os caminhos da dominação, os caminhos da autonomia são
complexos, se não impenetráveis” (BOURDIEU, 1996b, p. 68). Ao descrever o processo de
autonomização do campo literário francês, por exemplo, Bourdieu afirma que as práticas
regulares e isentas de sujeições e pressões dos poderes temporais só são possíveis se
encontrados princípios rígidos que garantam independência em relação aos poderes econômicos
e políticos. Ao tomarmos por comparação, o jornalismo se fez campo com um alto grau de
autonomia.
A distância em relação aos poderosos e seus valores serão imediatamente
compreendidas, ou mesmo respeitadas e, com isso, recompensadas, e
tenderão, por esse motivo, a impor-se cada vez mais amplamente como
máximas práticas das condutas legitimas (BOURDIEU, 1996b, p. 78).

Nesse ponto, o autor fornece uma pista para que se entendam as muitas construções no
jornalismo que surgiram do processo de autonomização do campo, na construção de uma
posição aceitável da profissão, quando os primeiros profissionais, literatos, boêmios, até então
cidadãos de segunda categoria, conquistaram uma posição de destaque na sociedade, que se
consolidou com o passar do tempo, até serem alçados à condição de quarto poder41. O
personagem social do jornalista teve uma posição construída pelo campo que passa até mesmo
pela consolidação dos arquétipos da profissão, referenciada pela literatura e pelo cinema. Nesse
processo, a retórica jornalística e os procedimentos de objetividade que criaram o efeito de
verdade e de credibilidade fazem parte da legitimação do campo por parte da sociedade.
Bourdieu entende que todos aqueles que querem se firmar como membros do campo,
principalmente aqueles que ambicionam ocupar posição dominante, sentir-se-ão obrigados a
manifestar independência aos poderes externos, políticos ou econômicos, assim como
indiferença em relação ao dinheiro e às honras. Nesse ponto, traz-se à tona a posição do agente
que se manifesta publicamente como completamente isento, à semelhança do artista que faz a
“arte pela arte”, que só pode existir no campo específico onde encontra lugar um valor
simbólico ou cultural, um status que o consagre em seu trabalho de maneira total e exclusiva,

Os media noticiosos foram e são definidos como um “Quarto Poder”, em 1828, numa altura em que os
primeiros teóricos do novo sistema de governança chamado democracia argumentavam que os media noticiosos
teriam um papel fundamental de guardião dos cidadãos, protegendo-os do abuso de poder por governantes
tiranos e sendo simultaneamente um veículo de informação para equipar os cidadãos com ferramentas vitais ao
exercício dos seus direitos e uma voz dos cidadãos na expressão das suas preocupações, da sua ira, e, se preciso,
da sua revolta (TRAQUINA, 2003).
41
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indiferente às exigências do poder econômico ou político. Essa posição também é uma tentativa
de consolidar um poder simbólico.
O capital simbólico é uma propriedade qualquer (de qualquer tipo de capital,
físico, econômico, cultural, social), percebida pelos agentes sociais cujas
categorias de percepção são tais que eles podem entendê-las (percebê-las) e
reconhecê-las, atribuindo-lhes valor. (Um exemplo: a honra nas sociedades
mediterrâneas é uma forma típica de capital simbólico que só existe pela
reputação, isto é, pela representação) (BOURDIEU, 1996, p. 107).

O jornalismo conseguiu, assim, acumular recursos para um tipo de capital midiático que
pode ser apreendido por meio de categorias de percepção, pela incorporação no cotidiano da
sociedade que lhe dá legitimidade e sobrevida. Neveu (2006) tenta descrever situações onde o
capital do jornalista emerge, como a influência na opinião pública com efeitos duradouros na
sociedade, pois é responsável pela construção social de “paradigmas dominantes”, difundidos
por uma rede de protagonistas sociais para a qual dá voz. Ou seja, o mundo é também ordenado
pela lógica da mídia jornalística, com os enquadramentos dos temas e ativações de ideias
recorrentes, em formas de ganchos que voltam ao imaginário da sociedade a cada nova
abordagem do tema. Os assuntos ressurgem empacotados em pesquisas, dados e depoimentos
que dão suporte para o debate, promovendo sensação de verdade e de autoridade.
A prática do jornalismo também consagra algumas fontes de informação e condena outras
ao limbo, em uma hierarquização de fatos e uma circulação de conteúdo próprias do campo. É
o que Neveu (2006) classificou como poder em rede, que envolve jornalistas, fontes
institucionais, atores dos movimentos sociais e a ativação de uma agenda pública. Se o capital
cultural do jornalismo o qualifica a ser um poder que tem interferência em outros campos
sociais, o conteúdo das mensagens assume uma importância social cada vez maior na
contemporaneidade.
A noção de poder abarca uma dimensão de todo o discurso, visto agora pelos
efeitos que ele gera em diferentes contextos sociais. A problemática a partir
do reconhecimento interroga como e por que um mesmo discurso não tem o
mesmo poder, não produz os mesmos efeitos em contextos sociais diversos
(FERREIRA, 2002, p. 5).

Lembrando que o espaço de interação do campo é também um mercado linguístico,
precisamos entender como opera o conceito de poder a partir de uma perspectiva sociológica.
Para compreender como a lógica da mídia jornalística brasileira se institucionalizou, a pesquisa
fez um regaste do percurso sócio-histórico do campo no Brasil a partir da sua autonomização,
para entender como se deram as inter-relações entre a mídia e as instituições no mundo e,
principalmente, como estas refletiram na sociedade brasileira.
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3 A AUTONOMIZAÇÃO NO JORNALISMO

Oferecer um parâmetro de comparação para entender o percurso da lógica da mídia
jornalística brasileira é o propósito deste capítulo. Tomam-se como referências a abordagem
institucional da mediatização e as reflexões de Couldry (2014) relacionadas com a Teoria dos
Campos Sociais de Bourdieu (1996, 1987). Assim, o trabalho tenta refazer o percurso de
autonomização do campo jornalístico tendo em vista que os estadunidenses foram a grande
influência dos brasileiros para a organização do campo. Ao chegarem ao Brasil, as teorias sobre
valores, práticas e funções do jornalismo liberal dos Estados Unidos foram acolhidas e
assumidas discursivamente, porém o caminho demonstrou algumas adaptações bem peculiares
à realidade local.
Este capítulo tenta evidenciar o processo de adaptação das populações a duas situações
impostas pela modernidade com seus consequentes impactos nas sociedades e nas culturas: a
adaptação à vida nos centros urbanos e ao aparecimento contínuo de tecnologias da informação
– incluindo o reconhecimento da autoridade jornalística (HJARVARD, 2014b). A pesquisa faz
um esforço para relacionar as fases que compõem a consolidação da profissão e os processos
conjunturais e tecnológicos que se inter-relacionam com a mediatização, observando como
esses fatores vêm incidindo ao longo dos anos nos modos de fazer e de dizer do jornalismo
(VERÓN, 2014). Um percurso singular que propiciou construções discursivas decisivas para a
legitimação do campo profissional e para a mediatização dos outros campos.
A progressiva valorização do capital midiático no campo de poder será observada, assim
como mudanças de percepção do (e no) jornalismo a partir dos conceitos-chaves de Bourdieu
(1930-2002) – capital, autonomização, habitus, illusio e poder. Nesse processo de consolidação
do campo do jornalismo como profissão, construíram-se os primeiros sentidos para o papel
social em torno de valores, práticas e funções. Esses princípios se perpetuaram no jornalismo e
alimentaram as “mitologias” que sustentam a profissão (NEVEU, 2006), assim como são
fundamentais para a formação da “lógica das mídias” (ASP, 2014b) que tem influenciado e, até
mesmo, construído realidades. Para não cair na armadilha do tecnicismo, é preciso ter em mente
a visão semioantropológica de Eliseo Verón (2014, 2013) quando trata do processo de
mediatização impulsionada por dispositivos técnicos – prensa gráfica e a vapor, rotativas,
impressora, computador, rádio ou televisão.
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Verón (2014, 2013), ao definir mediatização como a sequência de fenômenos midiáticos
que acontecem no percurso da evolução da humanidade, referia-se aos fenômenos decorrentes
de materializações da semiose alcançadas por meios técnicos. Parte desses resultados materiais
são os produtos de mídia que afetaram a organização das sociedades de forma aguda. O autor
trata da existência deles nas sociedades ocidentais antes da modernidade, entendendo que os
efeitos midiáticos se retroalimentam, inter-relacionam-se e são não lineares. Para ele, essa
cadeia de efeitos acelera o tempo histórico, ou seja, a cada nova tecnologia de comunicação que
se estabiliza, produz-se um efeito retroativo na sociedade. Ou seja, toca na produção de sentido
sobre determinado segmento.
Esses conceitos, a relação com as condições de produção e o campo jornalístico serão
apresentados gradativamente também na experiência brasileira. Para tanto, esta pesquisa se vale
de uma derivação da periodização proposta há 51 anos pelo historiador Nelson Werneck Sodré
([1966/1999]2007), ainda hoje um dos trabalhos mais completos sobre a história da mídia
brasileira. Dessa forma, a pesquisa divide o percurso nas fases artesanal, industrial e digital.
Em todas as fases, há uma constante: o jornalismo é colocado em xeque pela tecnologia, adaptase nas formas de enunciação e legitimação e adquire mais capital midiático.
Para compreender melhor o percurso dos estudos do jornalismo, deve-se ter em mente
que os primeiros a estudar a sociedade não estavam interessados em compreender o papel dos
meios de comunicação na construção social. Estavam preocupados com outros fenômenos mais
urgentes e emergentes em uma sociedade em formação, como urbanização, mercantilismo e
industrialização. Todavia, no princípio, quando os jornais eram feitos em prensas manuais e
limitados a poucos leitores, a mediatização já acontecia, despercebida pelos primeiros
sociólogos. Os meios de comunicação começam a ser vistos como fator de influência social
quando iniciam sua expansão e visibilidade no século XX, na fase do jornalismo industrial.
O percurso pode se iniciar com a análise de Bourdieu ([1992], 1996a) ao tratar
tangencialmente o campo do jornalismo francês se formando em meio à luta pela autoridade do
campo literário. Os dois campos, ao mesmo tempo em busca da distinção e da credibilidade,
interlaçam-se para obter a autorização natural da sociedade. A autoridade como uma “espécie
particular de capital social” que afiança um tipo de poder a ponto de ser transmutado em outras
espécies de capital era privilégio de poucos, talvez a realeza e sua corte. Essa inter-relação,
muito mais do que disputa, é uma atualização do processo trans-histórico de mudança social,
um metaprocesso (KROTZ, 2007 apud HJARVARD, 2012).
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Em As Regras da Arte: gênese e estrutura do campo literário, Bourdieu ([1992], 1996a)
toma como objeto a obra literária A Educação Sentimental, de Gustave Flaubert, e, sobretudo,
o campo da produção de bens culturais onde ela emerge. Analisa a história de uma série de
indivíduos situados em uma combinação de afinidades de atração e repulsão conforme sua
posição nos campos (econômico, cultural, político), trajetórias específicas e o tipo de capital de
que dispõem.
Bourdieu propôs, assim, um modelo de análise das relações entre o campo literário e o
campo do poder, como uma espécie de laboratório de experimentações sociológicas. Apesar de
a noção de poder não ter sido suficientemente desenvolvida, já nos dá pistas para começar a
entender esses efeitos transversais da mídia em todos os espaços sociais. Bourdieu tentou
desnaturalizar aquele campo literário em que se insere o autor, da mesma forma que este
trabalho vai se enveredar pelo campo jornalístico para identificar suas continuidades e rupturas.
Os jornais são também, através das trocas que ali se operam, verdadeiras articulações
entre os campos: os detentores do poder político visam impor sua visão aos artistas e
apropriar-se do poder de consagração e de legitimação que eles detêm, especialmente
através do que Sainte-Beuve chama de “imprensa literária”; por seu lado, os escritores
e os artistas, agindo como solicitadores e como intercessores ao mesmo tempo, às
vezes, como verdadeiros grupos de pressão, esforçam-se em assegurar para si um
controle mediato das diferentes gratificações materiais ou simbólicas distribuídas pelo
Estado (BOURDIEU, 1996a, p. 67).

O teórico mostra os efeitos da dominação estrutural exercidos por meio da mídia, pelas
críticas e pelo estabelecimento de padrões culturais e até de gosto. Sob a perspectiva da
mediatização, a relação da arte e do jornalismo seria como Verón (2014) classificou a história
da mediatização: uma disputa de grupos sociais confrontados tentando estabilizar os sentidos.
A imprensa se apresentava como agente da expansão sem precedente do mercado dos bens
culturais, promovendo a inter-relação entre a sociedade em geral e os jovens talentos sem
fortuna que chegavam a Paris para tentar carreiras de escritor, até então reservadas à nobreza
ou à burguesia parisiense (BOURDIEU, 1996a).
Os diretores de jornais, frequentadores assíduos de todos os salões, íntimos
dos dirigentes políticos, são personagens aduladas, que ninguém ousa
desafiar, especialmente entre os escritores e os artistas que sabem que um
artigo em La Presse ou Le Figaro cria uma reputação e abre um futuro. Foi
por meio dos jornais, e dos folhetins, dos quais estão infalivelmente dotados e
que todo mundo lê, do povo à burguesia, dos gabinetes ministeriais à corte,
que, como diz Cassagne, ‘o industrialismo penetrou na própria literatura
depois de ter transformado a imprensa’ […]. Por intermédio de sua ação como
críticos, os escritores-jornalistas instauram-se, com toda a inocência, como
medida de todas as coisas de arte e de literatura, autorizando-se, assim, a
rebaixar tudo que os ultrapasse e a condenar todos os trabalhos capazes de
colocar em discussão as disposições éticas que orientam seus julgamentos e
onde se exprimem sobretudo os limites ou mesmo as mutilações
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intelectualmente inscritas em sua trajetória e em sua posição (BOURDIEU,
1996a, p. 69-70).

A industrialização representou, para o teórico, o capital incidindo sobre recursos
simbólicos. A independência em relação aos poderes econômicos e políticos, portanto, tornase um capital importante para autonomização de todos os campos culturais. Compreendendose a conquista da autonomia dos fundadores como um ato heroico, o valor da independência se
torna um importante alicerce de legitimidade do campo. No caso da arte francesa, a luta era por
emancipação do mundo burguês; no jornalismo europeu, seria por libertação política dos reis,
do obscurantismo; no jornalismo brasileiro, o valor da independência se diluiu em um histórico
denso de coerção e subserviência desde o Período Colonial.
Ao se firmar como membro do campo, principalmente os sujeitos que desejam ocupar
posição dominante se sentirão obrigados a manifestar autonomia aos poderes externos, políticos
ou econômicos. E, ao alcançar a distinção, mostrar indiferença em relação aos poderes e às
honras.
As distâncias em relação aos poderosos e seus valores serão imediatamente
compreendidas, ou mesmo respeitadas e, com isso, recompensadas, e
tenderão, por esse motivo, a impor-se cada vez mais amplamente como
máximas práticas das condutas legítimas (BOURDIEU, 1996a, p. 78).

É claro que não se trata somente do desejo expresso de ter liberdade, mas das condições
materiais de produção. Essa independência passa pela sustentação e sobrevivência dos agentes
do campo. Seja na arte ou no jornalismo, os profissionais não conseguem sobreviver sem
remuneração, ao mesmo tempo em que a valoração é subjetiva. Esses campos são o lugar da
coexistência antagônica de modos de produção e de circulação que obedecem a lógicas inversas.
É como Verón (2014) demonstra ao tratar sobre o acesso pago da mídia: quando o produto se
torna uma mercadoria, as mensagens são definidas como ofertas discursivas.
A pesquisa se vale desse exemplo para trabalhar diacronicamente a autonomização do
campo jornalístico ocidental, aplicando essas reflexões à realidade brasileira. Busca descrever
o percurso dessa autonomização erigida sobre a tríade valores, práticas e funções. O primeiro
período inicia com a construção da posição no espaço social, com a autonomização do campo
e seu discurso legitimador. Verón (2013) trata esse momento – da criação da escrita até os
primeiros dispositivos de gravação, no século XIX – como a primeira fase da mediatização da
cultura. Essa etapa do processo de mediatização começa com as inovações tecnológicas
artesanais, as quais vão progressivamente tornando possível a autonomização do próprio ser
humano, passando pela evolução dos processos de fala, com todos os seus ingredientes sonoros,
visuais, gestuais e contextuais.
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Na fase industrial, a tecnologia prospera e surgem meios de comunicação de massa,
jornais com tiragens gigantes, cinema, rádio e televisão. O modelo de quatro fases de
mediatização da política de Strömbäck (2008) resume esse momento histórico: a primeira fase
mostra os meios como a fonte principal de informação na sociedade; a segunda, o que se torna
a política – o comércio, a indústria, o Estado – e a vida mediados; a terceira, a evolução para
um quadro crescente de dependência de audiências; até chegar na fase final e entrar em um
estágio de mediatização.

3.1 O PROCESSO DE AUTONOMIZAÇÃO DO CAMPO

O jornalismo como profissão surgiu mais de século após a invenção da prensa de
Gutenberg42. Porém, a impressão de livros e folhetos foi importante por impulsionar e
disseminar conhecimentos e culturas no mundo antigo, o que possibilitou a existência dessa
profissão, hoje fundamental em todas as sociedades. O início para o percurso da atividade está
no Iluminismo, o movimento educacional, político e cultural da elite intelectual e burguesa
europeia, com foco na França do século XVIII, e no marco da Revolução Francesa (1789-1799).
A época é apontada por Josenildo Guerra (2003) como a consolidação da concepção moderna
do jornalismo mercantil e profissional, simultâneo ao momento em que o ser humano comum
se percebeu parte da sociedade. A partir do acesso à educação e à leitura, o homem se constituiu
como sujeito racional e social.
Antes do Iluminismo, não se pode falar em jornalismo43. O que havia ainda eram formas
de repassar informações amplificadas a partir dos poucos impressos que eram lidos em
ambientes públicos. As novidades poderiam chegar a partir desses textos lidos em voz alta à
guisa de aviso em praça pública, de divulgação de escritos de viajantes colecionados em locais
de passagens (tabernas ou comércio), de evangelização nas igrejas ou templos ou de diversão
em saraus das elites. Os aglomerados humanos não passavam de aldeias ou vilas com a maioria

42

O ano de 1450 é a data aproximada para a invenção da prensa gráfica com tipos móveis de metal, por Johann
Gutenberg de Mainz, na Alemanha. A invenção teve, a partir desse marco, grande repercussão no Ocidente, mas
ele não foi o precursor da ideia. Na China e no Japão, a impressão existia desde o século VII, com a técnica de
impressão em bloco talhado na argila e na madeira. Os tipos móveis de argila foram criados no século XI na
China, e no século XV os coreanos criaram uma forma de tipos móveis de metal (BURKE; BRIGGS, 2004;
THOMPSON, [1995], 1998).
43
Há registros de impressão e alguns recortes noticiosos em quase todo o planeta, com um atraso de 200 anos no
território muçulmano, que, por motivos religiosos, só liberou a primeira prensa no século XVIII (BURKE;
BRIGGS, 2004). Nesse processo havia alguns vislumbres de jornalismo, mas não profissional e periódico.
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da população rural, analfabeta e subserviente aos senhores feudais, aos reis ou à Igreja – os
mesmos que mantinham o monopólio do conhecimento. O jornalismo se fez necessário a partir
da urbanização, quando as populações aumentaram a ponto de necessitar de uma mediação para
a informação alcançar as pessoas que moravam em lugares mais distantes. Guardadas as
diversidades culturais, esse era o cenário em todo o mundo conhecido, inclusive no Oriente.
A impressão gráfica foi uma “revolução não reconhecida”, porque seu papel como agente
de mudança cultural foi subestimado pela história social, como percebeu Elizabeth Einstein
(1979 apud BURKE; BRIGGS, 2004). A partir dessa reflexão, é possível inferir que, muito
mais do que um processo revolucionário, a pesquisadora aponta para o processo gradual de
mediatização na Idade Média durante três séculos. A impressão de folhetins e livros provocou
sistematização, padronização, preservação e ampliação de conhecimentos antes restritos aos
manuscritos ou relatos orais de nobres e da Igreja. Forneceram, dessa forma, acesso lento e
gradual ao conhecimento para uma casta privilegiada de leitores ligados aos primórdios do
capitalismo mercantil, a burguesia.
A circulação do conhecimento e o fluxo de dados funcionaram como catalisadores para a
disseminação do saber e a crítica à autoridade que culminou nas revoluções culturais e sociais
da modernidade. O fluxo de informações entre as cidades portuárias possibilitou a percepção
do “resto do mundo medieval” (THOMPSON, [1995]1998). O mercantilismo na Europa
influenciou sobremaneira a criação de semanários que publicizavam as cotações dos produtos
e outras facilidades para o comércio portuário. Aos poucos, outros conteúdos foram
incorporados a esses informativos e a demanda por informações e entretenimento aumentava
em várias direções, inclusive transpondo fronteiras e culturas. Esses semanários acabavam por
padronizar preços e formas de apresentação dos produtos, assim como apresentar tendências de
consumo de novos itens. Esse movimento também expandia de portos em portos os costumes e
mediatizava gradualmente a cultura dos povos.
Em Londres, um grande porto, o primeiro jornal diário foi o Daily Courant, em 1702,
sendo logo seguido por outros. Em 1750, a cidade já contava com cinco jornais diários bem
estabelecidos, além de semanários e outros periódicos mais baratos. Circulava algo em torno
de 100 mil exemplares. O alcance, porém, era exponencialmente maior por causa da habitual
leitura em voz alta que regularmente acontecia nos mais de três mil cafés londrinos. Para conter
essa proliferação de jornais ingleses, foi instituído o imposto de um penny por exemplar
impresso, uma taxação considerada altíssima, o que refreou o jornalismo na Grã-Bretanha. Na
mesma medida, atos de censura se espalhavam por toda a Europa, variando somente a gradação
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(BURKE; BRIGGS, 2004; THOMPSON, [1995] 1998). Observa-se, desde o início da imprensa
periódica, a existência de tensões claras entre os campos político e econômico; o campo ainda
se formava e o jornalismo edificava seu capital cultural a partir do relato de fatos.
Jürgens Habermas (1984) argumenta que, no capitalismo mercantil, as transformações
institucionais no poder político e a fragmentação da autoridade religiosa criaram as condições
ideais para a construção de um novo tipo de esfera pública na Europa moderna. Ao emergir
uma sociedade civil burguesa, mudou-se a percepção de autoridade pública dos reis. Da
confrontação entre o “público” do Estado e o “privado” da sociedade civil e das famílias, surge
um terceiro ambiente social, o “público” da burguesia. A esfera pública burguesa era um espaço
não estatal onde as atividades do Estado poderiam ser confrontadas e sujeitas a críticas, a partir
do uso manifesto da razão. Habermas (1984) aponta a imprensa periódica – com suas discussões
morais e políticas do final do século XVII – como um importante estímulo ao fórum de debate
público, vide as leituras abertas nos cafés de Londres, sempre seguidas de intensos debates.
Da mesma forma, Habermas (1984) identificou que a França – sob fortes restrições e
controle de Luís XVI – criou “da noite para o dia” as mesmas condições de esfera pública que
a Inglaterra havia passado um século para consolidar. E marcou sua participação no Iluminismo
com uma revolução. “À luz da ‘razão’, palavra-chave da época, usada em oposição à fé,
superstição, tradição e preconceito. Outra palavra-chave do período era ‘crítica’” (BURKE;
BRIGGS, 2004, p. 103). Asa Briggs (2004) afirma que a mídia foi causa e consequência da
Revolução Francesa (1789), que já começou com o apelo de uma imprensa livre e uma explosão
de periódicos, com 250 jornais fundados em menos de seis meses daquele ano.
No entanto, a mídia francesa desempenhou um papel necessário, tanto na
destruição de tradições antigas quanto na invenção de novas, ao tentar criar
uma nova cultura política sem igrejas ou rei. Não é por acidente que a frase
[expressão] ‘opinion publique’ e o termo ‘propaganda’ se tornaram de uso
comum na época (BURKE; BRIGGS, 2004, p. 108).

Foram dez anos de alfabetização e empoderamento do francês comum até a chegada de
Napoleão Bonaparte, em 1799, que fez a França retroceder, em termos de liberdade,
praticamente à situação pré-revolucionária. Permaneceram os franceses alfabetizados e alguns
jornais – destaca-se que sobreviveram somente os periódicos sob controle do império. O mesmo
aconteceu com a Inglaterra e vários países da Europa, que já rumava para sua primeira grande
guerra. Na colônia inglesa da América do Norte, no entanto, o cenário estava propício para a
construção do jornalismo como o entendemos hoje.
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Em 1775, sem sofrer as restrições de censura impostas pela Corte, a colônia já tinha em
circulação 42 jornais, sendo que alguns deles já incitavam a causa revolucionária (BURKE;
BRIGGS, 2004). O grande protesto inglês do século XVII chegou às colônias pelos panfletos e
jornais e logo se tornou um modelo para a Declaração de Independência dos Estados Unidos,
em 1776. Briggs (2004) relata que um viajante europeu, ao ver o panfleto político Senso comum,
de Thomas Paine, sendo reproduzido inúmeras vezes pela imprensa periódica da colônia, disse:
sem jornais, a revolução norte-americana não teria sido bem-sucedida.
Nos Estados Unidos da América, independente e capitalista, o jornalismo encontrou
ambiente propício para prosperar, um país novo cuja liberdade de imprensa estava incorporada
a uma lista de direitos aprovada na Primeira Emenda da Constituição de 1791. Apesar da
linguagem simples, a Primeira Emenda sempre foi motivo de dúvidas e disputas; as conclusões
sobre a sua interpretação são deixadas para julgamento dos tribunais e para discussão pública
até os dias atuais, quando também tem suas distorções. Porém, a liberdade de imprensa, para os
estadunidenses, é, inicialmente, uma questão de justiça e de política, o que os diferenciou dos
países europeus, que enfrentaram diversas sanções e taxações oficiais (BURKE; BRIGGS,
2004).

3.1.1 O jornalismo começa a tomar forma

Ciro Marcondes Filho ([2002]2010b) resume a fase entre 1789 (Revolução Francesa) até
1830 (prensa rápida) como primeiro jornalismo. Observa-se meio século para a expansão e o
início do processo de autonomização do campo jornalístico. Nessa época, havia poucos
profissionais remunerados, embora as pequenas redações existissem. Eram compostas por
políticos, escritores, críticos e cientistas. Poderia ser por uma ou duas pessoas, sendo uma delas
o próprio dono do jornal. Sem pretensões de lucro financeiro, os jornais dessa fase eram do tipo
político-literário, com ênfase nos artigos de fundo. Valorizavam a educação civil dos leitores
em prol de um grupo político ou uma causa na defesa de ideias. Como o modelo de negócios
era voltado para as assinaturas, serviam basicamente como adesão a um ideário bem explícito,
por isso, a publicidade demorou a conquistar seu espaço.
Assim, as redações eram subservientes a uma força política específica, mas iniciavam a
conquista de legitimidade e de capitais simbólico e cultural. Os valores jornalísticos dominantes
eram relacionados à razão e ao Iluminismo, com destaque para defesa de ideias, transparência,
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crítica à autoridade constituída e confiança no progresso. Sob as luzes das revoluções
burguesas, surgiram lutas sociais e opções políticas de massa, como o nacionalismo, o
socialismo e o liberalismo. Em meio a essa profusão de ideias, acontece a “grande clivagem da
imprensa”; com a expansão do capitalismo e as inovações tecnológicas da prensa gráfica, os
jornais se transformam em grandes empresas (MARCONDES FILHO, ([2002] 2010b)).
Michael Schudson ([1978]2010) retrata os Estados Unidos dos anos 1830 como um tempo
de mudança na paisagem do país. Naquele momento, já era intensamente capitalista e com uma
geração de indivíduos voltados ao lucro e aos próprios interesses, conjuntura bem diferente da
época da Independência, quando existiam laços fortes na comunidade colonial. A vida em
cidades ainda estava se organizando, tanto em seus aspectos estruturais urbanísticos, com
famílias migrando do campo e, principalmente, do estrangeiro. Muitos desses imigrantes eram
analfabetos ou quase sem instrução culta e, em certa medida, leitores com gostos simples e
limitados. Até então, esse público consumidor era invisível, um fenômeno que Schudson
classificou como ascensão de uma sociedade democrática de mercado.
O que significa a expansão de uma economia de mercado e de uma democracia
política ou, para dizer de outro modo, a democratização do comércio e da
política patrocinados por uma classe média urbana que proclamava
‘igualdade’ na vida social (SCHUDSON, [1978]2010, p. 43).

Assim, esses imigrantes começaram a se alfabetizar ao mesmo tempo em que se fazia
necessária a leitura dos jornais para se sentirem parte do novo país, com direitos políticos e
protagonismo social. Ou vice-versa. O fato é que os jornais se tornaram uma instituição
importante no processo de transição do espaço social da vila à cidade, da pequena comunidade
à sociedade urbana. A partir do jornal, foram feitas gradativamente as moldagens sociais e
regras de conduta (GIDDENS, 1994). As colunas de boas maneiras ensinavam como se portar
na cidade para um público vindo de ambientes rurais, assim como aqueles vindos de outros
países, todos ansiosos para se adaptarem ao novo ambiente.
O resultado nem sempre é o esperado. Schudson ([1978]2010) relata a opinião do
romancista James Cooper, colhida a partir de vários panfletos difamatórios escritos por ele entre
1934 e 1938. O literato escreveu sobre as mudanças da sociedade estadunidense e a imprensa –
na sua visão – corrupta, vulgar e desonesta. A imprensa periodística perseguia os homens
públicos – políticos, artistas e escritores – em sua vida privada sob a desculpa de proteger a
moral social. O romancista acusou os jornais, ao agirem dessa forma, de corromper a essência
da sociedade e denunciou a utilização instrumental desses veículos pela defesa da liberdade de
opinião. Segundo ele, ao noticiar qualquer assunto como verdade, a imprensa não tolera
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discordância, instituindo gradativamente um despotismo impiedoso, tão ganancioso e
absolutamente tão vulgar quanto o Estado cristão. Nota-se a existência da crítica desde o início
do processo de construção de um novo espaço social quando Cooper identifica e denuncia as
faces antagônicas do jornalismo.
Cooper estaria preocupado com a grande “influência moral” dos primeiros jornais sobre
a classe média, uma vez que havia, em seus conteúdos, uma grande apologia ao acúmulo de
bens e apresentavam características indesejáveis de uma instituição de classe média, como
paroquialismo, escassa consideração pelo caráter sagrado da vida privada, ganância em relação
aos interesses próprios e o mais perturbador: o grande poder da imprensa sobre a opinião
pública (SCHUDSON, [1978]2010). Essa influência moral pode ser vista como os meios de
comunicação modelando a cultura da população (HEPP; HJARVARD; LUNDBY, 2015).
O romancista fez uma tradução pessimista da chamada “Era do Igualitarismo”, um
movimento liberal que prezava a igualdade absoluta em matéria política, social e cívica para o
homem comum e que teve sua maior expressão no presidente Andrew Jackson (1829-1837), a
ponto de esse período ser chamado de Democracia Jacksoniana. E, de fato, em comparação à
Europa dessa época, os Estados Unidos se destacaram pela expansão comercial e acesso
ampliado à educação e às oportunidades para a população.
Os jornais eram pequenos, um pouco maiores do que um panfleto, compostos de quatro
páginas com circulação de entre um e dois mil exemplares. As despesas eram bancadas quase
exclusivamente por assinaturas anuais ao custo de oito a dez dólares, valor inacessível à maioria
da população. O exemplar avulso custava seis centavos quando o salário médio era de 85
centavos ao dia. O conteúdo também interessava a poucos, assemelhava-se a um quadro de
avisos composto por publicidades e notícias sobre os portos e o comércio. Tal era a
especialização que, em 1820, em geral o nome do jornal continha as palavras “anunciante”
(advertiser), “comercial” (commercial) ou “mercantil” (mercantile) em seus títulos principais
(SCHUDSON, [1978]2010).
Essa característica nas denominações é o que Maurice Mouillaud (2002) classifica como
o “título dos títulos”, pois o “nome do jornal” é um enunciado que envelopa todo o sentido
daquele periódico. Após 1830, os jornais tradicionais utilizavam nomes mais ligados às
organizações políticas, como crítica (critical), correio (post), tribuna (tribune), estrela (star) ou
sol (sun) (SCHUDSON, [1978]2010). Como veremos a seguir, o papel social do jornalismo
ficava reduzido a informar a elite da sociedade, principalmente, com artigos de fundo e a defesa
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veemente de posições políticas, não sendo raras as brigas de rua entre editores, tamanho o
caráter pessoal das pequenas publicações. Os jornalistas eram uma espécie de secretários dos
políticos, dos comerciantes e de quem mais pudesse bancar.

3.1.2 Revolução da imprensa de centavo e a noção de independência

A contextualização serve para entender a revolução comercial a partir de 1830, com os
penny papers, jornais populares que chegaram para uma concorrência pesada com os jornais
six-penny (imprensa de seis centavos). Com uma média de quatro páginas, eram vendidos a um
centavo de dólar (1 penny), a maioria em venda avulsa. Para atender ao gosto insipiente e à
amplitude no alcance de novos leitores, optaram por linguagens simples e assuntos amenos. Até
a publicidade se voltou aos leitores comuns, antes direcionada para os comerciantes, depois
com anúncios de médicos e remédios, empregos ou moradia, ou seja, mais voltados para o
grande público. E aceitavam toda espécie de anúncio, sem restrição, enquanto os jornais
tradicionais mantinham uma espécie de código moral para não aceitarem todo tipo de
publicidade. Por exemplo, o Jornal do Comércio de Nova York não aceitava publicidade de
teatro, loterias ou negócios fechados em locais de baixa reputação. Em contraste, a penny press
anunciava abortistas e profissionais comprovadamente charlatães, causando grande polêmica.
O primeiro penny paper, o New York Sun, surgiu em 1833, já com tiragem de cinco mil
exemplares – subiu para 15 mil, em 2 anos. Esse veículo provocou uma mudança no modelo de
negócios antes assentado em assinaturas ou financiado por políticos, agora alicerçado na receita
de publicidade e na larga circulação. As vendas passaram a ser em dinheiro vivo pelas mãos
dos gazeteiros, e as publicidades assumiram o aspecto mais democrático do modelo de
negócios.
Apesar dos problemas éticos já apontados por Cooper, Schudson ([1978]2010) classifica
essa como uma década muito próspera e revolucionária para o jornalismo estadunidense. Nessa
fase, as notícias superaram os editoriais e os fatos, ou seja, a informação superou a opinião,
uma mudança moldada pela expansão da democracia e do mercado que em pouco tempo,
lamenta o autor, conduziria à “incômoda submissão” do jornalista à objetividade. O processo
de autonomização do campo jornalístico estadunidense pela expressão da independência
contempla o modelo preconizado por Bourdieu ([1992], 1996a) e descrito no início deste
capítulo.
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Para manter a enorme circulação, além do conteúdo sensacionalista e dos jornaleiros nas
ruas, a penny press anunciava sua independência política e econômica. Essa foi uma distinção
dos jornais estabelecidos, provavelmente uma estratégia para a venda avulsa, assim como o
baixo custo. Das quatro páginas, uma só era reservada para o editorial, mas era nelas que o
fervor irrompia. Schudson ([1978]2010) descreve brigas de rua entre editores, muitos
originários dos jornais pessoais de menor circulação, que conservavam muito da polêmica dos
artigos de fundo da fase artesanal.
Porém, a maioria dos penny papers não se engajava em assuntos políticos e ignorava esse
aspecto da vida. O New York Sun, em 1833, escreveu no editorial que “os procedimentos do
Congresso, até agora, não interessariam os nossos leitores”. Declaravam-se fora da política, de
enquadramento neutro e afirmavam que só aceitavam os partidos nas publicidades. Em 1841, o
New York Tribune informa que aquele penny paper nasceu para se tornar tanto “livre do
partidarismo servil” como de uma “neutralidade amordaçada artificial”.
Para Schudson ([1978]2010), a imprensa popular inventou o conceito moderno de notícia.
Ele destaca a originalidade da organização econômica e da posição política, assim como seu
conteúdo aberto à vida social. Publicavam periodicamente notícias locais e internacionais a
partir de relatos policiais, dos tribunais, das ruas e da vida privada, ou seja, itens além da
economia e da política. Os jornais populares conseguiam cada vez mais leitores entre os
imigrantes e a classe média gradativamente mais urbana vinculada ao comércio, ao transporte
e à indústria.
A imprensa penny mantinha foco nas vizinhanças no cotidiano e, pela primeira
vez, contratou repórteres em bases regulares para cobrir notícias locais. Os
repórteres eram distribuídos entre a polícia, os tribunais, o distrito comercial,
as igrejas, a alta sociedade e os esportes. Os penny papers fizeram da
‘narrativa de interesse humano’ não somente uma parte importante do
jornalismo diário, mas seu aspecto mais característico (SCHUDSON,
[1978]2010, p. 39).

O papel social dos jornais, nessa época, consistia em levar anúncios, serviços e notícias
simples às camadas mais populares. Com o tempo, os jornais foram acrescentando artigos mais
extensos, mais reportagens e mais notícias locais (fait divers) e iniciaram a prática setorial de
cobertura da política nacional. A notícia se torna um produto a ser comparado com os
concorrentes em exatidão, integridade, vivacidade e atualidade. O veículo que angariava mais
recursos,

capitais

midiáticos

importantes,

conquistava

credibilidade,

leitores

e,

consequentemente, maior probabilidade de angariar anúncios. O furo jornalístico se torna
capital em disputa.
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A imprensa também teve papel importante na alfabetização dos novos públicos. Diante
do Igualitarismo, os novos integrantes da sociedade observaram que a leitura se tornou
importante para ascender socialmente. O que era antes somente uma necessidade da classe
média, a partir dessa época, passa a ser de todas as classes sociais. Os indivíduos das camadas
mais humildes daquela sociedade em formação se sentem sujeitos integrantes do espaço social
e entendem a leitura como uma extensão dos direitos políticos e econômicos, aumentando o
interesse por questões públicas. A mediatização da cultura inicia, assim, o deslocamento de
poder naquela sociedade.
Por conta desse misto de alfabetização e conquista da cidadania, os Estados Unidos
registraram a influência e a circulação de jornais muito além de qualquer experiência europeia,
ficando conhecidos no final do século como uma nação de leitores. Em 1840, havia 1 141
semanários e 138 diários, com uma circulação diária estimada em 300 mil exemplares, para
uma população de 17,1 milhões, com um público urbano em volta de 1,5 milhão (SCHUDSON,
[1978]2010).
Uma mudança importante é a mudança do estatuto do repórter. Passaram de meros
secretários a profissionais. A criação da função de repórter tem registro a partir de 1834, com o
anúncio de quatro repórteres no New York Transcript – dois deles acordavam às 3h para ir às
delegacias e por lá permaneciam até às 20h, quando fechavam o escritório. A autorreferência,
nesse contexto, funciona como recurso adicional para conquista de capital social, que significa
mais legitimidade e credibilidade junto à sociedade. No ano seguinte, surgem repórteres
correspondentes em Washington, nas principais cidades estadunidenses e em alguns pontos no
estrangeiro. O New York Herald anunciava que o investimento seria para o benefício do público,
criando o argumento do interesse público. Até então, os correspondentes eram funcionários
públicos ou taquígrafos que faziam bicos para vários jornais simultaneamente.
Os jornais marcaram sua disposição no espaço social não só pelas grandes tiragens, mas
também pela posição dos seus agentes. Os jornais de seis centavos se especializaram em
economia e política, conservando seu público nas elites, modelador e constitutivo do espaço
social (COULDRY, 2014). Por volta de 1840, os editores de Wall Street deflagraram uma
guerra moral contra a penny press, principalmente contra o New York Herald, um jornal
classificado por Schudson ([1978]2010) como, em geral, de baixa qualidade, apesar de ter
conseguido tiragens excepcionais. O “pecado” do Herald estava nas análises econômicas feitas
pelo seu editor James Gordon Benett, que colocaram todo o jornalismo econômico em xeque,
o que não deixa de ser um impacto da mediatização. A campanha de baixo calão exortava
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homens e mulheres “de brio” a não comprar tais “jornais imundos”, assim como evitar que estes
chegassem aos salões da alta sociedade. A campanha atingiu fundo o jornal, criando uma
hierarquização do status dos leitores dos periódicos. “Tais cruzadas representam os escudos de
uma velha elite em duelo com a classe média em ascensão” (SCHUDSON, [1978]2010, p. 71).
Apesar do cuidado em não se deixar levar pelo determinismo tecnológico, constatam-se
os avanços da tecnologia e suas implicações nas mudanças culturais. O amadurecimento
voltado para a criação da sociedade de mercado, a urbanização e a industrialização da sociedade
estadunidense tem inter-relação com a criação de máquinas industriais e de transporte, abertura
de ferrovias, construção de cidades, ampliação de distâncias e, mais especificamente para esta
pesquisa, a prensa a vapor feita de aço.
Em 1814, foi criada em Londres a nova prensa, dez vezes mais rápida do que a prensa
manual, com uma chapa de cilindro que oferecia melhor qualidade de impressão e facilidade
de operacionalização, embora exigisse um investimento mais alto. A inovação chegou aos
Estados Unidos em 1823 e, em meados de 1840, todos os jornais já possuíam as rotativas. A
impressora de dois cilindros – impressão simultânea dos dois lados do papel – surgiu em 1847
e se transformou em padrão do século XIX. Receberam ainda dois incrementos importantes: a
estereotipia (chapas fundidas para impressão a partir de moldes) recebeu lâminas curvas nos
anos 1850, e o papel começou a ser feito com pasta de celulose, depois de 1866.
Schudson ([1978]2010) também combate o determinismo quando infere que a penny
press foi a responsável por introduzir as inovações tecnológicas no setor. Nos Estados Unidos,
por exemplo, os jornais populares feitos de forma manual “explodiram” em circulação antes da
chegada de equipamentos que permitissem circulações gigantescas mantendo preços baixos.
Por exemplo, o primeiro penny paper, o New York Sun, já ultrapassava os 15 mil exemplares
quando adquiriu a primeira imprensa a vapor dos Estados Unidos, em 1835. Ou seja, é um
fenômeno social antes de ser tecnológico.
A mesma revolução do uso aconteceu com o telégrafo, que mexeu com a relação do
espaço e do tempo. A tecnologia chegou aos Estados Unidos nos anos 1840 e teve sua primeira
linha de experimentação a partir do New York Sun, ligando Washington a Baltimore. Em 1846,
na guerra contra o México, sua eficácia foi colocada à prova, não pela velocidade, mas pela
ânsia de notícias dos jornais populares. A caçada por notícias da penny press e o interesse da
população criaram uma nova relação com o conflito. No final da Guerra Civil, em 1865, havia
quase 60 mil quilômetros de linhas telegráficas (BURKE; BRIGGS, 2004).
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3.1.3 Brasil chega com atraso

Vários historiadores destacam o atraso do jornalismo do Brasil em relação ao mundial.
De fato, o descompasso existe, mas o começo defasado não impediu o jornalismo local de
conseguir acompanhar a modernização nos tempos modernos. Acelerou sua fase artesanal em
certa medida e, claro, assumiu características adaptadas à sua realidade social e cultural.
Considerando o londrino Daily Courant (1702) como o primeiro jornal diário, o Brasil teve
exatos 106 anos de atraso em relação à Europa. Antes foi preciso vencer as imensas dificuldades
políticas e estruturais para ter acesso à tecnologia e às práticas já consolidadas em outros países.
O Brasil enfrentou 300 anos de colonialismo extrativista de Portugal sob todo tipo de
sanções e censuras, inclusive com a proibição de qualquer tipo de impressão gráfica na colônia.
Surgiram ainda registros imprecisos de material jesuíta de catequese e de raras folhas volantes,
todos impressos clandestinamente com a técnica de xilografia (LUSTOSA, 2000). O grande
fornecedor era a metrópole, de onde chegavam, com habituais cinco meses de atraso, panfletos
e livros da Europa – legalmente ou contrabandeados. A situação só melhorou com a chegada
da Corte de Dom João VI, em fuga do bloqueio comercial imposto pela França, em 1808. No
mesmo ano, criou a Impressão Régia e surgiram dois periódicos: o semanário oficial (Gazeta
do Rio de Janeiro) e o clandestino impresso em Londres (Correio Brasiliense ou Armazém
Literário).
O resto do mundo tem registros de jornalismo desde o século anterior. À guisa de
comparação, na França circulavam 35 mil exemplares (1812) e nos Estados Unidos, 78 mil
exemplares (1830). Em ambos já existiam prensas manuais capazes de imprimir milhares de
exemplares e estavam prestes a popularizar a prensa a vapor (1814), assim como o papel de
pasta de celulose e o serviço postal. Por aqui, o tipo de colonização, com foco na produção de
bens agrícolas voltada ao mercado externo, não exigiu esforço de urbanização ou outra medida
civilizatória. Portanto, a prensa e os correios não fizeram tanta falta ao Brasil colonial. O
maquinário trazido pela Corte portuguesa era manual, mas suficiente para a demanda do Rio de
Janeiro, na época.
Marques de Melo (1973) refletiu sobre os fatores socioculturais que atrasaram os produtos
impressos e aponta alguns aspectos da natureza feitorial do Brasil extrativista que tornaram o
jornalismo dispensável ao período da história colonial. Um deles é que a economia espalhada
por fazendas distantes e de extensas proporções desestimulou os aglomerados urbanos. Outro
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aspecto é o processo de dominação das populações indígenas ainda em estágio primitivo, sem
cultura nativa desenvolvida, dispensando até mesmo a imediata imposição da língua portuguesa
por quase dois séculos, quando era utilizado o tupi como língua nativa do meio rural.
Melo (1973) aponta a falta de investimento em escolarização e urbanização, assim como
a predominância do analfabetismo até mesmo na burguesia e na família real, tornando o
letramento privilégio da Igreja e da administração pública. Essa burocracia estatal, na verdade,
era tão microscópica que não precisou de um meio tipográfico nem para impressão de
formulários ou recibos, tudo era manuscrito; o mesmo raciocínio cabe para as atividades
comerciais e industriais. Porém, o autor destaca o quadro como reflexo do obscurantismo da
Corte portuguesa e sua relação com a Igreja Católica, que proibiu a existência de tipografias
nas colônias ou a circulação de qualquer publicação na metrópole sem autorização dos censores.
Assim, os campos culturais em Portugal foram pouco desenvolvidos, refletindo
diretamente nas colônias, principalmente no Brasil. “A repressão ao impresso aqui tenderia, a
partir do século XVIII, a ser mais rigorosa, procurando afastar as ideias e princípios norteadores
das revoluções francesa e norte-americana, que poderiam questionar o domínio português”
(ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 21). Porém, a fuga da família real elevou o Brasil à categoria
de Reino Unido e mudou radicalmente o panorama local. Junto com os reis, chegaram mais de
duas mil pessoas da corte, uma população letrada que demandaria investimentos básicos.
Com eles, também chegaram uma tipografia inteira, 60 mil volumes da Biblioteca Real e
um banho de civilização com a criação de novas escolas, da Faculdade de Medicina, da
Academia de Belas Artes e do Museu Nacional, sem falar no incremento da urbanização, do
sistema bancário e do incentivo ao comércio e à indústria. A Imprensa Régia começou a
produzir em setembro de 1808 a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal impresso
no Brasil. Inicialmente foi semanal, depois teve periodicidade de três vezes por semana com
edições extras. O periódico continha apenas quatro páginas, sem preocupação estética ou com
conteúdo, trazia documentos, aniversários e notícias que já chegavam antigas sobre os reis na
Europa.
O contexto socio-histórico ajuda a compreender a motivação para a circulação clandestina
do Correio Brasiliense. De periodicidade mensal, era totalmente escrito por Hipólito José da
Costa a partir de Londres, longe da censura imposta pela Corte portuguesa. Criado em junho de
1808 em formato brochura, próximo ao tamanho de um livro, trazia conteúdo voltado para
informações sobre a Europa e a Corte portuguesa distribuído em seções – política, comércio e
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artes, literatura e ciências, miscelânea, correspondência e apêndice – com uma média de 100
páginas por edição.
Romancini e Lago (2007) caracterizam sua produção como jornalismo de ensaio, reflexão
sobre aspectos, temas e questões da época, muito mais do que um noticiário. Por sua vez,
Werneck Sodré ([1966]2007) chama atenção para o fato de Hipólito da Costa fazer um
jornalismo doutrinário e crítico à administração pública portuguesa a partir de ideias liberais,
abolicionistas, a favor da liberdade de opinião e reformas modernizadoras, porém, nunca se
mostrar um defensor da independência brasileira. Ao contrário, dizia-se um defensor da
monarquia constitucional. Somente apoiou a ideia da independência às vésperas de acontecer.
Percebe-se, assim, a visão de Hipólito da Costa alinhada à realidade inglesa em que vivia. “O
que lhes dava o caráter nacional era a estreita ligação com as condições internas em que
procuravam influir”. O historiador também chama atenção para a posição discursiva do
jornalista. “Todos os nossos grandes problemas foram por ele tratados muito mais segundo as
condições internacionais do que as nacionais” (SODRÉ, [1966]2007, p. 20-21).
Bethânia Mariani (1993), ao analisar o discurso fundador da imprensa no Brasil, aponta
como raros os momentos em que a situação brasileira era enfocada, presumindo que o públicoalvo das publicações não eram os brasileiros, mas os portugueses residentes agora no Reino
Unido a Portugal e Algarves.
Ao invés de propiciar a inscrição do Brasil na modernidade do século XIX, o
surgimento oficial (e ‘oficioso’) de uma ‘imprensa brasileira’ reinstalou,
reforçou as diferenças entre Corte e Colônia, entre o Velho e o Novo Mundo,
uma vez que não deu voz aos brasileiros. Nos raros momentos em que se
tematiza o Brasil, tratava-se mais de um discurso sobre o Brasil e não de um
discurso jornalístico brasileiro propriamente dito (MARIANI, 1993, p. 32).

A partir dessas reflexões, infere-se que o discurso jornalístico no Brasil se iniciou com a
mediatização da sociedade colonial a partir da amplificação das ideias consolidadas largamente
na Europa. Strömbäck (2008), ao discutir o processo de mediatização da política, concluiu que
historicamente os meios de comunicação de massa se iniciam como a fonte principal de
informação das sociedades para, logo em seguida, começarem a mediar a política e a vida social.
É certo que a mudança no espaço social não aconteceu somente pelos jornais. A estimativa
entre 1808 e 1821 aponta para a chegada de mais de 15 mil portugueses e a comunicação não
mediada é natural, intensa e contínua.
Porém, é preciso considerar a chegada dos discursos religiosos e políticos europeus que
começaram a modelar e a construir sentidos no novo reino e em suas províncias. Novo mundo
com leis antigas. A censura pesada e a submissão ao governo estavam arraigadas nas estruturas
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de poder a ponto de Sodré ([1966]2007) descrever toda essa fase da nova imprensa como
“áulica”, hoje mais conhecida como “chapa branca”. Uma série de folhetos e jornais efêmeros
subservientes à Corte e em defesa do absolutismo. A influência dos meios na política ficou mais
clara no período da campanha pela independência, quando os panfletos e libelos abrigavam os
debates mais acirrados sob o anonimato dos pseudônimos. Não raro o próprio príncipe Pedro,
incógnito como os demais, defenestrava um opositor com os piores insultos nas páginas desses
folhetos.
A Revolução Constitucionalista do Porto (1820) liberou a imprensa em todos os reinos,
exigiu a volta da família real a Portugal e a recolonização do Brasil. Esta última imposição
chacoalhou o país. Nessa época, além da imprensa “áulica”, circulavam cerca de 20 periódicos
no Rio de Janeiro. Esses pequenos jornais efêmeros saíam uma ou duas vezes por semana para,
no máximo, 200 assinantes e serviam para suprir a demanda por literatura. Pelo baixo custo,
chegavam a todas as classes, principalmente pela leitura em voz alta para uma comunidade
eminentemente oral. Na campanha para a independência, toda a imprensa debateu
exaustivamente o tema e o debate ganhou as ruas.
Esse foi um momento em que a influência política da mídia afetou a distribuição de poder,
como defende o pesquisador Kent Asp (1986). O autor acredita que a mídia exerce seu poder
por influenciar a percepção e as crenças do público ou por exercer considerável capacidade
discricionária. Esses libelos e folhetos descreveram a crise aos brasileiros médios e
impulsionaram o momento político de ruptura com Portugal, em 1822.
Na obra Insultos Impressos, Isabel Lustosa (2000) descreve com detalhes a guerra dos
jornalistas na Independência. Um debate virulento emergiu da conjuntura do país em uma
situação de total instabilidade e indefinição, que passou da censura cerrada à liberdade total de
imprensa. O acesso amplo às impressões levou à superfície das páginas dos jornais mais
conservadores a transcrição da oralidade brasileira, na sua forma mais coloquial e popular.
Personagens da elite nascidos no Brasil que, até aquele momento, viviam à margem da vida
pública devido à erudição limitada, encontraram nas páginas dos jornais a extensão dos
violentos debates travados nos saraus privados ou em público, nas tabernas e esquinas.
Foi um momento extremamente vibrante, onde se assistiu a um processo de
liberalização política sem precedentes na nossa história. Cada um escrevia e
assinava o que bem entendia. Os jornais não noticiavam: produziam
acontecimentos. Da partida do rei (abril de 1821) até o fechamento da Assembleia
(novembro de 1823), a imprensa abrigou um debate de características
democráticas, porém sem regras definidas (LUSTOSA, 2000, p. 16).
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Encerrado esse processo e consolidado o reinado de Pedro II, retorna-se à censura rígida,
porém os brasileiros já tinham acesso aos prelos e a convicção de que não poderiam mais deixar
o país nas mãos dos portugueses. Nascia a lusofobia alimentada pela imprensa. Juarez Bahia
(1990) indica que, até o início da República, permanecem as características do jornalismo da
Independência – radicalidade opinativa; descompromisso comercial (pasquins); jornalismo de
campanha de mobilização nacional (Abolição e República) – embora cada vez mais organizado
como uma empresa lucrativa e mais aparelhado com máquinas modernas44. Bahia afirma que,
mesmo como Reino Unido, o Brasil ficou ainda mais de um século à margem do capitalismo
mundial, só mudando na virada do século XX, com a expansão da economia cafeeira.
No estrito campo da comunicação de massa, temos um jornalismo impresso
tardio e, já com a tipografia, uma dependência industrial que bloqueia o jornal
e o livro. Assim, é menos por uma razão política e mais por uma razão
econômica que progredimos pouco, num horizonte de indústria e de
jornalismo, especificamente no período que vai da Independência à República
(BAHIA, 1990, p. 64).

As mudanças sociais no Brasil Imperial foram tumultuadas. Em face disso, eclodiram
várias revoltas – motivadas pelas dificuldades de vida da população e sempre apoiadas por
periódicos – até a proclamação da República. Nesse período, houve a Confederação do Equador
(1825), Cabanagem (1840), Sabinada (1837) e Farroupilha (1845). As experiências eram
repassadas pelos impressos de província a província, levando formas de dizer e fazer a
resistência, mudando a cultura, reduzindo distâncias e acelerando processos. Todavia, nenhuma
teve um envolvimento da imprensa tão grande quanto a Praieira (1848-1850) em Pernambuco.
Romancini e Lago (2007) afirmam que a revolta pernambucana foi consequência do
movimento preparado a partir de pasquins e jornais locais. A revolta recebeu o nome de Praieira
em alusão à Rua da Praia, em Recife, onde ficava a sede do jornal Diário Novo (1842 a 1848).
Lá os liberais da vanguarda do movimento estavam aglutinados em enfrentamento direto com
o jornal conservador Diário de Pernambuco. Todas essas revoltas populares emergiram com
apoio de jornais lidos em voz alta, proporcionando debate públicos acalorados e focos de
resistência.
As campanhas abolicionista e republicana se tornaram marcos da consolidação do
jornalismo profissional brasileiro. Com prelos espalhados por todas as províncias, o jornalismo
ganhou força em suas duas vertentes: político-literária e político-partidária. A primeira evolui
no contexto do Romantismo, quando as histórias eram publicadas por partes nas edições do
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O telégrafo chegou em 1852, os cabos submarinos, em 1874, e o sistema de correios, em meados de 1850.
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jornal, como o romance nacionalista O Guarani (1857), de José de Alencar. O mesmo autor
também se destacou no campo da política, como ministro da Justiça de D. Pedro II, e no debate
sobre o abolicionismo. Do lado dos escravagistas, quase sempre também monarquistas,
defendiam que a escravidão se autodestruiria gradativamente e não por decreto.
No campo político-partidário, destacou-se o jornal A República (1873), órgão do Partido
Republicano Brasileiro (PRB), que aglutinava a burguesia cafeeira. Chegou a atingir 10 mil
exemplares por edição, inaugurando as grandes tiragens. Com ele, na mesma época, surgiram
pelo menos outros 20 jornais republicanos e abolicionistas. Um aspecto das faces antagônicas
dos jornais é que, ao mesmo tempo em que defendiam a causa abolicionista, aceitavam anúncios
de escravos como produtos (SODRÉ, [1966]2007). Marialva Barbosa (2010) destaca os jornais
que se colocaram contra a escravidão no Rio de Janeiro: a Gazeta de Notícias, fundada em
1875, por Ferreira de Araújo, a Gazeta da Tarde e Cidade do Rio, ambos criados por José do
Patrocínio. Os dois últimos, além das notícias, realizavam manifestações públicas que
acabavam por impactar os não letrados.
Nessa mesma leva de jornais, Romancini e Lago (2007) destacam a criação do jornal
republicano A Província de São Paulo (1875), primeiro nome de O Estado de S. Paulo (1990),
que sinalizou o tipo de imprensa a ser dominante no país. O jornal se declarava neutro – embora
apoiasse todas as bandeiras do PRB em seus artigos de fundo – e demonstrava uma preocupação
política concomitante com a determinação de ser objetivo na descrição de fatos cotidianos. Para
isso, estruturou-se como empresa, baseado na venda de anúncios, assinaturas e, principalmente,
na venda avulsa aos moldes da imprensa mundial. Apesar de ter inspirado toda uma geração de
jornais, recebeu muitas críticas, sendo acusado de mercantilizar a imprensa.
A fase artesanal no Brasil se encerra ao longo da Primeira República (1889-1930), mas
foi uma transição lenta e gradual, pois muitos jornais – principalmente os monarquistas e
doutrinários – conservaram sua força. A venda avulsa impulsionava cada vez mais a imprensa
para uma organização capitalista, substituindo a força do opinativo pela necessidade comercial
da objetividade. Surgiram as grandes reportagens e começaram a chegar ao Brasil as inovações
trazidas dos Estados Unidos na esteira da exportação cafeeira.
O Jornal do Brasil (1891) nasceu já nos moldes do jornalismo moderno e trazia grandes
novidades, como a distribuição estruturada de transporte para ampliar o alcance e agilizar a
chegada do periódico cada vez mais cedo às ruas de toda a província. Outras inovações eram a
existência de correspondentes estrangeiros e a profissionalização das reportagens locais. Apesar
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dessa intenção de acompanhar a imprensa popular ou de centavo (penny press), o Jornal do
Brasil não se destacou pelo relato de fatos e busca pelo furo. Ao contrário, os artigos de fundo
resistiam e a subserviência às oligarquias políticas continuava.
Embora a Constituição da República de 1891 assegurasse a liberdade de imprensa,
também instituía a responsabilidade do autor pelos escritos e proibia o anonimato, talvez para
evitar repetir a virulência dos debates da Independência, talvez para conter os jornais políticoliterários ainda habituados aos ataques apócrifos. O fato é que o campo jornalístico em
formação estava se adaptando até mesmo à liberdade de expressão, contudo a força política
governamental incidia de outras maneiras. De acordo com Sodré ([1966]2007), os governos
brasileiros desde sempre mantiveram controle sobre a imprensa, quer seja por sanções e
regulações, quer seja por “subvenções” de publicidade ou subsídios diretos a alguns editores.
Sodré ([1966]2007) reproduz a descrição da imprensa brasileira de 1889 pelo
correspondente Max Leclerc45 do Journal des Débats, de Paris, à época um dos diários mais
influentes da França. A coletânea de artigos foi publicada, em 1942, pela Editora Nacional, em
forma de livro, traduzido por Sérgio Milliet, com o título Cartas do Brasil. O relato traz uma
visão oportuna para análise do campo jornalístico brasileiro a partir da visão da Europa, onde a
atividade havia se desenvolvido um século antes. Para Leclerc, o jornalismo brasileiro era
“reflexo fiel do estado social nascido do governo paterno e anárquico de D. Pedro II”
(LECLERC, 1942, p. 161).
O parisiense reconhece a organização empresarial e prosperidade dos novos jornais
criados na República para atingir um maior número de leitores e incrementar o subsídio
publicitário. Destaca o Jornal do Comércio e a Gazeta de Notícias como os melhores nos
negócios, pois os anúncios enchem as quatro páginas e ainda trazem suplementos, contudo
critica a falta de método para escolha dos assuntos e diagramação das páginas.
Nos jornais mais lidos, os anúncios invadem até a primeira página:
transbordam de todos os lados, o espaço deixado para redação é muito restrito
e, nesse campo já diminuto, se esparramam diminutas notícias pessoais,
disque-disques e fatos insignificantes; o acontecimento importante não é, em
geral, convenientemente destacado, porque ao jornalista como ao povo, como
ao imperador, falta uma concepção nítida do valor relativo dos homens e das
coisas; carecem eles de um critério, de um método (LECLERC, 1942, p. 162).

Leclerc elogia o Jornal do Comércio pelo conteúdo, mas o classifica como “uma espécie
de Times sem virilidade; é o Times sem os leading articles” (LECLERC, 1942, p. 163),
45

LECLERC, Max. Cartas do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1942. p. 161. Disponível em:
<http://www.brasiliana.com.br/obras/cartas-do-brasil/pagina/161>.
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evidenciando que ainda não havia chegado o lead46 ao Brasil. Classifica a Gazeta de Notícias
como apática, mas destaca o redator-chefe, Ferreira de Araújo, como exemplo de jornalista.
O Dr. Araújo um excelente jornalista; julga homens e coisas com
condescendente ironia; escreve com precisão, elegância e sobriedade raras;
coloco-o nessa elite de brasileiros muito cultos, muito superiores a seus
concidadãos. Tem ele temperamento, caráter, espírito elevado, inteligência
aberta. […]. Talvez seja o único, em seu jornal e no seu país, a ter uma ideia
justa da verdadeira missão do jornalista, mas, sozinho, não conseguirá levar a
cabo a tarefa (LECLERC, 1942, p. 163).

Pelo restante do relato, o jornalista francês critica pasquins políticos que só visam à
“orientação da opinião pública” e a imprensa político-partidária que vive de subvenções dos
partidos, de um grupo ou até mesmo de um político, lida somente por quem concorda com
aquela corrente de pensamento. Defende que a imprensa em conjunto deveria “orientar a
opinião”, ser guia, exercer sua função educativa, e não abandonar o povo à sua ignorância e à
sua apatia. Observa-se que Leclerc não cobra objetividade jornalística, pois nem existia essa
exigência no resto do mundo, muito menos na França. Contudo, percebe-se o elogio à seleção
de conteúdo, à notícia e à função de informar com base no interesse público, à verdade e à
transparência como valores e, principalmente, à valorização da independência do campo
político e econômico.
Essa tendência observada nos “melhores jornais” pelo correspondente francês se espalha
por todo o país durante a República Velha, com um efetivo crescimento da imprensa,
principalmente a paulista, com uma economia aquecida pela produção de café e pelo início da
industrialização. Nessa época, Assis Chateaubriand inicia a rede nacional de jornais Diários
Associados que, junto à revista semanal O Cruzeiro, com mais de 700 mil exemplares,
consolida a imprensa no Brasil e nos inicia na fase industrial.

3.2 A CLIVAGEM DO JORNALISMO MODERNO

Depois da invenção da prensa a vapor, que possibilitou as grandes tiragens, acontece o
que Marcondes Filho ([2002] 2010b) chama de “grande clivagem” do jornalismo moderno, na
qual se estabeleceram as categorias que dão sustentação à profissão até hoje. O campo do
jornalismo deixa para trás a fase político-literária caracterizada pelo Romantismo, pelo
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Lead é como é chamado o primeiro parágrafo de uma notícia e informa quem fez o que, a quem, quando, onde,
como, por que e para quê (LAGE, 2012).
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improviso estruturante e pela defesa aguerrida de causas em nome da transparência e da
independência de seus agentes. Entra em cena a produção em série de notícias, de novidades,
de entretenimento e, consequentemente, de lucros para a organização da empresa capitalista.
A virada do século XX é o tempo da consolidação da imprensa de massa e dos
conglomerados de comunicação, um período que compreende de 1840 a 1995. O período que
Nelson Werneck Sodré ([1966/1999]2007) chamou de “fase industrial” engloba a imprensa de
massa e a imprensa dos grandes conglomerados de comunicação. Para este trabalho, o período
se estende até 1995, ano em que foi liberado o acesso à internet doméstica. Esse período foi de
mutações profundas no cenário global e local. O período em que se insere este percurso é
importante porque foi o momento histórico de consolidação do habitus e do illusio no campo
jornalístico. Além disso, materializa-se a posição da imprensa no campo de poder. Noções
importantes da Teoria dos Campos de Bourdieu (1930-2002) a se aprofundar na pesquisa.
O período abrange duas guerras mundiais e suas inovações tecnológicas de informação,
assim como a consolidação da lógica do capitalismo globalizado e, consequentemente, a
moldagem da lógica da mídia jornalística (ASP, 2014). Essa é a idade das grandes audiências,
da concorrência e da mercantilização da informação e culmina com os grandes conglomerados
multimídia, os quais viriam a ter influência incisiva na cultura e na sociedade global. O discurso
sobre o papel social do jornalista e a retórica da cientificidade delineiam estratégias de
legitimação e sustentação em torno de valores como interesse público, atualidade, objetividade,
ética e equidade, que justificam a constante negociação com o mercado.
Burke e Briggs (2004) chamam esse período de “Era da Comunicação de Massa”. Os
jornais tiveram que encontrar uma forma de seleção, apresentação e distribuição dos seus
conteúdos para que a circulação se ampliasse e atingisse o maior número de pessoas. A
necessidade de independência política e econômica percebida na fase artesanal do jornalismo
impulsionou o modelo de negócio para a venda avulsa e publicidade, além da conquista de mais
e mais assinantes. Virou uma grande empresa capitalista. As tiragens de 35 mil exemplares
passaram para 200 mil, 500 mil, um milhão, sendo preciso reforçar as receitas. Isso significa
que o custo de produção aumentou muito por conta do investimento nas novas rotativas –
impressoras mecânicas de cilindros a vapor e, logo depois, a motor –, na composição mecânica
de linotipos, no uso do telégrafo e do telefone. Era preciso vender, e vender muito. Strömbäck
(2008) classifica como evolução para um quadro crescente da dependência das audiências, ou
seja, há um novo deslocamento de poder, ainda mais difuso, no espaço social.
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O maior jornal sensacionalista francês, Le Petit Parisien, por exemplo, registrou em 1919
uma tiragem de 1,5 milhão de exemplares, enquanto a tiragem total do país seria de 9,5 milhões.
A circulação francesa só aumentou em 1946, com o total de 15 milhões de exemplares, para
depois ir se estabilizando pela concorrência com meios eletrônicos até chegar, em 1989, a 2,8
milhões de exemplares circulando (MARCONDES FILHO, ([2002] 2010b)). Outro bom
exemplo aconteceu na Inglaterra, que registrou circulação total, em 1881, de quase seis milhões
de jornais. Em 1890, as tiragens no país estavam concentradas em quatro grandes grupos de
mídia que controlavam 92% da circulação de jornais diários (THOMPSON, 1999; BURKE;
BRIGGS, 2004).
Para chamar a atenção em meio a centenas de veículos, o furo virou objeto do desejo;
assim, a reportagem e as entrevistas exclusivas tiveram uma gradativa valorização. Outra
novidade foi o aumento do número de páginas dos jornais populares, de 4 para 8. Houve ainda
o incremento dos jornais de domingo, que trazem os romances em capítulos (folhetins). Em
resumo, era preciso criar a notícia diariamente para se distinguir dos demais. A novidade
precisava ser anunciada na capa a ser exibida na banca e apregoada nas ruas pelos gazeteiros.
Assim surgiram as manchetes, as chamadas de primeira página, as logomarcas com o nome do
jornal, as ilustrações e as fotografias. Sem falar nos anúncios, até mesmo na primeira página.
Os jornais precisavam de sedes cada vez maiores, com redações cheias, sistemas de
distribuição e parques gráficos gigantescos para dar conta das tiragens-monstro. Novos
profissionais assumiram variadas funções e responsabilidades; agora, além do editor e dos
vários repórteres, surgiram os redatores, copidesques, ilustradores, diagramadores e gráficos.
Uma das funções da noção de habitus, para Bourdieu (1996c), é dar conta da unidade de estilo
que vincula as práticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de agentes a uma
cultura de um campo profissional. A partir disso, infere-se que rotinas produtivas foram criadas
para sustentar essas práticas, assim como regras e valores cultivados pelos agentes do campo
para que a atividade fizesse sentido. Ao mesmo tempo, essas iniciativas de distinção começaram
a ser reproduzidas pelos concorrentes e acabaram por unificar o campo em torno de princípios
comuns. São as instituições, ou seja, as “regras do jogo” se formando para movimentar as
“equipes”, as organizações consolidadas (NORTH, 1990 apud ASP, 2014b).
No exercício de valorizar a reportagem e dar corpo às suas narrativas, os jornais
estadunidenses foram, aos poucos, criando identidade própria. Textos de legitimação emergiam
nas páginas editoriais e na publicidade, mas também nos assuntos elencados, na diagramação e
demais matérias significantes. Em Nova York, por exemplo, Schudson ([1978]2010) aponta
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que a antiga penny press começou a sustentar “ideais” de distinção, ficando o World e o Journal
ligados ao ideal literário e engajado no entretenimento, enquanto o Times escolheu o ideal da
informação, mais voltado para a factualidade. Porém, os dois estilos mantinham a defesa do
relato dos fatos.
Ao analisar a imprensa estadunidense na virada do século XX, Schudson ([1978]2010)
afirma que o ideal informativo ficou associado à justiça, à objetividade e a “um escrupuloso
desapego”. Esse “desapego”, a partir da visão de Bourdieu (1996a), pode ser entendido como
o valor dado à independência de poderes constituídos, comum à autonomização dos campos
profissionais. Schudson observa também que a divisão entre os gêneros informativo e opinativo
tem conexões com a separação da sociedade em classes. Afirma que o “ideal informativo”
transmite uma percepção de confiabilidade e autenticidade maior à classe média instruída,
enquanto a classe trabalhadora e a média emergente se conectam mais ao “ideal da narrativa”.
Para o autor, existe uma “dimensão moral” na leitura dos jornais, percebendo a existência de
“orgulho e vergonha na leitura”, uma inter-relação microssocial entre os sujeitos e o veículo.
Dentro da perspectiva do seu país, Schudson ([1978]2010) elege o New York Times
(1851) como o ideal jornalístico informativo do século XX, embora fosse uma das menores
tiragens da época, com cerca de 80 mil exemplares. Sob o slogan “Toda notícia que se deve
publicar”, atravessou o século como o jornal da elite liberal, conservadora e bem informada,
influenciando negócios e política, a ponto de ser chamado de “A Bíblia dos Negócios” e ajudar
a eleger governantes. Era um jornal de negócios, de tom sóbrio, maduro, e em suas páginas
eram relatadas as transações imobiliárias e realizadas análises financeiras. “O Times atraía
leitores entre ricos e entre aqueles que aspiravam à riqueza e ao status, em parte porque era
socialmente aprovado. Ele próprio era um emblema de respeitabilidade” (SCHUDSON,
[1978]2010, p. 139).
Os concorrentes do Times, o World e o Journal, que optaram pelo ideal literário, passavam uma
ideia do novo, inusitado e imprevisível da maioria da população recém-chegada à vida urbana. O
World ostentava na passagem do século uma tiragem de 600 mil exemplares e o Journal de 430 mil,
por exemplo. As matérias de interesse humano e observação da nova vida na metrópole com olhos
curiosos ajudavam pedagogicamente seus leitores nesse reconhecimento. Essas características
atraíam esse grande público para próximo aos democratas, que, na época, tinham poder político bem
menor em relação aos republicanos, assim como, consequentemente, os seus jornais six-penny.
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A valorização da investigação e denúncia de corrupção político-administrativa
(muckraking47) e o exagero nas histórias de primeira página eram motivo para “reclamações
contra operações jornalísticas, formuladas por líderes políticos ou romancistas sofisticados,
além de pessoas comuns, perturbadas pelas ameaças de privacidade” (BURKE; BRIGGS, 2004,
p. 212). Outro fenômeno era o pioneirismo no desenvolvimento das tecnologias da informação,
que começou com o telégrafo. Um exemplo é o editor do inglês Daily Mail, Alfred Harmsworth,
Visconde Northcliffe, que patrocinou o primeiro voo de Blériot sobre o Canal da Mancha
(1909) e financiou as primeiras transmissões de rádio (1920). Foi ele também o primeiro jornal
britânico a ultrapassar a marca de dois milhões de exemplares.
Burke e Briggs (2004) destacam que cada país teve sua história marcante nesse período
de clivagem. Na França, em 1881, surgiu a nova lei de imprensa, que aboliu antigas restrições,
inclusive o depósito caução para a possibilidade de multas por difamação e outras ofensas. No
mesmo ano, a Alemanha também retirou as restrições, que voltaram três anos depois. Em 1875
foi a vez do Japão e, em 1878, da Índia. “Em todos os países, independentemente do tipo de lei,
a imprensa havia se estabelecido por volta de 1900 como uma força social que deveria ser
avaliada em uma democracia futura, tanto quanto havia sido em um passado autoritário”
(BURKE; BRIGGS, 2004, p. 201).

3.2.1 Além do impresso

Para ampliar o panorama de mídia, vamos olhar além dos jornais. Os anos 1960 marcaram
a época áurea das revistas em cores até terem que readequar as tiragens após o crescimento da
televisão, na década seguinte. No auge das revistas, a Newsweek e a US News and World Report
juntas cresceram em circulação de 5,38 para 8,47 milhões de exemplares nos Estados Unidos.
Para o cinema, os anos 1920 e 1930 foram os melhores anos, mas o jornalismo entrava apenas
como documentários antes das sessões. A “Era da Difusão” descrita por Burke e Briggs (2004)
vai dos anos 1930 aos 1950, como o tempo em que as grandes corporações de radiodifusão na
Inglaterra (BBC) e nos Estados Unidos (NBC e CBS), impulsionadas pelas guerras,

Nos EUA, a idade do ouro do jornalismo se associa ao nome de “muckraking”, expressão que conjuga as
palavras “musgo” (muck) e “ancinho” (rake). A caneta funcionaria como um ancinho que revolvia o lodo da
base da sociedade.
47
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transformaram-se em grandes instituições jornalísticas. Estas, consequentemente, foram as
mesmas que impulsionaram a televisão no pós-guerra.
Com o rádio transistor nos anos 1950, foi possível impulsionar novamente o noticiário do
rádio, que havia perdido espaço após a guerra, mas agora tinha ganhado espaço na música
popular. Em 1963, nos Estados Unidos, com 70% das receitas bancadas pela publicidade local,
o rádio ficava à mercê do mercado. Burke e Briggs (2004) afirmam ser quase impossível separar
a extensão da influência do rádio sobre atitudes e hábitos da sociedade em relação a outras
influências da cultura e da sociedade. Porém, a partir do alcance em lugares mais remotos e da
mobilidade proporcionada pelo rádio de bolso, teve uma penetração mais pervasiva do que
qualquer das outras mídias seja para informação, educação ou entretenimento.
O jornalismo só entrou na programação fixa da televisão em 1934, na NBC, com
manchetes e notícias rápidas. O uso político da televisão era feito mais diretamente pelos
telejornais e flashes ao vivo. Como exemplo, pode ser citado o caso do senador Joseph
McCarthy que, em 1950, apresentou uma “lista negra” acusando, entre outros, artistas de
aproximação com comunismo. A princípio, conseguiu um período de superexposição, inclusive
com transmissão ao vivo de seus interrogatórios, para depois ser derrubado pela própria mídia
televisiva cansada de ser usada administrativamente pelo parlamentar, tendo como
contraposição o programa Veja Agora, de Ed Murrow, na CBS.
Se observarmos, há vários fatos na cobertura telejornalística que marcaram época e
mudaram costumes em todo o mundo, quer seja pelo conteúdo ou pelo modo de dizer da
televisão dos Estados Unidos. A cobertura da Guerra do Vietnã (1955-1975) e os consequentes
protestos de paz foram amplamente discutidos na mídia dos EUA, seja nos noticiários,
programas de entrevistas ou documentários que cruzaram o mundo. A exibição de combates e
da crueldade dos militares estadunidenses com os vietnamitas mudou radicalmente a relação
que a opinião pública tinha com aquele conflito. Naquele momento, a reação negativa fez com
que o governo legislasse sobre as imagens de guerra, demonstrando como o jornalismo foi
modelador e constitutivo dos protestos (COULDRY, 2014).
Os protestos pela conquista dos direitos civis da comunidade negra estadunidense foram
influenciados sobremaneira pela televisão, sobretudo porque as manifestações foram filmadas,
provocando medo na população. Essa inter-relação com o campo político teve um impacto na
sociedade, principalmente após o assassinato do líder negro Martin Luther King (1968).
Comoção semelhante, mas sem a mesma revolta civil, o assassinato de John Kennedy
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televisionado ao vivo em 1963, que se destacou como cobertura em todo o mundo, consolidou
o medo da “ameaça comunista”. Não só as matérias jornalísticas em si, mas a história e os
modos de dizer da imprensa estadunidense são reconstituídos e amplificados pelos filmes que
recontam a tragédia desde então.
No século XX, a expansão da comunicação se intensifica no mesmo ritmo de crescimento
e consolidação das economias. Esses processos levaram a uma crescente acumulação de
recursos em todos os setores industriais. Após o sucesso das tiragens-monstro, surgiram os
“barões da mídia”, que compraram vários pequenos jornais e os incorporaram em monopólios
locais, logo se expandindo a alcances nacionais e internacionais. No pós-guerra, ramificaramse por outros tipos de mídia, como cinema, televisão, rádio e demais ramos de entretenimento.
Esses conglomerados transnacionais de comunicação têm contribuído sobremaneira para a
padronização da produção simbólica mundial e, consequentemente, para a mudança das
culturas locais.
Um dos exemplos mais bem-sucedidos é o australiano Rupert Murdoch e seu império de
mídia na Inglaterra. Em 1969, ele comprou o Sun (antigo Daily Herald) e o News of the World;
e em 1971, o The Times. Em meados dos anos 2000, era dono da News Corporation, colossal
império de comunicação presente em 133 países. A ele se atribui a célebre frase que traduz o
espírito da época: “Não se preocupem. Não queremos controlar o mundo. Só queremos um
pedaço dele”.
A concentração de poder da mídia no século XX tornou-se uma fonte cada vez
maior de preocupação pública entre 1961 e 1981. Ela embaçou não apenas a
maioria das possíveis linhas divisórias entre informação e entretenimento
(com um pouco de educação no meio), mas também a linha que separa os
partidos políticos entre esquerda e direita e, por fim, as diferenças entre as
mídias (BURKE; BRIGGS, 2004, p. 216).

As grandes corporações, ao estreitar as fronteiras de comunicação e entretenimento,
ocuparam um lugar estratégico no processo global de ampliação do capitalismo. Essas redes
mundiais difundiram de forma ampliada os produtos culturais de massa, padronizando modos
de dizer e, até mesmo, moldando instituições e sujeitos no espaço social. O consumo virou o
discurso social hegemônico do planeta, legitimando o mercado como o condutor das aspirações
de vida e visões de mundo. A fronteira entre jornalístico e entretenimento ficou mais difícil de
ser definida a partir da televisão, do rádio, do cinema e das revistas. “A opinião pública seria
formada de diversos modos, assim como a procura de entretenimento e educação seria moldada
de maneiras diferentes” (BURKE; BRIGGS, 2004, p. 217).
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Apesar do aparecimento do rádio e da televisão, a impressão gráfica permaneceu com sua
força até o fim do século, a partir da fundação de novos jornais, revistas e livros. A ampliação
da publicidade foi determinante para a indústria cultural e da consciência48 começar a incidir
com força no campo do jornalismo. Em alguns momentos, essa separação entre publicidade e
jornalismo não era clara, e o surgimento do merchandising49 e de matérias pagas incidiu na
própria ideia do jornalismo. Essa mediatização da cultura a partir dos grandes meios de
comunicação promove significativas mudanças no espaço social. As organizações de mídia
expandiram gradativamente suas atividades até as atuais escalas hipermidiáticas, influenciando
os campos político e econômico em escalas inimagináveis; basta observarmos a globalização
da comunicação nesse período, com o fluxo internacional de informação padronizando a
economia e o consumo em diferentes países.
Burke e Briggs (2004) afirmam que o jornalismo começa a ser percebido como
instrumento de poder durante a Segunda Guerra Mundial, passa a ser controlado com rigor e a
operar dentro dos projetos mais amplos de propaganda. Uma ‘guerra de palavras’ foi travada
entre 1939 e 1945 e o microfone se transformou em uma arma poderosa, conforme os autores.
Entre vários exemplos de uso político do rádio, destaca-se o uso feito por Hitler na máquina de
propaganda nazista na Alemanha, os comícios amplificados pelo rádio de Nuremberg na Rússia
e as radiofônicas conversas de Roosevelt ao pé da lareira e seus pronunciamentos de feriado
aos estadunidenses.
Quando a Segunda Grande Guerra acabou, a televisão – criada em meados de 1940 –
ainda não chamava a atenção. Porém, em 1952, já havia 20 milhões de aparelhos em uso nos
Estados Unidos, impactando o cinema e o rádio. O desenvolvimento não era sincronizado, e na
Inglaterra, por exemplo, em 1952, havia pouco mais de 1 milhão de aparelhos. A difusão do
pós-guerra, contudo, optou pelo entretenimento, permanecendo os jornais impressos e algumas
revistas semanais como os espaços de notícias, salvo alguns telejornais e programas de notícias.
“A primeira vítima de uma guerra é a verdade”, diz o aforismo que cabe muito bem para
explicar o comportamento do jornalismo. Enquanto a Alemanha instrumentalizava os estudos
48

O campo de produção de bens simbólicos (BOURDIEU [1989]1998) apresenta duas vertentes marcadas pelas
esferas da vida intelectual e artística, sendo elas: o campo de produção erudita e o campo da indústria cultural. O
campo de produção erudita destina a produção de seus bens a um público de produtores de bens culturais, enquanto
o campo da indústria cultural os destina aos não produtores de bens culturais, ou seja, a população em geral que
não tem como distinguir os campos, e este tipo de produção cultural sem filtro erudito acaba sendo chamado de
Indústria da Consciência.
49
No Brasil se convencionou chamar de merchandising em propaganda a aparição dos produtos no vídeo, no áudio
ou nos artigos impressos em sua situação normal de consumo, em declaração ostensiva da marca (VERONEZZI,
2005, p. 209).
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pioneiros da comunicação para a máquina de propaganda nazista, os Estados Unidos investiram
em pesquisas dos efeitos, a partir da Escola Funcionalista, intermediadas por fundações como
a Ford e a Rockfeller. Para Nilson Lage (2012), as pesquisas de Harold Lasswell versam sobre
a “gestão governamental das opiniões”, que não pareciam conflitar com o conceito que o
sociólogo fazia de democracia.
As pesquisas dos anos 1930 sobre comunicação de massa sob a liderança de Wilbur
Schramm, em Illinois e Stanford, culminaram numa coletânea de textos a qual foi a primeira
referência para a história do campo jornalístico. Essa coletânea passou a ser usada pelas escolas
de jornalismo do mundo todo. “De acordo com historiadores mais críticos, os textos eram
versões, para consumo público, das pesquisas que os autores faziam secretamente para o
governo” (MEDITSCH, 2015, p. 67). Naquele momento, o discurso sobre o papel social do
jornalismo estava em torno da defesa da democracia, liberdade de informação, transparência e
economia liberal.
Até o início dos anos 1960, o modelo foi levado a escolas por todo o mundo, inclusive
com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), a partir da Unesco. Tome-se como
exemplo o Centro Internacional de Estudos Superiores em Jornalismo para a América Latina
(Ciespal), com sede no Equador, que formou professores e intelectuais de todos os países
americanos. Com a eclosão de ditaduras apoiadas pelos EUA, o discurso da liberdade de
imprensa como bastião da democracia e a promoção do American Way of Life incomodou os
regimes totalitários e o discurso jornalístico na região tomou outra rota de legitimação. Segundo
Meditsch (2015), o ensino do jornalismo na América Latina passou a ser voltado para
manutenção da ordem e controle social.
O que se observa é que, com o passar dos anos, a ideia da objetividade jornalística tomou
força, assim como o discurso pautado na técnica, distanciando, muitas vezes, pesquisa
acadêmica e formação profissional. Nos anos 1980, a formação do jornalista recebe influência
do marxismo; na década de 1990, foi o tempo dos estudos do simbólico; e, desde o início do
século XXI, pauta-se pela tecnologia. A redação mantém a regularidade modulada pelo
mercado desde o início da fase industrial, e tem como função administrar os conflitos
ideológicos. Profissionais são formados em um habitus cultivado pelo campo, reforçado pelas
produções culturais em constante conflito com o mercado.
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3.2.2 A Era do Repórter

Ao analisar essa fase a partir dos Estados Unidos, como metodologicamente proposto,
percebe-se a crescente profissionalização e mudança de status dos agentes no campo, que
começavam a mostrar necessidade de distinção em relação à concorrência. Michael Schudson
([1978]2010) chama de a Era do Repórter, porque foi nessa época que começavam a ser
reconhecidos como agentes sociais, principalmente porque a verdade e a narrativa dos
jornalistas passam a ser uma forma de distinção e um capital cultural importante. Esse momento
pode também ser entendido como uma contraposição à fase político-literária, quando as notícias
eram “mais ou menos ‘inventadas’” e o profissional, desvalorizado e sem credibilidade.
“A fidelidade aos fatos é identificada com a figura dos repórteres e as ameaças à exatidão
dos fatos, com os editores de olhos voltados para a caixa registradora” (SCHUDSON,
[1978]2010, p. 79). Essa máxima nem sempre era aplicável a todos, apesar de recorrente em
vista do incremento da circulação como a meta constante. Joseph Pulitzer, editor do principal
jornal de Nova York, o New York World (1897), era defensor contumaz da capacitação dos
jornalistas em busca de uma qualificação, o que se confundia à época com a ideia de
imparcialidade. O oposto era encontrado no seu maior concorrente, o editor William Randolph
Hearst, do New York Journal, exemplo vivo do empresário ganancioso da época, conhecido
pelos excessos na busca por leitores. Dois “barões da mídia” com ideias opostas.
Ainda no auge dos penny papers, o jornal New York Herald, de James Gordon Benett, foi
o primeiro a ter correspondente estrangeiro contratado. As matérias especiais eram
reproduzidas em outros diários do país sob a chancela do repórter enviado e a designação “Do
Herald”. Depois dele, a prática se espalhou no sentido de garantir a independência política da
notícia e a distinção para as grandes empresas jornalísticas. A competição das chancelas passava
ainda pela forma de coleta das informações – se foi feita por telégrafos, se exigiu muito esforço
de reportagem, se foi uma entrevista exclusiva ou, principalmente, se custou um investimento
financeiro de monta que valesse ser exibido aos leitores do jornal. Durante a Guerra de Secessão
(1861-1865), os jornais estadunidenses chegavam a investir 100 mil dólares nas reportagens de
guerra, assim como em pessoal. Para se ter uma ideia, somente a serviço do New York Herald
havia 40 correspondentes.
A reportagem sendo valorizada impulsionou cada vez mais a profissionalização e, a partir
de 1870, já há registros de contratação de jornalistas formados. A mitologia em torno da
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profissão era alimentada pelos repórteres e suas publicações, ao mesmo tempo em que havia
uma disponibilidade da sociedade para legitimar esse comportamento, pois as aventuras
protagonizadas por eles tinham muita receptividade entre os leitores. Os feitos se propagavam.
Além dos relatos públicos de façanhas, clubes de imprensa se espalharam pelos Estados Unidos
com a função prática de servir como esfera de debates sobre “modos de fazer” e “de dizer” entre
os repórteres, uma espécie de espaço de “controle cruzado entre os pares” (BOURDIEU, 1997)
daquele campo em formação.
Aos poucos, o resultado desses julgamentos mútuos foram se tornando força e valor
dentro do campo, padronizando comportamentos comuns e conformando uma cultura
jornalística. As regras comuns de procedimentos de coleta, seleção e produção, assim como
comportamentos diante das mais variadas situações do ofício, foram sendo repassadas aos
novos no processo de legitimação e autonomização.
Os repórteres passaram a compartilhar um universo de trabalho comum;
também dividiam ideias comuns sobre como conduzir seu ofício. Competindo
uns com os outros pela circulação, os jornais tentavam contentar os padrões
públicos com autenticidade, os ideais coletivos com honestidade e o gosto
geral com entretenimento […]. Os repórteres acreditavam firmemente que era
sua função tanto buscar os fatos como mantê-los interessantes (SCHUDSON,
[1978]2010, p. 88).

Logo surgiram os manuais e publicações especializadas, como o The Journalist (1883),
que difundiam oficialmente os padrões e regras do jogo discutidos nos clubes de imprensa. O
profissional boêmio, cínico e sem moral era um estereótipo do velho jornalista, retratado como
uma pessoa sem educação formal e que se orgulhava de sua ignorância e encarava o ofício
apenas como um ganha-pão. O novo repórter era jovem, formado, idealista, cheio de energia e
ousado na busca pelo furo. Essa percepção era cultivada pelos mais distintos na função, como
David Graham Philips, que dizia: “Eu preferia ser repórter a ser presidente” (apud
SCHUDSON, [1978]2010, p. 86).
Os repórteres do fim do século tinham uma inclinação pelos fatos e se compreendiam
como cientistas, numa época dominada pelo positivismo. Embora ainda não se possa dizer que
a percepção dos fatos seria a do ideal moderno de objetividade, em 1890 era o começo da
definitiva separação da opinião e a exigência da precisão na notícia. Relatos dão conta da
existência de cartazes nas paredes dos jornais lembrando que notícia é a informação, com as
perguntas do lead – Quem? O quê? Como? Quando? Onde? Os manuais diziam: “Opiniões são
o território do editorialista. O espírito do jornalismo moderno exige que a notícia e o editorial
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se mantenham distintamente independentes” (SHUMAN, 1903 apud SCHUDSON,
[1978]2010, p. 98).
Relato de um jornalista de Chicago, Hugh Dalziel Duncan, em 1890, demonstra que o
repórter não precisaria ser imparcial e poderia até dramatizar a notícia, mas agir como um
participante que “cospe nas mãos, arregaça as mangas e vai à luta”. Como a divisão estava cada
vez mais clara, os repórteres da época desprezavam os editorialistas e desdenhavam dos
editoriais pelas falas morais e religiosas; na verdade, a maioria dos repórteres se dizia livre do
senso moralista. Reivindicavam para as redações a crueza dos fatos, buscando-os a qualquer
custo e sem importar se os métodos eram lícitos, tudo sob o argumento da concorrência ou do
dever de mostrar os fatos ao povo. Essa busca pela notícia a qualquer custo culminou no que
ficou conhecido como imprensa amarela nos EUA ou imprensa marrom no Brasil50.
Esse é um momento da história do jornalismo importante para a compreensão do seu
percurso deontológico e sob a influência da mediatização, pois é quando a percepção da
profissão começa a moldagem das faces antagônicas pela própria construção coletiva na esteira
da concorrência e clubes de imprensa. De um lado, surgia o culto ao cinismo, à falta de moral,
à função estética da narrativa ligada aos fatos e à venda dos jornais, em contraposição ao
moralismo, à religiosidade, à ética ligada à opinião como função de interpretante da vida
cotidiana. As duas faces, porém, encaminham para a percepção da profissão como guia para a
vida ao narrar histórias, selecionando e enquadrando os fatos.
Um fenômeno, porém, teve singular importância para o habitus jornalístico. Em 1899,
Ivy Lee, depois de passar por vários jornais de Nova York, passou a trabalhar com publicidade
e relações públicas, criando a primeira firma desse serviço, a Parker and Lee. Apesar de ter
como lema “Precisão, Autenticidade e Interesse” e ser reconhecida pelo campo como
fornecedora de informação franca, ainda assim existia para defender os interesses dos clientes.
Lee usualmente se valia de estratégias discursivas para colocar a construção das notícias em
suspeição a fim de justificar a propagação de ideias dos clientes e fazê-la aceitável, desde que
estivesse clara a responsabilidade por elas.
O uso administrativo do jornalismo na propaganda colocou em xeque a profissão, a ponto
de, em 1932, haver mais de cinco mil agentes de relações públicas em Nova York, número
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O termo yellow press (imprensa amarela) surgiu devido à tirinha Yellow Kid, do jornal New York World,
começar a ser editada também por seu maior concorrente, o New York Herald, após a contratação do desenhista
criador. No Brasil, o termo veio a ser traduzido como imprensa marrom, apropriado do termo francês adjetivo
cimarron, utilizado no início do século XIX para procedimento não muito confiável (SODRÉ, 1999).
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maior do que o de jornalistas na redação. Essa situação impactava diretamente a qualidade do
noticiário, cuja fonte eram os comunicados que chegavam sem parar a partir desses
profissionais e das salas de imprensa. “As relações públicas ameaçavam a própria ideia da
reportagem” (SCHUDSON, [1978]2010, p. 162). Uma vez que as declarações chegavam
facilmente, elas comprometiam o trabalho de apuração dos fatos, e a reação dos repórteres não
tardou.
Os jornalistas começaram a suspeitar da forma com que dados e acontecimentos eram
tratados pelos relações públicas, principalmente no que dizia respeito às guerras, e começaram
a criar valores, rotinas e funções que os distinguissem desse grupo e os legitimassem diante dos
leitores. Surgiram, então, nos anos 1920, a matéria assinada, a especialização em temas e a
reportagem interpretativa, que conferiram ao repórter mais autonomia e subjetividade em seus
produtos.
Ressalta-se que nem todos os jornalistas eram livres para interpretar; os jovens repórteres
diários precisavam de diretrizes, seguir condutas e, principalmente, acreditar nelas e aperfeiçoar
suas técnicas, ou seja, as regras do jogo. “Por volta de 1920, os jornalistas não acreditavam que
os fatos poderiam ser compreendidos em si mesmos; já não defendiam a suficiência da
informação; já não compartilhavam da vaidade da neutralidade que havia caracterizado a classe
média instruída da Era Progressista” (SCHUDSON, [1978]2010, p. 142). Esse fim dos relatos
e a valorização da interpretação abriram caminho para uma percepção do jornalismo para outras
funções ligadas à intepretação, como análise e estímulo da opinião pública.
Surgiram as colunas assinadas, quase todas de política, que agravaram a necessidade de
uma reestruturação do jornalismo. “A coluna política era, entre outras coisas, o reconhecimento
institucional de que não havia mais fatos, somente interpretações construídas individualmente”
(SCHUDSON, [1978]2010, p. 178). Walter Lippman (1922), colunista político que publicava
em mais de 155 jornais, foi o maior defensor da objetividade jornalística como método e
questionava os modelos de democracia que valorizavam o papel do público.
No seu livro Public Opinion, Lippman (1922) propôs pensar um modelo de democracia
em que políticos fossem assessorados por especialistas e a imprensa teria um papel social de
objetivamente informar e explicar ao público o que estava sendo decidido e executado. Em que
pese a proposta tecnocrata, suas reflexões são até hoje respeitadas e desenvolvidas por seus
pares, como a fragmentação (cobertura episódica e descontextualizada), hierarquização,
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seleção, tempo, estilo, narrativa, edição e a profissionalização com formação específica para o
jornalismo.

3.2.3 Retórica da cientificidade

Ao se insurgir contra a ideia de “uma nova ordem de samurais” proposta por Lippman
(1922), John Dewey, em sua obra The Public and its Problems (1927), inicia uma discussão
teórica sobre o jornalismo. Para o autor, aos especialistas seriam dadas as funções de assessores,
e não de condutores da política, pois esta deveria ser decidida diretamente pela população.
Dewey defendia que um sistema educativo eficiente e uma imprensa livre propiciariam o acesso
pleno às informações mais importantes e à capacidade de observar suas implicações e soluções
possíveis para a tomada de decisões. Entende-se que Lippman contribuiu com as bases do
modelo de jornalismo informativo hegemônico e Dewey inspirou os movimentos renovadores
do jornalismo livre, independente e democrático, que culminou em vários movimentos de
jornalismo comunitário, jornalismo cívico e comunicação alternativa dos anos 1980 e 1990.
James Carey ([1947] 2009), um dos seguidores de Dewey, defendeu a comunicação como
ritual e o jornalismo entendido como conversação livre e igualitária. Para Dewey ([1927]2004),
a conversa – debate, discussão e persuasão – era dimensão central da democracia. A partir do
axioma “A vida é como uma conversa, pois quando entramos ela já está correndo e só nos resta
tentar pegar o fio da meada, para logo a deixarmos antes que ela acabe”, Carey afirmava que o
público era como essa conversa de estranhos sobre assuntos banais. Sobre o ritual, Carey afirma
que o processo inicial da comunicação tinha uma dimensão religiosa de levar a mensagem para
todos o mais rápido possível. Esse processo também leva à percepção de participação,
associação, comunhão, comunidade, fé comum e crenças compartilhadas.
Sob uma visão ritual, então, a notícia não é informação, mas drama. Não
descreve o mundo, mas retrata uma arena de forças e ações dramáticas; existe
apenas no tempo histórico; e convida nossa participação com base em nossos
papéis sociais assumindo, frequentemente, indiretamente, dentro dele
(CAREY, [([1947] 2009), p. 17, tradução nossa)51.

Além do debate referência sobre a opinião pública e o papel social do jornalismo entre
Lippman e Dewey, outros jornalistas entraram na academia para discutir a profissão e sua
No original: “Under a ritual view, then, news is not information but drama. It does not describe the world but
portrays an arena of dramatic forces and action; it exists solely in historical time; and it invites our participation
on the basis of our assuming, often vicariously, social roles within it”.
51

117

contribuição para a sociedade e a democracia. Robert E. Park (1864-1944) se tornou um dos
principais nomes da “ciência da sociologia empírica” na Universidade de Chicago. Para Park,
servir ao governo seria servir também às fundações de fomento à pesquisa propagandística –
como acusam os críticos. Para entender essa relação, deveria ser integrada a teoria à
investigação da prática, como também defendia Lippman.
Park entendia as notícias e os jornais como instrumentos de controle social, uma vez que
tinham ligação direta com o mercado monetário internacional, antevendo de certa forma o
movimento de hipermediatização da sociedade globalizada. Apontava como características da
notícia: o anúncio de fatos (sem interpretação), a efemeridade e o foco em determinados
assuntos inusitados e de interesse público. No que diz respeito às funções da notícia, a
interpretação subsidia a participação na discussão política e econômica, assim como acelera a
melhoria social. A democracia sob a ótica da utopia liberal seria a partir da mediação feita pela
mídia entre massas democráticas e elites aristocráticas. Tentou definir o pensamento
jornalístico entre dois polos de conhecimento, o da intuição e do instinto (acquaintance with) e
o do racional e sistemático (knowledge about). O jornalismo ficaria no meio, como um
conhecimento superficial de algo (knowledge of). Assim, definia a notícia como forma
elementar de conhecimento.
Na tentativa de conceituar o jornalismo como forma de conhecimento, Park fazia
paralelos entre a pesquisa sociológica e a reportagem. Em seus escritos sobre o tema, dizia que
o sociólogo era uma espécie de “super-repórter”. Essa era a visão parkiana de fazer investigação
sociológica, um misto entre jornalismo e sociologia. Instala-se, assim, uma grande corrente de
jornalistas-pesquisadores, jornalistas-historiadores e jornalistas-escritores-de-manuais cuja
tradição de pesquisa se baseia nos efeitos e características do jornalismo. Contudo, um outro
aspecto da pesquisa de Park partia do pressuposto de haver uma inter-relação entre imprensa,
opinião pública e ação política observada pelo empirismo dos efeitos – que atualmente
analisamos pelo quadro teórico da mediatização.
Percebe-se, a partir do conceito de construção do campo científico proposto por Bourdieu
(1983), que a retórica da cientificidade faz com que a comunidade dominante produza um
discurso que confere valor aos seus produtos e autoridade aos seus membros. E não o faz de
forma neutra, passando por um discurso construído sob bases factuais, eficazes simbolicamente.
“O mercado dos bens científicos tem suas leis, que nada tem a ver com a moral” (BOURDIEU,
1983, p. 133). Nessa disputa pelo campo científico da comunicação, a versão vinda dos Estados
Unidos está ganhando.
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Desde 1690, quando Tobias Peucer defendeu a tese Os relatos jornalísticos, na
Universidade de Leipzig, na Alemanha, há registros da existência da venda regular de relatos
da realidade: “são em parte a curiosidade humana e em parte a busca de lucro, tanto da parte
dos que confeccionam os periódicos, como da parte daqueles que os comerciam, vendem”
(PEUCER, [1690]2004, p. 17). Muito antes da Revolução Francesa (1789-1799), Peucer já
analisava relatos a partir de categorias importantes: valorização do singular, autoria, critérios
de noticiabilidade, dever da verdade, credibilidade e critérios de publicação. Acrescente-se a
essas categorias o registro das publicações de fatos banais e notícias falsas para agradar a
audiência. Era o viés mercantil já nos primórdios.
Na virada do século XX, com a clivagem do jornalismo industrial, muitos cursos
superiores

profissionalizantes

surgiram,

mas

coube

à

“Ciência

dos

Jornais”

(Zeitungswissenschaft), iniciativa surgida no final do século XIX e início do século XX na
Alemanha, a fundamentação científica para o jornalismo. Com a linha de investigação próxima
à Escola Crítica, essa iniciativa teve fim trágico na mão dos nazistas durante a Segunda Grande
Guerra, ao se negar a instrumentalizar a pesquisa em comunicação. Contudo, o primeiro dos
quatro volumes da obra de Otto Groth, Die Zeitung (O jornal) chegou aos EUA no início dos
anos 1930, contendo elementos essenciais para o estudo do jornalismo: atualidade,
universalidade, publicidade e periodicidade (MEDITSCH; SPONHOLZ, 2011). Nessa época,
vários cientistas da Escola de Frankfurt aportaram em Chicago, possivelmente trazendo
reflexões ainda não observadas pelos estadunidenses.
Ferdinand Tönnies e Max Weber também se destacaram nos estudos sobre a imprensa
alemã naquele início de século. Tönnies alertava para a tentativa dos governos, religiões e
ciência de converterem suas ideias em opinião pública, mas esta tinha “vontade social” com
capacidade de resistir. Em 1922, recomendava reformas radicais na imprensa alemã no sentido
de se tornar politicamente independente, melhorando o padrão ético e a qualidade, para que o
jornal se tornasse um genuíno órgão de opinião pública (SPLICHAL, 2006). Weber, em 1910,
estabelecia relações entre a prática jornalística e o comportamento da sociedade, pois, para ele,
a opinião pública era uma atividade vinda de sentimentos irracionais e a imprensa forjava a
subjetividade do homem moderno (BERGER; MAROCCO, 2008). Apesar de vinculado a um
negócio, afirma que os jornalistas alemães escreviam ancorados por valores e ideologias
políticas completamente diferentes da experiência anglo-saxônica.
O sociólogo francês Erik Neveu (2006), ao fazer uma descrição do campo jornalístico
francês pelas origens da profissão no mundo, demarca seus quase 40 anos de atraso em relação
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aos Estados Unidos. O primeiro jornal mercantil livre de sanções na França só aconteceu em
1830, quando já existiam empresas jornalísticas consolidadas na América. O jornalismo francês
nasceu com uma natureza política e literária, produzido por pessoas sem profissionalização,
com aspiração de se tornarem políticos ou romancistas e sem entendimento de negócio.
O atraso mercantil e a natureza do ofício para o francês fizeram a grande separação entre
as duas experiências de jornalismo que perduram até hoje (NEVEU, 2006). A comparação com
os modelos anglo-americanos mostra o quanto os traços do jornalismo francês são
profundamente dissonantes do modelo de referência na maior parte dos países do mundo. Não
só na prática, como também pela construção teórica da sua deontologia.

3.2.4 Clivagem à brasileira

A imprensa brasileira começou atrasada, como vimos, por sua própria condição de
colônia. Após o período do Império, cresceu com o debate contundente sobre abolicionismo e
republicanismo; circulou livremente pelas cidades em desenvolvimento; soube quase
imediatamente das inovações tecnológicas do Hemisfério Norte pelo cabo submarino do
telégrafo (1874), acelerando o tempo e diminuindo distâncias; porém, na clivagem para se
tornar empresa burguesa, confrontou-se com uma economia latifundiária pré-capitalista e um
Estado que demorou a se acomodar à transição, e seguiu servindo à aristocracia colonial
mantenedora da estrutura do poder. Um cenário completamente diferente da Europa e dos
Estados Unidos já industrializados.
O traço burguês da imprensa é facilmente perceptível, aliás, nas campanhas políticas,
quando acompanha as correntes mais avançadas, e em particular nos episódios mais críticos, os
das sucessões. O problema, cuja complexidade é indiscutível, revela-se, assim, na questão
política sempre séria que é a sucessão dos chefes de Estado, questão que assume sempre
aspectos graves e, com o passar dos anos, feição definidamente turbulenta: no fundo dessa
turbulência reside o problema do poder (SODRÉ, [1966/1999]2007, p. 276).
Werneck Sodré mostra a perpétua correlação de forças entre os campos jornalístico,
político e econômico, sendo o primeiro inicialmente um instrumento nas mãos dos outros dois.
Aponta para aspectos peculiares e constantes que acabam por caracterizar o jornalismo no
Brasil, embora se espelhasse nas experiências estrangeiras. Os ideais de liberdade e
independência estadunidenses e europeus surgiram em sociedades politicamente e
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educacionalmente mais avançadas, com processos de educação e cidadania bem mais
estruturados do que o brasileiro. Uma típica situação que Roberto Schwarz (1992) aponta como
“ideias fora de lugar”52, explicadas pelos “desconcertos” do Brasil e seus contrastes,
desproporções, disparates, anacronismos e contradições na assimilação das ideias.
Ao observar a formação do campo jornalístico no Brasil em comparação ao movimento
que estava consolidado no mundo, observa-se o desejo de fazer um jornalismo aos moldes
internacionais, mas a conjuntura local não permitia. Na virada do século, a imprensa
republicana e abolicionista proporcionou à sociedade brasileira uma ampla esfera pública de
debates, quando jornais eram responsáveis pelas notícias e por manifestações públicas que
incluíam até mesmo os não alfabetizados. Marialva Barbosa (2010) descreve que o tema fez
emergir um debate político contundente no Rio de Janeiro no final dos anos 1880, efetivamente
sendo discutido nas ruas. Mas, logo instalada a Primeira República (1889-1930), começam leis,
decretos e artifícios para cercear a liberdade de imprensa e, com eles, estratégias de
sobrevivência que clivaram o jornalismo brasileiro juntamente com perigosos sedimentos do
passado.
Por conta dos custos com altas tiragens e limitação do número de alfabetizados, a grande
maioria dos jornais brasileiros da época do Império – normalmente sustentados e feitos com a
cara e as ideias do dono – fechou as portas ou se fundiu ao longo da Primeira República para
dar lugar aos jornais burgueses. O jornal empresa no Brasil dos primórdios não significa
condições mais independentes como as dos estrangeiros, que fique claro. As redações eram
sustentadas pelas oligarquias coloniais, quer seja com pagamento de propina aos diretores, quer
seja com o pagamento legal de anúncios e todos os tipos de subvenções. Esses acordos eram
feitos ostensivamente. A imprensa era dividida em três setores: monarquista, republicano e
republicano com continuidade de todas as políticas monarquistas. Um relato da época sobre a
imprensa no início da República é bem sintomático.
A maioria dos jornais, a bem dizer, é deles, os nababos da terra. […] São deles
as oficinas de impressão e ainda os imóveis onde as mesmas se instalam e
funcionam, as cartas de fianças ou outras garantias para instalação e
funcionamento das empresas, deles o crédito para a compra da tinta e do papel,
finalmente, deles o anunciozinho, embora muito mal pago, porém,
representando vida e a prosperidade da gazeta (EDMUNDO, 1938, p. 1055
apud SODRÉ, [1966,1999]2007, p. 279-280).

Roberto Schwarz (1992) classificou como “ideias fora de lugar”, ao analisar o país do século XIX e a
disparidade entre a adoção da sociedade brasileira – escravocrata e exploradora de mão de obra de brancos livres
e pobres a partir da prática de meeiros e favor – às ideias do liberalismo europeu, que pregava a liberdade do
trabalho, a igualdade perante a lei e o universalismo.
52
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Para Sodré ([1966,1999]2007), a preocupação fundamental da imprensa era o fato
político, ligado àquele agente do poder financiador; assim, os textos giravam em torno de atos,
decisões e pensamentos de indivíduos e, não raro, transformavam-se em questões pessoais, com
textos virulentos para quem ataca ou extremamente servis para quem defende a causa. “A moda
na imprensa brasileira na virada do século não era a notícia, mas a polêmica” (MORAIS, 1994,
p. 40). A compra de opinião ficou mais fácil do que fundar um jornal. A prática tomou tamanha
dimensão a ponto de a profissão de relações públicas se firmar no Brasil somente na década de
1950, e a assessoria de imprensa só surgir como função na década de 1980.
O jornalismo virulento da defesa de ideias foi gradativamente dando espaço para o relato
de fatos que a venda nas ruas exige para sobreviver. A Constituição de 1891 assegurou liberdade
de imprensa, mas impediu o anonimato, que era prática usual nos ataques mais virulentos. A
autoria implicava mais responsabilização dos autores por eventuais abusos ao mesmo tempo
em que deu mais importância aos jornalistas que se formalizavam como campo profissional,
dando início à versão brasileira da ‘Era do Repórter’ (SCHUDSON, [1978]2010).
Em 1891, o Jornal do Brasil surge como o primeiro jornal diário organizado como
empresa. Trouxe inovações no parque gráfico, pontos de venda com distribuição em carroças e
correspondentes estrangeiros. Iniciou com tiragem de 10 mil exemplares de oito páginas e, em
1901, já distribuía 60 mil (em termos de comparação, ressalte-se que o New York Times
distribuía 80 mil e os concorrentes, 600 mil). Cria o romance policial em quadrinhos (1902) e
instala rotativas à energia elétrica (1903). Apesar de Sodré ([1999]2007) chamá-lo de “ninho
de coronéis da guarda nacional”, fez imensa campanha contra métodos da polícia e sofreu um
atentado a bomba após demonstrar desilusão pela República. O contraditório surge porque o
Jornal do Brasil foi concebido aos moldes da penny press estadunidense, voltado para relato
dos fatos. Como precisou sobreviver ao mercado local, mudou um pouco a direção da imprensa
na época, trazendo para os seus escritos mais questões de interesse público e fazendo a notícia
chegar com mais rapidez e precisão à população.
Especialmente cuidamos de melhorar as fontes de informação esperando que
o Jornal do Brasil não deixe de verificar nelas com a maior rapidez,
completando até a última hora as recebidas, tudo quanto possa interessar a
legião dos nossos amigos leitores (JORNAL DO BRASIL, 01 jan. 1901 apud
BARBOSA, 2010, p. 23).

É importante observar que as tecnologias influenciaram a percepção da sociedade
brasileira a partir da multimidialidade dos produtos culturais. Foi nessa época que chegaram ao
Rio de Janeiro o fonógrafo (1889), o kinetoscópio (1894), o cinematógrafo (1896), o gramofone
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(1910) e o cinema falado (1901). A modernidade havia chegado, junto com os costumes e a
cultura de outros países, sendo preciso renovação e adaptação aos novos tempos. Essas
tecnologias começaram a compor a cena urbana e a modificar o espaço social na virada do
século XIX para o XX – automóveis, luz elétrica, uma malha elétrica para os bondes urbanos,
diminuindo distâncias. Os jornais começaram a incorporar o daguerreotipo (1840), a máquina
linotipo (1892) e as rotativas Marinoni (1901) nas suas rotinas. O início de século também foi
importante para as agências de notícias internacionais, que se juntaram à Agência Havas, que
atuava sozinha no Rio de Janeiro desde 1874.
Os modos de produção vão se adequando à nova realidade. Por exemplo, as máquinas
linotipos eram capazes de substituir o trabalho de até 12 das antigas composições manuais; as
máquinas ao imprimir 10 a 20 mil exemplares por hora aumentaram a tiragem e o número de
páginas por edição, de 4 para até 8 páginas. Inovações que diminuíram o tempo da produção e
impressão introduziram o capital da rapidez. Esse momento de tecnologia empuxa o jornalismo
para a busca do furo, com o repórter ganhando capital social por estar no local do ocorrido, mas
o modelo demorou muito a engrenar no Brasil. Ao contrário do muckraker estadunidense, o
jornalista brasileiro estava a serviço das oligarquias, salvo uma ou outra situação. Restou ao
jornalismo brasileiro se aproximar da literatura e, principalmente, da polêmica, construindo um
sentido de realidade e atualidade próprios. Esse foi um momento importante de inflexão da
prática jornalística brasileira, acompanhando o que acontecia também no jornalismo
estadunidense.
Segundo Romancini e Lago (2007), literatura e jornalismo se confundiam por falta de
mercado para livros, e os escritores migraram para os jornais em busca de notoriedade e
emprego. Escritores assumiram funções em folhetins, colunas de literatura e produção de
anúncios, mas também estavam junto com os demais jornalistas na polêmica, em artigos de
fundo e nas reportagens. Fernando Morais (1994), autor de detalhada biografia de Assis
Chateaubriand (1892-1968), afirma que a polêmica ganhava destaque pelo conteúdo, pelo
tempo e pela notabilidade da vítima, e os litigantes se qualificavam para se apresentar como
“polemistas”, tal o valor que essas contendas tomaram na sociedade.
A guinada para o jornalismo informativo aconteceu nos anos 1910, levando os literatos
para as revistas ou reportagens especiais com narrativa diferenciada. O caso do jornalista Paulo
Barreto, cujo pseudônimo João do Rio foi o mais conhecido entre os tantos que usava, foi
emblemático para a época. O jornalista, boêmio e flaneur com mais de 2,5 mil textos
publicados, ao ver os jornais se fecharem para o opinativo, enveredou-se pela crônica do Rio
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de Janeiro em colunas especiais, tendo também escrito alguns livros, sendo o mais conhecido
A alma encantadora das ruas (1910). Sodré ([1966,1999]2007) descreve o fim do discurso do
jornalista polemista, literato e boêmio pelas “relações capitalistas” que começam a exigir
alterações na imprensa.
Tais alterações serão introduzidas lentamente, mas acentuam-se sempre: a
tendência ao declínio do folhetim, substituído pelo colunismo e, pouco a
pouco, pela reportagem; a tendência para a entrevista, substituindo o simples
artigo político; a tendência para o predomínio da informação sobre a
doutrinação; o aparecimento de temas antes tratados como secundários,
avultando agora, e ocupando espaço cada vez maior, os policiais com
destaque, mas também os esportivos e até os mundanos (SODRÉ,
[1966,1999]2007, p. 296).

Sodré ([1999]2007) relata que foi nos anos 1920 que o noticiário policial e sensacionalista
ganhou a maioria dos jornais do Rio de Janeiro. Para aumentar as vendas, as capas ficaram mais
elaboradas, com ilustrações em bico de pena e, logo depois, substituídas por fotografias.
Surgiram as manchetes, ilustrações dos horrores cotidianos, gravuras dos casos de mortes,
acidentes, crimes, desastres, roubos e incêndios. As imagens se faziam imprescindíveis porque
o analfabetismo ainda era grande, até mesmo entre os mais abastados. As ilustrações
praticamente traduziam o que as notas curtas e sensacionalistas queriam mostrar. Nas
reportagens mais extensas, subtítulos resumiam a leitura.
A coluna social “educava” a população emergente integrada recentemente aos círculos
sociais urbanos. Fora a oligarquia agropecuária, somente o comércio permitia acumular
recursos no Brasil. A nova burguesia era inculta e atrasada. De maioria com ascendência
lusitana, conservava o espírito da política de exploração. Foi com base no conteúdo pedagógico
ditado pelos jornais que as cidades se edificaram, modernizaram-se e, de alguma forma,
conseguiram se afastar um pouco mais do colonialismo.
Iniciam-se, nessa década, dois conglomerados importantes de comunicação. O primeiro
foi feito pelo jornalista Assis Chateaubriand com a compra de O Jornal (1924), dando início ao
projeto dos Diários Associados53, que professava a integração do Brasil pela palavra escrita.
Chegou a ter 34 jornais, 36 emissoras de rádio, 18 estações de televisão, agência de notícias e
revistas por todo o território brasileiro. Surgia aí um império das comunicações cuja força
incidiu sobremaneira nos rumos do país. Depois da morte do fundador, em 1968, os jornais
viraram um consórcio de editores e, por essa razão, o patrimônio do conglomerado foi
dilapidado.
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Depois dos Diários Associados, outro grupo destacado foi aquele iniciado pelo jornalista
Irineu Marinho com a fundação do jornal O Globo, em 1925. Depois da criação do jornal, a
família construiu um império chamado Organizações Globo54, que conta com 4 jornais, 16
revistas, uma editora, uma rede de televisão com 5 emissoras e repetidoras em todos os estados
e mais de 100 países, um sistema de rádio com dezenas de emissoras próprias e afiliadas, uma
produtora de filmes, uma TV por assinatura com mais 6 canais próprios, uma produtora de
filmes, uma gravadora, um portal de internet (maior portal de internet de notícias e
entretenimento do país) e um portal de classificados on-line. A Globo é hoje uma força atuante
na sociedade brasileira.
O período político a partir de 1922 foi de radicalização, com direito à censura da imprensa
e intervenção nos estados pelo presidente civil Arthur Bernardes e seu sucessor Washington
Luís. Em meio à turbulência política do país com os episódios que levaram ao golpe de Estado,
em 1930, destaca-se a atuação da imprensa, que documenta a crise e – de certa forma – contribui
com ela. A oposição reage a partir de vários pequenos jornais clandestinos que furaram o cerco,
prática adotada também por partidos políticos. Em pouco tempo, principalmente respaldado
pelos Diários Associados, Getúlio Vargas toma o governo com apoio dos militares, no que foi
chamado de Revolução de 30 (um governo provisório e centralista).
A “Revolução” mantém a imprensa sob supervisão, dependente das subvenções e até
mesmo passível de repressão, inclusive com fechamento e depredação de jornais por militares.
As faces antagônicas ficam cada vez mais evidentes. A Constituição da República garantia
liberdade de imprensa. Os jornalistas se profissionalizavam e exigiam direitos, pois os jornais
deveriam ser empresas livres, como nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, ao contrário
do que acontecia no exterior, os jornais brasileiros eram fechados e depredados pelo Estado. O
espírito de corpo começou a se formar e o primeiro protesto de jornalistas paralisou todos os
jornais do Rio de Janeiro por 24 horas.
Com o incremento da industrialização e das condições de compra da classe média e
trabalhadora, o mercado de jornais foi ampliado. Os grandes jornais, como Jornal do Brasil e
O Globo, que haviam comprado emissoras de rádios na década passada, viram a mídia
radiofônica se consolidar e, naquele momento, mostrar força política na sociedade. O rádio,
inclusive, foi o canal utilizado durante algum tempo para driblar a forte censura aos jornais
impressos, até a instalação do Estado Novo (ou Ditadura Vargas) entre 1937 e 1945. O modelo
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totalitário europeu adotado ampliou a repressão. Segundo Romancini e Lago (2007, p. 99), a
situação da imprensa fica ainda pior: “a censura, tornada institucional, assume maior
severidade, com rádio sofrendo o mesmo efeito; novos jornais são proibidos e alguns dos
existentes, fechados”.
Enquanto nos Estados Unidos se desenvolvia a busca pela notícia e pelo furo, no Brasil
dos anos 1930 os jornais se constroem como domínio da política. Com isso, recuperam o lugar
da polêmica, apesar da repressão estatal, porém acabam se afastando do leitor, que está
praticamente ausente das publicações, ficando a versão mítica do Estado.
À medida que a fala política é ampliada nos meios de comunicação, há a
inclusão da fala do público em novos lugares midiáticos. No rádio e nas
revistas mundanas, a voz do público aparece em meio a uma atmosfera onde
o glamour e a fantasia tomam o lugar da realidade política (BARBOSA, 2010,
p. 108).

Sob a acusação de que o jornal O Estado de S. Paulo servia de depósito de armas, em
1940, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) tomou o jornal e o pôs a serviço do
governo. O DIP, criado para controlar o novo ator social, o público, ainda dominava a mídia a
partir da distribuição de verbas publicitárias. O DIP começou a transmitir o programa
radiofônico Hora do Brasil e a exibir cinejornais que abriam as sessões de cinema a fim de
passar a imagem do Estado Novo como ápice da Revolução e Getúlio Vargas como uma espécie
de “pai dos pobres”.
A Segunda Guerra (1939) acabou sendo um termômetro da política interna. Segundo
Sodré ([1999]2007), o avanço das forças nazistas e fascistas no primeiro momento facilitaram
a aproximação com o totalitarismo, assim o país conseguiu manter a neutralidade até 1942,
quando a dependência econômica dos Estados Unidos fez o Brasil segui-lo nas trincheiras. O
jornalismo, como sempre, acompanhou o governo, primeiro nas posições de neutralidade e, em
seguida, de apoio às forças aliadas.
Com apoio do DIP, nasceu o Repórter Esso, quatro programas de cinco minutos diários
transmitidos pela Rádio Nacional e retransmitidos por emissoras de todo o país, para informar
a população sobre o conflito. O programa foi um sucesso, durou 27 anos e fez história no país,
inclusive com versão para a televisão, em 1953. Ambas as versões continuam a estrutura
narrativa do jornalismo informativo eletrônico estadunidense.
O primeiro noticiário radiofônico nacional traz aspectos importantes para pensarmos sob
a perspectiva da mediatização. Em primeiro lugar, o aspecto globalizado do financiador. A
distribuidora Standard Oil Company of Brazil, assim como outras empresas estrangeiras, tinha
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como estratégia de marketing se associar a programas populares. Essa estratégia,
particularmente, é uma versão daquela nos Estados Unidos, também repetida em 14 países da
América do Sul (CASTILHO, 2008). A propaganda globalizada em formato jornalístico e seu
conteúdo simbólico assimilado de forma padronizada em todo o continente oferecem boa
perspectiva da construção da lógica da mídia jornalística no Brasil.
Em plena Segunda Guerra, época da instrumentalização da comunicação, o noticiário
redigido pela agência de notícias United Press International (UPI) cumpria três normas básicas
do jornalismo estadunidense, com programa informativo, sem comentários e com transparência
das fontes. O Repórter Esso divulgava, além do conflito, a ideologia capitalista-liberal e o estilo
de vida americano (American Way of Life) com notícias sobre celebridades, autoridades,
estrelas de cinema e feitos científicos estadunidenses. O objetivo era neutralizar a influência do
nazismo e demais adversários na região (CASTILHO, 2008).
O argumento “fim da ameaça comunista” esvaziou-se com a guerra, assim como o Estado
Novo. Ao mesmo tempo, a mídia começou progressivamente a viver um período de gradativa
liberdade até a distensão do regime, que anuncia eleições para 1945. Os 18 anos de democracia
que se seguem são marcados pela prosperidade das empresas de jornalismo, principalmente os
Diários Associados, com Assis Chateaubriand se acomodando aos poderes, a partir de
chantagens, troca de favores e subvenções. O tipo de jornalismo que marcou o campo no Brasil
tem uma forte herança de Chateaubriand, um exemplo claro da burguesia em ascensão, a qual
tinha comportamento inconstante, ética questionável, além de ser apegada ao poder. Apesar
desse tipo de posicionamento, Chateaubriand é lembrado como um dos personagens mais
marcantes do jornalismo brasileiro entre as décadas de 1920 e 1960 (MORAIS, 1994).
A associação entre os Diários Associados e Getúlio Vargas era estratégica. Uma
entrevista exclusiva de um recluso Vargas ao então repórter de O Jornal, Samuel Wainer, em
1949, fez saltar a tiragem de 9 mil (média diária) para 180 mil. A entrevista também foi o
estopim da campanha isolada pela volta do antigo ditador, o que se efetivou por meio de eleições
livres, em 1951. Em troca, além do lucro pontual das vendas e do capital social com o furo, a
rede de jornais recebeu subvenções do governo durante muito tempo.
A boa relação acabou quando Vargas – em sua fase nacionalista e voltada para a defesa
de direitos de camadas populares – financiou a criação do moderno jornal Última Hora, de
Wainer, em 1951, com tiragens de até 100 mil exemplares e com edições regionais, que venciam
a concorrência. Chateaubriand, contrariado com o concorrente e principalmente em suas
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convicções capitalistas, muda de lado, fortalecendo a crise política que tomou o governo, tendo
como porta-voz o jornal Tribuna da Imprensa (1949), de Carlos Lacerda, apelidado de “O
Corvo” por Wainer. Agora Lacerda teria, além do seu jornal, as rádios de O Globo e a TV Tupi,
dos Diários Associados. Essa conjuntura levou ao suicídio de Vargas em 24 de agosto de 1954.
O efeito da última mensagem do presidente foi imediato, repercutindo num clima de ódio
à oposição: ainda no dia 24, caminhões de O Globo foram queimados, o Diário de Notícias e a
Tribuna da Imprensa foram depredados por uma multidão: Lacerda passara de vítima a vilão
(ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 110).
De acordo com Emiliano José (2015), o golpe que Getúlio conseguiu reverter com sua
morte foi articulado pelo chefe de redação do Diário Carioca, Pompeo de Souza. “Foram o
talento e a habilidade de Pompeo de Souza que deram forma política, penetração e prestígio
popular àquela república truculenta” (JOSÉ, 2015, p. 18). A partir de um escritório montado na
Base Aérea do Galeão, preparava interrogatórios e organizava a relação com a mídia, revelações
para os jornalistas e para a Câmara dos Deputados, como um relações-públicas extraoficial, o
“clima do golpe era montado por ele”. Observe-se o quanto o jornalismo brasileiro se
mimetizou com a política – Chateaubriand foi senador e embaixador; Carlos Lacerda foi
vereador, deputado, governador e também tentou dar um golpe no governo do presidente eleito
Juscelino Kubitscheck.
Emiliano José (2015) descreve que, ao final dos anos 1940, chegaram ao Brasil as novas
técnicas do lead e da pirâmide invertida, que já eram uma inovação há alguns anos no exterior.
Essas técnicas modificaram a arquitetura das notícias, mas não o sentido; o autor fala que se
suplantou o chamado “nariz de cera”, mas não se modificou em nada o cenário ideológicopolítico de nossa mídia, extremamente panfletária e um dos artífices do Golpe Militar de 1964.
As críticas eram constantes aos governos Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, uma vez que
o grande problema do país era combater a inflação e o déficit público, resultado da política de
industrialização, grandes obras e crescimento econômico.
O período foi importante para a modernização dos meios jornalísticos55, tendo à frente a
reforma gráfica do Jornal do Brasil e a estruturação textual a partir do lead do Diário Carioca,
ambas em 1951. A televisão iniciara seus primeiros passos, com a TV Tupi, mas o veículo rádio
estava consolidado a ponto de ser utilizado por Leonel Brizola, então governador do Rio Grande
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do Sul, como instrumento político. Por ocasião da crise provocada pela renúncia do presidente
Jânio Quadros e da resistência de parte dos militares à posse de João Goulart, Brizola montou
a “Rede da Legalidade”, onde criou um pool de emissoras repetidoras de programas
radiofônicos que fazia de Porto Alegre, que garantiu a posse de Goulart.
No início dos telejornais, não existiam reportagens externas, era apenas uma transmissão
ao vivo com o apresentador no estúdio lendo notícias refundidas dos jornais e mostrando fotos
ilustrativas. Romancini e Lago (2007) apontam que o telejornalismo despontou nos anos 1960
com os noticiários produzidos pela TV Excelsior, com redação adequada à linguagem da mídia,
cortes rápidos, comentaristas e apresentadores. Rapidamente, a televisão, que já tinha caído no
gosto das famílias pelas atrações de entretenimento, transformou-se no meio preferencial para
a informação noticiosa. Em 1963, com o governo em crise, João Goulart foi à televisão para
defender suas reformas socialistas.
A televisão também mostrou o Comício da Central do Brasil e a Marcha da Família com
Deus pela Liberdade, que ajudaram o Golpe Militar de 1964 a acabar com o ciclo democrático
de apenas 10 anos. Ruy Mesquita, então diretor e coproprietário de O Estado de S. Paulo, em
entrevista ao jornalista Paolo Marconi (1980) para o livro A censura política na imprensa
brasileira: 1968-1978, confessa que ele e o pai, Júlio de Mesquita Filho, participaram
ativamente das articulações golpistas de 1964: “tínhamos reuniões diárias com militares que se
opunham à situação e que acabaram derrubando Goulart” (MESQUITA apud JOSÉ, 2015,
p. 34). Com ele, participaram o Jornal do Brasil, Correio da Manhã, O Globo e Folha de
S.Paulo, além da cadeia de revistas, jornais e emissoras de rádio dos Diários Associados.
Depois do Golpe, foi momento de o regime compensar os aliados.
Nos anos 1960, a televisão adota a estratégia de popularização da sua programação,
capitaneada pelo aumento de consumo possibilitado também pela política expansionista de
crédito. Por outro lado, frente a um regime autoritário, os veículos de comunicação passam a
exercer papel de difusores ideológicos, mas para isso é preciso criar público. E essa criação
também se dá via adoção de estratégias de popularização a partir de uma série de mudanças na
programação (BARBOSA, 2010, p. 178).
Durante a ditadura, esses grupos foram favorecidos com recursos de publicidade,
subvenções e leis especiais. Romancini e Lago (2007) destacam que grupos de comunicação
ligados à TV, principalmente a Rede Globo, lucraram com a política de integração nacional que
envolveu grande aporte de recursos financeiros e tecnológicos para instalar emissoras e
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repetidoras em todo o país, inclusive com acesso a satélite. Os autores apontam que, além da
vantagem financeira, a elite político-econômica apostava na rápida restauração democrática e
na possibilidade de que ela própria assumisse o poder. “O Chateaubriand dos primeiros meses
de 1964 estava empenhado em uma verdadeira cruzada para ‘salvar a ordem capitalista
ameaçada pela corja vermelha que ocupa o Palácio do Planalto’” (MORAIS, 1994, p. 458).
Entretanto, uma ditadura militar não tem amigos fora da caserna. Após o AI-5, em 1968, até o
Estado de S. Paulo tentou ser mais independente e sofreu censura prévia.
A expansão industrial proporcionada pelo regime militar possibilitou também a expansão
das empresas jornalísticas e, consequentemente, em processo semelhante ao ocorrido nos
Estados Unidos, a empresa jornalística precisava cada vez mais de profissionalização e
aperfeiçoamento e surgiram várias faculdades e cursos de graduação. Jornalistas já formados e
sujeitos sociais a partir de nomes firmados em colunas e reportagens exigiram a regulamentação
profissional, marcando posição no campo enquanto grupo de pressão. A regulamentação,
avançadíssima para a época e para o tipo de regime, foi decretada em 1969.
Em meio à repressão militar, os jornalistas com mais consciência política e social
começam a criar uma mídia alternativa aos grandes meios. Grande parte fazia oposição ao
regime e denunciava os problemas sociais, outra parte dava ênfase à contracultura e mudança
dos costumes. Os veículos clandestinos optavam pela distribuição por meio da rede de
militância, outros, por tiragens maiores e mais comerciais, escolheram enfrentar a censura,
como O Pasquim, Opinião, Movimento, O São Paulo, Tribuna da Imprensa e a revista Veja, na
época, sob o comando de Mino Carta.
O jornalista, assim como qualquer cidadão brasileiro, poderia ser preso a qualquer hora.
Da mesma forma acontecia com as organizações. A estratégia da repressão era tomar os maiores
veículos como exemplo para estimular a censura prévia, que funcionava a partir de listas de
assuntos vetados ou bilhetes proibindo a veiculação particular. Outra estratégia dos militares
era a repressão contábil, com auditorias, suspensão de publicidade, retenção de equipamentos
nas aduaneiras e ações capazes de falir empresas, como aconteceu com os oposicionistas jornal
Última Hora e TV Excelsior.
Foram as condições políticas do período que animaram o seu surgimento [da
imprensa alternativa] e foi uma imprensa multifacetada, com algumas
publicações de natureza nacional, outras regionalizadas, com uma
impressionante diversidade, que tratava das questões culturais às de gênero,
incluía a homossexualidade e as mulheres e, sobretudo, constituiu-se em um
jornalismo de combate à ditadura, que confrontou todas as dificuldades do
período (JOSÉ, 2015, p. 39).
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Emiliano José (2015) chama o período que vai do AI-5 (1968) até o final dos anos 1970
de “complacente-engajado”, porque a autocensura foi incorporada à rotina produtiva, uma
espécie de “alter ego sensorial” que os fazia copiar e ampliar “bilhetinhos” que chegavam com
as proibições e recomendações de enquadramento. E a mídia seguia noticiando conforme o
regime queria. “Certamente nossa mídia achava que podia lavar as mãos” (JOSÉ, 2015, p. 39).
No início da abertura política ou “transição pactuada”, como Emiliano José prefere chamar,
ressalta-se a existência de uma mídia com capacidade crítica, que revelava autonomia e
vitalidade embora sob censura. Os maiores jornais tiveram a censura levantada em 197556 e os
menores, em 1978 – O Estado de S. Paulo e O Pasquim (1975) e O São Paulo, Opinião e
Movimento (1978). Contudo, poucos sobreviveram ao mercado e às sanções do Estado.
Romancini e Lago (2007) chamam atenção para a perda de força do jornalismo alternativo
dos anos 1970 e a decadência econômica nos anos 1980, classificando-a como “década
perdida”, por conta do período de transição para a abertura política e da grave crise econômica.
Apontam um deslocamento do lugar social do jornalista alternativo, que passa a ser feito em
sindicatos, movimentos populares e sociedade civil, assim como pela imprensa partidária. A
possibilidade de atrair leitores mais à esquerda fez a grande mídia começar a adotar estratégias
editoriais para pegar esse leitorado, inclusive assumindo bandeiras que lhes eram próprias,
como a anistia aos presos políticos. Para os autores, abriu-se um espaço político na grande
mídia, mas que durou até a Assembleia Constituinte (1987-1988).
Nos anos 1980, destacam-se a Campanha das Diretas Já e a abertura política com a
primeira eleição presidencial. A distensão gradativa do regime militar deixou incertezas sobre
o grau de liberdade na produção jornalística; a censura prévia nas televisões, por exemplo,
seguiu até 1981. A autocensura e a subserviência ao regime totalitário marcaram profundamente
o campo jornalístico. Os profissionais jornalistas formados no ideário liberal estadunidense
como “comunicador polivalente”57, porém animados pela resistente mídia alternativa dos anos
1970, procuravam se adequar à democracia nos moldes internacionais levando, para a grande
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mídia, pautas avançadas, valores éticos e profissionais e distendendo limites antes
intransponíveis. Os proprietários da grande mídia, vindos da burguesia mercantil e da relação
de tutela com o regime militar, precisavam se reorganizar para uma conformação empresarial
jornalística claramente fundada no mercado ou optar pela relação simbiótica do novo governo.
Para isso, teriam que voltar aos métodos “heterodoxos” para garantir que fosse alinhado aos
interesses da elite de que faziam parte.
Seria a segunda clivagem do jornalismo brasileiro. O movimento Diretas Já de
aprovação da Emenda Dante de Oliveira – para garantir eleições diretas para a presidência da
República ainda em 1984 – conseguiu unir todas as principais lideranças políticas civis e levou
milhares às ruas. A grande mídia aderiu gradativamente à campanha, com exceção da Rede
Globo, que não esperava que a massa dos telespectadores reagisse. Diante da adesão massiva
da população e de a negação do fato jornalístico colocar em cheque sua audiência, optou pela
desastrada opção de noticiar no Jornal Nacional o comício organizado, em 25 de janeiro de
1984, na Praça da Sé, como a comemoração pelo 430º aniversário da cidade de São Paulo.
“‘Mas a paixão popular foi tamanha que resolvemos tratar o assunto em rede nacional’, afirmou
ele [Roberto Marinho] em matéria publicada na revista Veja de 5 de setembro de 1984” 58.
A Folha de S.Paulo acaba por dar seu grande salto empresarial nesse momento político,
a ser tratado em breve. Em 1984, foi a hora de decidir pelo caminho do clamor popular e partiu
na frente no apoio à Campanha das Diretas Já, transformando-se no jornal preferido dos
defensores da democracia, porque conseguiu passar uma percepção de independência para uma
população acostumada com a submissão do jornalismo ao poder constituído. Com a virada
democrática, os outros veículos acabaram, pelo menos aparentemente, seguindo a mesma linha
da Folha e apoiando Tancredo Neves contra o candidato dos militares, Paulo Maluf, alvo de
pesadas críticas (ROMANCINI; LAGO, 2007).
Os leitores da Folha de S.Paulo, cidadãos brasileiros e futuros eleitores, não perceberam
que o apoio da grande mídia era momentâneo, apenas um ajustamento à nova realidade política
e econômica. A elite, carregada pela herança de seus tempos oligárquico e burguês, era naquele
momento, graças aos militares, industrial e intimamente associada (e talvez dependente) ao
capital internacional. Os três anos seguintes, no entanto, foram suficientes para essa elite
perceber que seus interesses dependiam da reorganização do Estado que a sustentou desde os
anos 1930. Na democracia, com a dinâmica do campo político, era preciso destituir o governo

58

Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/erros/diretas-ja.htm>.
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do poder econômico. Assim, o Estado mínimo virou meta. Eclodiu, dessa forma, a ação
coordenada na Assembleia Constituinte pelos lobistas da elite com apoio dos proprietários dos
meios de comunicação.
O lobby e o reforço de uma cobertura ostensiva da mídia foram determinantes no
processo. O tipo de capitalismo viciado em apoio estatal e a resistência da sociedade civil
organizada culminaram, conforme análise de Emiliano José (2015), em produzir uma
Constituição com ideias mais próximas do Welfare State59, distanciando-se do receituário
neoliberal, por isso tantas emendas ocorrem desde então. Na prática, o governo, sob forte
inflação, negociou com a elite a ampliação do assistencialismo e do clientelismo, e reprimiu
direitos dos trabalhadores e políticas sociais, como anunciou o Ipea em 2001 (MEDEIROS,
2001). O jornalismo “livre” inaugurado no governo civil de José Sarney se desenvolve
paralelamente à crescente concentração da propriedade dos meios de comunicação, porém o
clientelismo faz com que o jornalismo brasileiro nunca se firme em sua função de investigação
ou fiscalização dos poderes.
A mídia, inclusive, não questionou o “choque econômico” proposto por Sarney para
conter a inflação de 200%, mas foi primordial para a população aceitar e ajudar o Plano
Cruzado, subsidiando os “fiscais do Sarney”60 ao publicar listas de preços congelados que
consumiam cadernos inteiros de jornais. As matérias na televisão exaltavam pessoas cantando
o hino nacional na porta de supermercados desabastecidos ou chamando os fiscais do governo
para multar estabelecimentos que vendiam com ágio61.
A inflação desde o regime militar e os constantes planos econômicos para contê-la deram
origem a um jornalismo econômico forte no país, voltado para interpretar esses choques para a
classe média e informar a tendência do mercado para a elite. Observando o jornalismo
econômico pela mediatização, vê-se que a lógica da mídia alinhada ao capital hegemônico
acaba por modelar a sociedade em suas escolhas e reações. Os sucessivos choques econômicos
– muitos deles com graves consequências para as classes média e baixa, como desabastecimento
de alimentos, racionamento, confisco de poupança, alta de juros, desemprego, entre outras
perdas – foram recebidos sem uma avaliação crítica, ao contrário, todos foram muito pacíficos.
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Caráter redistributivo das políticas sociais comprometido por um modelo econômico concentrador, pela ausência
de coalizões entre trabalhadores industriais e não industriais e por uma burocracia com baixos níveis de autonomia
em relação ao governo (MEDEIROS, 2001, p. 4).
60
O presidente José Sarney congelou preços e exortou a população a fiscalizá-los para conter a inflação.
61
É o termo utilizado para nomear o valor a mais que é cobrado sobre determinada mercadoria ou operação
financeira, também conhecido por juro ou lucro, dependendo da situação em que for empregado. Quantia que se
cobra além do juro; especulação, usura (Fonte: Dicionário Michaelis. Disponível em: <michaelis.uol.com.br>. )
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Os maiores choques, como o confisco da poupança por Collor – que ganhou a eleição inclusive
acusando o oponente de tramá-lo – foram noticiados com ênfase, como a única salvação ou
medidas necessárias.
O enquadramento dado à informação acaba sendo determinante para a aceitação com
passividade. Nessa abordagem, apaga-se a responsabilidade do governo e da elite econômica,
some a especulação e o boato – palavras fortes – e surge o sujeito político “Mercado” (RUBIM,
2004), que tem reações humanas, tipo: “o Mercado estranha”, “o Mercado reage”, “nervosismo
do Mercado”, “alarma o Mercado”, “o Mercado sensível”, “o humor do Mercado”. Some parte
significativa da realidade, e a informação fica sob o enquadramento que a mídia oferece. José
(2015) divide a responsabilidade do patronato ao afirmar que jornalistas foram assumindo
paulatinamente a ideologia neoliberal e essa postura já se naturalizou.
Voltando à política, foi Fernando Collor quem inaugurou a proposta neoliberal, embora
Fernando Henrique Cardoso (FHC) tenha sido o responsável por sua implementação plena a
partir de 1995 e até 2002. Essa implantação aconteceu às custas de mais endividamento com o
Fundo Monetário Internacional e das privatizações. Collor conseguiu vencer o líder das greves
dos anos 1980 no ABC Paulista, Luís Inácio Lula da Silva, nas primeiras eleições presidenciais
de 1989, com o apoio decisivo da mídia. Entre os políticos destacados na Constituinte, nenhum
candidato foi tão bom para o sujeito-Mercado como a novidade Collor de Melo, governador de
Alagoas, apresentado com estardalhaço como o “caçador de Marajás”.
O governo de Collor começou em 1990 com surpresas, como o confisco da poupança dos
brasileiros, o que provocou insegurança no sujeito-Mercado. E, mesmo que tenha iniciado a
abertura da economia para importações de acordo com o Consenso de Washington62, sua
inconstância o fez perder apoio, principalmente após a entrevista do irmão Pedro Collor à
revista Veja, detalhando o esquema de corrupção. Como a população foi às ruas promovendo
manifestações com ampla repercussão midiática – os famosos cara-pintadas – e os escândalos
políticos se avolumaram nos telejornais, Collor sofreu impeachment em 1992. Assumiu o vice
Itamar Franco, colocando, em 1993, Fernando Henrique Cardoso como Ministro da Fazenda.
Em 1994, FHC implementou o Plano Real, que iniciou a estabilização econômica do Brasil.
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Consenso de Washington (1989) foi uma reunião coordenada pelos Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra
que propunha, entre outras coisas, a expansão de produtos industrializados para a América com a imposição de
posturas neoliberais que facilitariam o intercâmbio comercial entre as potências mundiais e os países latinoamericanos. O Chile foi o país usado como plano-piloto em 1973.

134

Hora de parar e novamente ver a situação sob a perspectiva da mediatização. Sem a
participação da mídia, todo o processo seria outro. Para se ter ideia do impacto da televisão, em
1989, esse dispositivo estava em 72,6% (24,9 milhões) dos domicílios e continuava a crescer
vertiginosamente. Dados do Ibope de cinco anos depois, 1996, registram que a TV Globo
alcançava praticamente todos os domicílios com TV, ou seja, 99,98% dos lares brasileiros
(32,595 milhões) tinham o aparelho. O Brasil se informava pela televisão, ainda numa fase em
que o conteúdo da mídia não era questionado e era fonte principal de informação. Para se ter
um parâmetro, o Índice de Confiança Social (ICS) feito entre 2009 e 2015 pelo IBGE coloca os
meios de comunicação como a quarta instituição com maior confiança do brasileiro, abaixo
apenas do Corpo de Bombeiros, Igrejas e Forças Armadas.
Assim, a personalidade construída dos candidatos fazia toda a diferença. Durante a
campanha eleitoral, passava no horário das 19h a novela chamada Que Rei sou Eu? – uma
paródia do Brasil e suas eleições. A história, analisada pelos pesquisadores Alessandro e
Edwirges Almeida (2014), é classificada como “clara manipulação pró-Collor de Melo”,
principalmente no segundo turno, o que afetou o resultado das eleições. Nos noticiários, o
candidato Lula é apresentado como um operário, analfabeto, com associações marxistas e sem
condições de governar, ao mesmo tempo em que Collor é exaltado como o jovem herói,
competente na administração de seu estado, moralizador das contas públicas, caçador de
marajás, protetor dos descamisados e combatente da crise moral do país. Saindo de 21 anos de
ditadura e repressão – cujo doutrinamento anticomunista era constante na televisão e no rádio
– o país votou como indicou o aparato midiático.
Nesse momento, o Brasil estava abrindo as portas para o capital internacional, liberando
as importações e ampliando o acesso doméstico à internet. Esse foi o ponto de partida para as
infinitas possibilidades trazidas pela interatividade da população. Essa integração concluiu o
processo de globalização das economias e da indústria cultural planetária, com clara hegemonia
estadunidense e influência de países desenvolvidos da Europa, especificamente Inglaterra e
França.
Essa primeira parte da pesquisa mostra o metaprocesso de atualização do entendimento
sociológico do espaço social iniciado por Bourdieu, como foi proposto por Couldry (2014) e
corroborado pelos pesquisadores escandinavos da mediatização já expostos. O processo de
autonomização do campo jornalístico brasileiro foi analisado pelas duas premissas da teoria da
mediatização apontadas por Asp (2014b) que relacionam o grau de adaptação à mídia dos
indivíduos e instituições sociais à dimensão do poder reconhecido dessa mídia.
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Esse percurso mostrou o impacto da mídia na distribuição de poder na sociedade através
dos tempos sob aquele recorte teórico da mediatização, um poder cuja face invisível é mais
forte do que a aparente, mas que modela e constrói o espaço social. A elaboração de estratégias
e ações que permeiam essas relações de poder passam pela construção do simbólico, com a
mídia modelando uma narrativa da vida ao descrever e nomear o mundo, construir gostos e
valores, ampliar o tempo e espaço, substituir atividades antes sem mediação, fundir dinâmicas
cara a cara e combiná-las com ações midiáticas modificando o cotidiano, o consumo e as
rotinas.
Na próxima parte, a historicidade se centra no Brasil globalizado, onde apresentaremos
as tecnologias digitais. O estágio final da mediatização, como categorizou Strömbäck (2008), a
hipermediatização, segundo Scolari (2008). As tecnologias da informação serão apresentadas
no seu contexto de uso subversivo, pelo impacto sobre os sujeitos e as regras do jogo
jornalístico, observando sempre que esta pesquisa se propõe a uma abordagem institucional da
mediatização. Procuramos, no entanto, uma pesquisa empírica da mediatização a partir do que
emerge dos discursos, e isso só pode ser feito pela enunciação, a partir da perspectiva da Análise
do Discurso (AD), mais especificamente, da Teoria da Enunciação, como veremos nos capítulos
5 e 6.
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4 A HIPERMEDIATIZAÇÃO E A PRODUÇÃO DE SENTIDO

Este capítulo finaliza o percurso sócio-histórico da mediatização no qual mostramos a
história a partir da eterna disputa entre grupos sociais confrontados e que tentam estabilizar
sentidos, como sugere Eliseo Verón (2014). Com o foco na autonomização do campo
jornalístico brasileiro, que modela e constitui o espaço social (COULDRY, 2014), continuamos
com a sequência descritiva de fenômenos midiáticos marcantes na história política do país que
resultaram das materializações da semiose alcançadas a partir de procedimentos técnicos e os
produtos de mídia que resultam delas. Situações divulgadas pela mídia que se retroalimentaram,
se inter-relacionaram e se expandiram de maneira não linear no Brasil cada vez mais conectado.
Semioses que afetaram (e continuam afetando) profundamente a sociedade brasileira.
Observar-se-á como o jornalismo reagiu às transformações diante do amplo acesso às
tecnologias digitais, do deslocamento de poder na profissão e na sociedade, assim como do
câmbio no capital midiático. Serão destacadas ainda estratégias discursivas adotadas pelo
jornalismo para se legitimar diante da esfera conversacional que se formou a partir da liberação
do polo da emissão (LEMOS, 2002) e tem tensionado o campo. Após estabelecer as bases da
clivagem dos jornalismos global e local no capítulo anterior, a pesquisa agora se centra no
fechamento do percurso histórico brasileiro pelo viés da relação política e social, a fim de
compreender a lógica da mídia jornalística na contemporaneidade, levando em conta que o
Brasil é hoje, mais do que nunca, uma “sociedade sacudida pela mídia” (HJARVARD, 2012).
Os principais fatos jornalísticos do período continuam a ser descritos em seu contexto
histórico-institucional, no período entre 1995 e 2016, observando como opera a lógica da mídia
brasileira, principalmente no período entre 2013 e 2016, no qual se situa o recorte temporal da
nossa análise final. Neste capítulo, começamos a nos aproximar do corpus a ser analisado no
próximo capítulo – textos opinativos nos sites Folha de S.Paulo e Carta Maior nos quais
jornalistas avaliam os modos de fazer do campo – em que se busca ir além do discurso em si
mesmo, avançando para uma compreensão das suas condições de produção no processo de
significação e, principalmente, identificando essa lógica da mídia que tem afetado os campos
sociais e o habitus do campo. Para tanto, o contexto político se faz constitutivo.
Eliseo Verón (2002), ao falar sobre o futuro, afirma que as tecnologias de comunicação
coletiva nas sociedades pós-industriais têm estruturado os novos mercados dos meios; esses
agora são mercados de discursos e signos. Para o teórico, os suportes tecnológicos que fizeram
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surgir diferentes modalidades possíveis de comunicação coletiva tendem, em longo prazo, a
aumentar a complexidade da circulação dos sentidos. “E, no entanto, quanto mais se mediatiza
uma sociedade, quanto mais ela se complexifica”63 (VERON, 2001, p. 3, tradução nossa).
Dentro da periodização proposta, essa é a fase digital. O momento, sem dúvida, é o da
hipermediatização prevista por Carlos Scolari (2008). Para o autor, a World Wide Web (WWW)
é o grande dispositivo hipermediatizador do ecossistema digital, porque reúne e combina outros
meios – verbais, visuais e sonoros – sem nunca ser totalmente transparente. Ao oferecer
inúmeras janelas e possibilidades difusas como construção da realidade, tem como única
constância a promessa do imediato.
Assim, neste capítulo, após a descrição do percurso histórico-institucional do Brasil
hipermediatizado, incluindo o percurso dos sites a serem estudados, será realizada uma reflexão
sobre valores, práticas e funções – como credibilidade e objetividade, novas rotinas produtivas
e papel social do jornalismo – cultivados pelo campo jornalístico, inclusive em sua formação
básica, diante das transformações na cultura e na sociedade trazidas pela mediatização. Por fim,
serão observadas as principais tecnologias de comunicação adotadas pelo jornalismo e será
realizada a reflexão para entender como elas impactaram nos modos de fazer e de dizer do
jornalismo contemporâneo. Essa nova rotina multivocal, polifônica, enreda-se sobre a
sociedade e se impõe rapidamente sobre o campo jornalístico e todo o espaço social.

4.1 UMA SOCIEDADE SACUDIDA PELA MÍDIA

Após a crise política causada pelo impeachment de Fernando Collor (1992), o governo de
transição de Itamar Franco e a implementação do Plano Real (1994), o Brasil dos dois mandatos
de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) estava com uma inflação em queda64, ao mesmo
tempo em que abrira a economia à globalização e ao neoliberalismo. Na política e na economia
do Brasil, o quadro de aparente estabilização se mantinha, com o governo FHC sustentando a
agenda liberalizante de reformas com o sujeito-Mercado no centro da produção de riquezas,
endividamento externo e, consequentemente, o Estado diminuindo a cada dia mais sua ação.

No original: “Y sin embargo, cuanto más se mediatiza una sociedad, tanto más se complejiza”.
Segundo dados do IPCA, a inflação de 1994 (janeiro a dezembro) foi de 916,4%. No Governo FHC (19952002), a inflação foi de 100,6%, média de 9,1% ao ano. Fonte: IBGE. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201705_3.shtm>.
63
64
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Essa condição política não era exclusiva do Brasil. De acordo com o sociólogo
especialista na região, o cubano Francisco López Segrera (2016), na segunda metade do século
XX a América Latina e o Caribe transitaram entre ditaduras e o neoliberalismo. Após uma onda
de governos militares formada a partir da Escola das Américas65, surgiu o Consenso de
Washington, que alcançou dimensões mundiais sob os auspícios dos governos de Ronald
Reagan (Estados Unidos) e Margareth Thatcher (Inglaterra). O Consenso era, na verdade, um
rol de determinações a serem aplicadas, principalmente nos países latino-americanos, para
adoção do neoliberalismo como modelo econômico, social e político. Tais medidas
impulsionavam a liberalização do comércio e da economia, a eliminação das barreiras
comerciais, enfatizando o papel do mercado, a diminuição da ação do Estado, entre outras ações
que propiciam a livre exploração de países de terceiro mundo por, principalmente, essas duas
grandes economias mundiais.
Com apoio da imprensa, o Governo FHC justificou sua adesão ao neoliberalismo pelo
contexto da globalização e da modernização e apontou as medidas como inevitáveis. Para
Romancini e Lago, “um aspecto da globalização que desde cedo afetou o governo foi a
dependência de capitais externos para sustentar a moeda estabilizada” (ROMANCINI; LAGO,
2007, p. 210). Os autores também chamam atenção para o fato de esse aspecto provocar
sucessivos déficits na balança comercial, aumentando a dívida externa e trazendo juros altos
sentidos pela população mais pobre. Coube ao jornalismo econômico, cada vez mais técnico e
complexificado, tentar explicar a situação de desequilíbrio comercial ao mesmo tempo em que
exaltava a estabilidade da moeda, contribuindo para a construção do sentido de estabilidade
econômica.
Como bem destacou Bernardo Kucinski (1996), a fetichização de indicadores econômicos
os coloca como substitutos, em grau de importância, do fato político e da crítica social. Na hora
da venda das empresas públicas, destacaram apenas problemas e prejuízos, sufocando o
argumento em torno da soberania nacional. Essa intensa campanha de desmoralização das
estatais pela mídia resultou na inobservância de resistência por parte dos brasileiros, o mesmo
65

School of the Americas (SOA) foi fundada em 1946, no Panamá, para treinar soltados latino-americanos em
técnicas de guerra e contra insurgência e transferida para Fort Benning, Georgia, em 1984. A SOA, hoje rebatizada
de Instituto de Cooperação e Segurança do Hemisfério Ocidental (Hemisphere Institute for Security Cooperation
– Whinsec), treinou mais de 64 mil soldados. Segundo a ONG Observatório da Escola das Américas (SOA Watch),
militares treinados nessa escola se tornaram destacados violadores de direitos humanos em seus próprios países.
Para a organização, a escola representa a máxima expressão da política externa norte-americana e continua tendo
um papel muito importante na estratégia de reposicionamento dos Estados Unidos na América Latina e na
remilitarização da América Central num contexto de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Ver em:
<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/entrevistas/24559/escola+das+americas+traduz+politica+externa+dos+
eua+diz+fundador+do+soa+watch.shtml>.
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povo que, em anos anteriores, participou ativamente da campanha nacionalista “O petróleo é
nosso”66. Campanha essa, registra-se, incentivada pela mídia, só que no sentido oposto.
O cientista político Jessé Souza (2016, pos. 164) analisa que, desde o início da história, a
elite intelectual se incumbe do trabalho de criar mecanismos de justificação dos privilégios
resultantes da exploração material e econômica dos dominados pelos dominantes – para
“colonizar os espíritos”. Reflexão que se aproxima da retórica da cientificidade (BOURDIEU,
1993); se no passado eram as igrejas, hoje são os cientistas. Dessa análise, diante da
mediatização da sociedade contemporânea, pode-se inferir que esse papel está sendo cumprido
cada vez com mais eficiência pela mídia jornalística. A simbiose entre jornalismo brasileiro e
poder público chegou, no Brasil, a tal naturalização que é exposta sem pudores em reportagens
de circulação nacional.
Para se ter um exemplo, em maio de 1998, muito próximo à reeleição de FHC, a relação
entre a imprensa e o governo teve um momento de inflexão que mostra bem a simbiose entre
os campos político e jornalístico. Apesar da venda das empresas estatais, a reserva brasileira
caiu de US$70 bilhões para US$26 bilhões e, por conta disso, houve aumento nas taxas de juros
em 70%, refletindo no consumidor final em até 200%. A sociedade sentia a recessão voltando
na forma da fome, agravada por problemas climáticos. Além da crise econômica, o noticiário
da época dava conta de saques, seca e invasão de terras.
Eram fatos jornalísticos dignos de cobertura habitual, como regem os critérios de
noticiabilidade67. De repente, todas as notícias ruins cessaram e o noticiário se voltou para
amenidades. Na cobertura política eleitoral, o foco se concentra em aspectos negativos do
candidato de oposição com chances de ganhar, Lula da Silva, que, naquele momento, alcançava
o presidente FHC nas pesquisas. Tal reviravolta da posição da mídia, se não foi decisiva, pelo
menos facilitou muito a vitória de Fernando Henrique Cardoso ainda no primeiro turno, uma
situação que causou estranhamento nos setores mais democráticos na época, que só vieram se
esclarecer após a reeleição.

66

A campanha iniciada pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) pela estatização da exploração de petróleo
movimentou o Brasil a partir de 1947, no fim da II Guerra Mundial e fim do Estado Novo. Fonte: Jornal da ABI,
nº 336 (dezembro de 2008). Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com>.
67
Critério de noticiabilidade é todo e qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo da produção da
notícia, desde características do fato, julgamentos pessoais do jornalista, cultura profissional da categoria,
condições favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia, qualidade do material (imagem e texto), relação com
as fontes e com o público, fatores éticos e ainda circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais (SILVA,
G., 2005).
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O bastidor dessa virada da imprensa foi relatado sem pudores em reportagem de capa da
revista Veja, edição 1 56768, de 7 de outubro de 1998, dedicada à vitória de FHC para seu
segundo mandato. De forma naturalizada e ignorando a deontologia profissional que prega a
independência e a credibilidade do campo, o repórter Expedito Filho descreve em detalhes um
“presidente irritadiço” que reuniu e ameaçou donos de organizações jornalísticas a apoiarem
seu governo. A sua vantagem nas pesquisas de intenção de voto era de apenas 5%, e essa
diferença estava em queda.
Fernando Henrique nem parecia mais o candidato-presidente que, em maio
passado, encenou um gesto extremo e dramático de ameaçar renunciar à
candidatura. Nas pesquisas da época feitas pelo comando da campanha,
Fernando Henrique estava com 33% contra 28% de Luiz Inácio Lula da Silva.
Ele caía. Lula subia (VEJA, 1998, p. 30).

A reportagem tratava FHC como o “príncipe dos sociólogos” que convocou os “barões
da imprensa” para ameaçar: “eu não sou candidato de mim mesmo. Isso comigo não existe. Ou
eu tenho apoio ou volto para casa e deixo a farra por conta de vocês. Aí vocês elegem o
candidato que quiserem”. O repórter ainda conclui condescendente: “seus interlocutores
sentiram a gravidade do momento”. Em seguida, o repórter Expedito Filho comprova a
estratégia do noticiário. Observa-se, no entanto, que não o faz como um escândalo, mas como
se fosse uma façanha do presidente FHC.
Depois dessas conversas, em que agitou o fantasma da renúncia, teve apoio
imediato. A seca desapareceu do noticiário, o aumento do salário mínimo foi
esquecido e os pajés apareceram para apagar o incêndio de Roraima.
Esqueceu-se a renúncia (VEJA, 1998, p. 30).

Não houve reação popular ou onda significativa de estranhamento com relação ao
material. Observa-se, nesse episódio, a naturalização na representação de conchavos políticos
e não republicanos expressos em uma revista de circulação nacional. Fazer conchavos e
ameaças colocado como uma habilidade política louvável é um aspecto da lógica da mídia
jornalística brasileira absorvido pela sociedade no seu estado mais bruto. Ao não levantar o
debate sobre os desvios éticos contidos na ameaça e na manobra política, valida-se uma atitude
antidemocrática naquele espaço social.
No segundo governo de FHC, conforme análise de Romancini e Lago (2007), continuou
o padrão de abertura do mercado das comunicações para capital estrangeiro e da tendência à
oligopolização do setor. Registrou-se, em 2001, o controle de sete empresas do mercado global
da mídia em primeiro nível e seis ou sete dezenas de empresas associadas em segundo nível. A
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Ver: <https://acervo.veja.abril.com.br> (VEJA, 1998, nº 1 567, p. 30).
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estabilidade econômica com base em empréstimos, equiparação do real ao dólar e venda de
estatais não durou muito tempo, e o segundo mandato de FHC foi para administração da crise
e da desconfiança dos investidores. No Brasil, viviam-se apagões, altos índices de desemprego
e baixo nível de crescimento econômico. Foi o início da crise do neoliberalismo.
Segrera (2016, p. 79) avalia que os resultados do neoliberalismo para a América Latina
foram graves69, levando a uma reação política com o surgimento e desenvolvimento de projetos
de “esquerda nacional-popular e pós-neoliberal”70. O pesquisador explica que os novos
governos desenvolveram transformações políticas, econômicas e sociais profundas,
especialmente a fim de alcançar os níveis mais baixos de pobreza, miséria e desigualdade e
promover maior equidade social. Esses projetos “pós-neoliberais” reforçam o controle nacional
sobre seus recursos naturais, defendem os processos de integração de solidariedade e adotam
posições independentes e, muitas vezes, rebeldes à geopolítica imperial dos EUA. Lula
representava o novo modelo colocado.
A blogosfera já estava consolidada e os inúmeros sites mantidos por organizações não
governamentais (ONGs) e particulares davam sua versão do que estava acontecendo no Brasil
e no mundo. A abertura da “esfera conversacional” se constrói na nova esfera pública71, o
ciberespaço. Por outro lado, ao mesmo tempo em que a estância do reconhecimento se abria
para novas percepções (LEMOS, 2009), os proprietários da mídia se fechavam em uma lógica
inversa, distanciando cada vez mais o jornalismo feito na mídia comercial do interesse público.
“A conversação aberta e livre é a base para a ação política” (LEMOS, 2009, p. 12). O
pesquisador aponta que essas funções pós-massivas, mais conversacionais, podem resgatar algo
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Ver anuário da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal): <http://www.cepal.org/ptbr/publicacoes/tipo/relatorios-anuais>.
70
Por volta dos anos 2000, com o fracasso do neoliberalismo na América Latina e a vitória de Hugo Chávez na
Venezuela, surgiu um amplo consenso entre as forças de esquerda de que seria necessário desenvolver novos
modelos de estratégia política que não envolvessem a tomada do poder pela força das armas, mas através das
urnas. Esse consenso foi desenvolvido no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, em 2001. O avanço de
posições de esquerda por meio de eleições deu vitórias a projetos pós-neoliberais dos diferentes países –
Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile, Equador, Nicarágua, Paraguai, Honduras e El Salvador –
embora atualmente estejam sendo depostos por golpes de estado e outras ações de confronto pelo que chama de
“nova direita” (SEGRERA, 2016).
71
Habermas (1984) mostra que uma parcela importante das conquistas e liberdades de que desfrutamos hoje se
deveu à formação de uma esfera pública, que são os espaços em que sujeitos, em princípio livres, reúnem-se para
discutir e deliberar sobre seus interesses comuns. Porém a esfera pública passou a ser colonizada pelos interesses
mercantis e pela propaganda manipuladora dos partidos políticos e dos Estados. A figura do cidadão foi
eclipsada pela do consumidor e do contribuinte. A procura do consenso político pelo livre uso da razão
individual teve que retroceder perante o emprego da mídia a serviço da razão de estado e a conversão da
atividade política em objeto de espetáculo (HABERMAS, 1984).
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da ação política, do debate, do convencimento e da persuasão desestimulados pela cultura de
massa.
Não obstante, a mídia brasileira, principalmente a televisiva, continuava com muita força.
Os boatos, cada vez mais disseminados pela blogosfera e com ampla repercussão da mídia,
davam conta que a vitória da oposição significaria a derrocada econômica do país e a fuga de
capitais pelas mudanças nas regras72. O medo alcançou tamanha dimensão a ponto de o
candidato Lula da Silva firmar garantia pública de cumprir os contratos estabelecidos na “Carta
ao Povo Brasileiro”, em junho de 2002. O ato foi um divisor de águas do petismo. Segundo
Singer (2012, p. 119), “O êxito eleitoral lhes augura dominação prolongada”.
Lula garantiu manter intactos fundamentos neoliberais da política econômica anterior.
Essa postura em que governos tentam aliar garantia de direitos sociais e negociação com o
capital é o que Segrera (2016, p. 79) classifica como característica “pós-neoliberal”. Singer
(2012) também aponta o abandono da postura anticapitalista sustentada até então por Lula, para
defender a preservação do superávit primário, a manutenção da estabilidade das contas públicas,
a responsabilidade fiscal e os sólidos fundamentos macroeconômicos. Coube a Lula ainda a
defesa de uma mobilização que envolvesse um pacto nacional entre empresariado e
trabalhadores.
Emiliano José (2015) informa, com base em levantamentos feitos pela campanha de Lula
sobre a cobertura dos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, Jornal do Brasil e O
Globo, que aconteceram conjuntos de matérias negativas para candidatos de oposição a FHC.
“A estratégia era eliminar o inimigo interno, Roseana [Sarney], depois o secundário, Ciro
[Gomes], e colocar as tropas em formação para o ataque ao inimigo principal, Lula” (JOSÉ,
2015, p. 104). No segundo mandato, ainda mais desgastado, e com Lula disparado nas
pesquisas, outros acordos podem ter sido celebrados com a mídia e o mercado, mas não há
relatos na imprensa para provar. Há somente ilações. Coincidência ou não, na véspera do
primeiro turno, no dia 2 de outubro, o Diário Oficial publicava Medida Provisória73 assinada
por Fernando Henrique Cardoso de regulamentação da participação do capital estrangeiro, até
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O símbolo desses boatos foi o depoimento da atriz da TV Globo Regina Duarte para a campanha de José
Serra, no qual diz: “Estou com medo. O Brasil corre o risco de perder a estabilidade. Não dá para jogar tudo na
lata do lixo. O Serra eu conheço, sei o que vai fazer. O outro (Lula) eu achava que conhecia. Isso dá medo na
gente. Medo da inflação desenfreada de 80% ao mês”. (Ver mais em:
<http://www.terra.com.br/istoegente/169/reportagens/capa_guerra_artistas_01.htm>.)
73
O Poder Executivo editou, em 1º de outubro de 2002, a Medida Provisória nº 70 (MP 70/02), que dispõe sobre
a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas, de radiodifusão sonora (emissoras de rádio) e de
sons e imagens (TVs), referidas no presente trabalho, em conjunto, como “Empresas de Mídia”. Se não fosse
convertida em lei em, no máximo 60 dias, perderia o valor.
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o limite de 30%, nas emissoras de rádio e televisão e, também, nas empresas de mídia impressa,
o “Proer da mídia”, uma reivindicação antiga do setor.

4.1.1 O lulismo contra a mídia

Apesar da intervenção da mídia, Lula venceu com 61% dos votos sobre 38% de Serra em
segundo turno, sendo grande parte dos votos da classe média. Começou o governo petista no
Brasil (2003-2011). O primeiro mandato (2003-2007) foi de negociação com o capital. Ao
mesmo tempo, foram adotadas estratégias que, aos poucos, alteraram o eixo da agenda política
para o combate à desigualdade social, a valorização do salário mínimo e o aumento dos postos
de trabalho. O Bolsa Família e outros programas sociais diminuem os índices de pobreza e
elevam as classes C e D, que irão dar sustentação ao segundo mandato. Singer (2012) destaca,
ao interpretar os dados do período, que a desigualdade no Brasil caiu devagar porque o Governo
Lula permitiu que os ricos também ficassem mais ricos. Nas duas pontas da sociedade, a
situação parecia bem, mas se criou um problema com a classe média que o elegeu.
Singer (2012) classifica o Governo Lula como “reformismo fraco”, pois o petista pinçou
das propostas originais do partido aquelas que não entrariam em choque com o capital,
descartando propostas como a tributação das grandes fortunas, desapropriação de latifúndios e
revisão das privatizações. A proximidade com o capital não foi suficiente para uma trégua com
a mídia. O pesquisador aponta que a ligação do governo com a classe trabalhadora sempre será
uma sombra de insegurança sobre a garantia de grandes lucros. Inúmeras críticas foram feitas
ao programa Bolsa Família, voltado para redução da miséria, classificando-o como
assistencialista, ineficiente e dispendioso, além de denúncia de desvios. Foi também criticada a
política externa do governo, a qual caminhou para uma postura mais autônoma, ao contrário do
alinhamento com as políticas dos EUA e da Europa, característico do período do Governo
FHC.
O governo de Lula ainda tentou implementar órgãos de regulamentação do setor de
comunicação, como a Agência Nacional para o Cinema e o Audiovisual (Ancinav) e o Conselho
Federal de Jornalismo (CFJ), que receberam ataques ferozes da mídia hegemônica,
classificando-os como órgãos censores e de intervenção, identificando tendências “stalinistas”
ou “autoritárias” (ROMANCINI; LAGO, 2007). Essa situação lembra (novamente) o que Asp
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(2014b) trata como a vantagem do jornalista no debate público, pois coloca qualquer tentativa
de regulação do setor como um ataque à sua condição de independência.
Com efeito, quando se trata de discutir medidas que objetivem regulamentar
o setor, com raras exceções, os veículos de comunicação levantam a bandeira
da defesa da ‘liberdade de imprensa’ de modo a bloquear o debate. O
‘consenso’ sobre o tema, conforme o discurso da grande imprensa, produz um
rol argumentativo que encobre questões centrais para o país, como a
necessidade de colocar em discussão o monopólio da mídia e qual tipo de
sistema de comunicação que pode ser mais relevante para o Brasil
(ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 232).

Apesar de todos os agrados do Estado, continuava a desconfiança do sujeito-Mercado
com a imprevisibilidade dos petistas e sua “alma” socialista, nem mesmo vencida pela dupla
personalidade incorporada pelo lulismo, com seu pragmatismo e defesa da governabilidade, o
que representou corrupção, acordos e concessões aos setores empresariais e industriais. Assim,
em 2004, a mídia hegemônica encontra nas primeiras denúncias de um esquema de propinas
mantido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) motivo para voltar ao bombardeio em sua carga
máxima. O escândalo do pagamento de propinas regulares a parlamentares para que votassem
a favor de projetos do governo, denominado de ‘Mensalão’ surge em 2005, rendendo muitas
pautas, matérias, reportagens e capas de jornais e revistas.
Mas não rendeu pautas somente para a grande imprensa. Blogs, que antes eram apenas
diários pessoais, começaram a se profissionalizar, a ganhar anunciantes e ser incorporados aos
portais on-line. Um exemplo de blog que cresceu na esteira do Mensalão foi o do jornalista
Ricardo Noblat74, que surgiu em 2004 de forma independente e amadora como um meio ágil de
publicação de informações praticamente sem custos e atualmente é parte do webjornal O Globo
Online.
O jornalista, responsável por uma página sobre política nacional no jornal impresso O
Dia aos domingos, publicava em seu blog as notas apuradas durante a semana que fatalmente
envelheceriam se esperassem mais dias. Assim, encontrou uma forma de não perder as
informações contidas em seu sítio. Em março de 2005, começou a ser remunerado para manter
o blog no provedor iG. A crise do Mensalão fez o blog do Noblat bater recorde de audiência e
ganhar popularidade fora da blogsfera75. Em 2006, também se destaca na cobertura das eleições
e como um dos principais responsáveis pelo crescimento de blogs jornalísticos em todo o Brasil.
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Ver em: <http://noblat.oglobo.globo.com/>.
Em setembro, o blog do Noblat alcançou 1 milhão e 800 mil visitantes únicos, número expressivo para um
blog independente. Em outubro de 2005, o blog de Fernando Rodrigues na Folha Online alcançou, segundo o
Ibope, o primeiro lugar entre os blogs de política nacional, com 182 212 visitantes únicos residenciais por dia.
75
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Em 2006, a reeleição do presidente Lula não teve tratamento diferente da mídia. O
Laboratório de Pesquisas em Comunicação, Política e Opinião Pública, do Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), produziu estudo sobre o desempenho
dos meios de comunicação nas eleições presidenciais de 2006, em que analisa os jornais O
Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo e O Globo. O IUPERJ demonstra como a cobertura
jornalística foi “predominantemente negativa” para o candidato Lula, tendo sido dedicado
“mais espaço positivo para Geraldo Alckmin”76.
A exibição, em 29 de setembro – duas semanas antes do primeiro turno –, de fotografias
de dinheiro apreendido por policiais federais paulistas como prova da compra de um dossiê
ilegal pelo PT sobre a aquisição ilegal de ambulâncias pelo candidato a governador de São
Paulo contribuiu para a face negativa, o tempo e o enquadramento dado pelo Jornal Nacional,
da Rede Globo, o telejornal de maior audiência do Brasil77. Dois fatos a destacar: o CD com as
fotos foi vazado para toda a imprensa por um delegado da Polícia Federal, como os próprios
jornalistas admitiram em seguida; e nenhuma repercussão jornalística contundente foi realizada
sobre o crime contido no dossiê.
Em 2006, porém, a esfera conversacional (LEMOS, 2009) estava cada vez maior e mais
complexa com o incremento das redes sociais. Segundo Malini (2007), no Orkut, no mês de
outubro, a maior comunidade atingiu 106 mil integrantes. O Technorati, sistema que mede a
produção da blogosfera, identificou entre os blogs em língua portuguesa cadastrados em sua
base de dados – na época com mais de 50 milhões de páginas – uma média de 300 postagens
por dia sobre o candidato Alckmin e de 800 sobre Lula. O pesquisador destaca a observação
entusiasmada do jornalista e blogueiro Luis Nassif que, na época, comemorava que o momento
demarcava o fim do oligopólio da opinião.
No interior dessa polissemia de sentidos, a autoridade sobre a informação
mostrou-se uma realidade imanente. O próprio usuário designava a hierarquia
de relevância dos conteúdos, por meio basicamente de um processo, o número
de links. [...] A internet, como uma rede direcionada [...] trazia clusters
diversificados que atuavam como referências no mundo da opinião em rede
(MALINI, 2007, p. 6).

Segundo lugar foi para Josias de Souza, também da Folha Online, com 113 481 visitantes únicos. Fonte:
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u74111.shtml>.
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Carta Capital, São Paulo, n. 45, 4 jul. 2007.
77
Informe comercial da Globo aponta a audiência do Jornal Nacional em 2006 em 38 pontos de audiência.
Fonte: Ibope Telereport / Impromptu. Disponível em:
<http://comercial2.redeglobo.com.br/biponline/BIP/bip536.pdf>.
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Após as eleições, com Lula reeleito com mais de 58 milhões de votos (60,8% dos votos
válidos), muitos blogs, principalmente os de jornalistas, tornaram-se uma espécie de
observatório da política brasileira, como destaca Malini (2007). Na verdade, o pesquisador
ressalta que a blogosfera que apoiava a reeleição de Lula se legitimou como watchblogs – blogs
que vasculham tudo o que sai publicado na imprensa sobre a campanha eleitoral. Essa prática
de checagem de dados, que começou em 2004, atualmente é um ramo do jornalismo chamado
fact-checking78, tal o número de notícias falsas que circulam na rede atualmente. A
incorporação do modo de dizer do jornalista pelos outros campos sociais por meio da internet
é um outro indício da lógica da mídia jornalística modificando a sociedade.
É necessário analisar a sociedade brasileira nesse momento, tendo claro que os jornalistas,
como cidadãos, estão inseridos nela, principalmente na construção do seu habitus. O segundo
mandato de Lula (2007-2010) foi de ruptura com a classe média e sustentação pelas classes D
e E com condições de vida alavancada por políticas sociais. A ruptura da classe média é um
ponto importante a ser analisado, uma vez que Lula continuou com o mesmo “reformismo
fraco” (SINGER, 2012) do primeiro mandato, favorecendo setores importantes das elites. Cabe
perguntar: por que, a partir do segundo mandato, os ataques da mídia e da classe dominante
contra o governo ficaram ainda mais fortes?
Marilena Chaui (2016) confirma a análise de Singer (2012) demonstrando em números
como o argumento das classes explica o momento da sociedade brasileira. A partir de dados do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) – que organiza a sociedade brasileira numa
pirâmide seccionada em classes A, B, C, D e E a partir de critérios de renda, propriedade de
bens imóveis e móveis, escolaridade e ocupação ou profissão –, explica que, entre os anos de
2003 e 2011, as classes mais pobres, D e E, diminuíram consideravelmente, passando de 96,2
milhões de pessoas para 63,5 milhões. Na outra ponta, houve crescimento das classes A e B,
que passaram de 13,3 milhões de pessoas para 22,5 milhões. Mas o grande boom aconteceu na
classe C, que passou de 65,8 milhões de pessoas para 105,4 milhões, ou seja, a classe média
praticamente dobrou.
Chaui (2016) defende, porém, a tese do surgimento no Brasil de uma nova classe
trabalhadora, cuja composição, forma de inserção econômica e social, desenhos de expressão
pública e de consciência permanecem ainda muito difíceis de apreender e compreender. Para
defender sua questão, a pesquisadora retoma o critério marxista da propriedade no modo de
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O fact-checking é uma checagem de fatos, isto é, um confrontamento de histórias com dados, pesquisas e
registros (Fonte: Agência A Publica).
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produção capitalista, no qual a classe dominante é proprietária privada dos meios sociais de
produção (capital produtivo e capital financeiro) e a classe trabalhadora é ‘proprietária’ de sua
força de trabalho, vendida sob a forma de salário. No meio, há a classe média, que, por ser
proprietária de alguns bens, aproxima-se ideologicamente da classe dominante, chamada de
pequena burguesia. Como não é detentora do capital ou dos meios de produção, assim como
não é força de trabalho que produz capital, está fora do núcleo central do capitalismo.
Com os programas de transferência de renda e garantia de direitos sociais e econômicos
implementados pelo Governo Lula, cresceu uma classe trabalhadora cuja composição não se
limita a operários industriais e agrícolas tradicionais. Apesar do aumento impressionante do
assalariamento formal, em média 94% do emprego criado pagava até 1,5 salário mínimo. Essa
classificação se complexificou em consequência do neoliberalismo e trouxe precarizações em
termos profissionais (fragmentação da produção, terceirização, informalização etc.),
educacionais79 e sociais, as quais amplificam essa classe trabalhadora em alguns setores que
antes se encontravam na classe intermediária. Ruy Braga (2016) chama essa nova classe de
precariado. Para Chaui, a classe média, por sua posição, tem uma tendência à fragmentação e
poucos interesses comuns que a unifiquem.
Restaram, portanto, como espaços para alocar a classe média as burocracias
estatal e empresarial, os serviços públicos, a pequena propriedade fundiária, o
pequeno comércio não filiado às grandes redes de oligopólios transnacionais
e os profissionais liberais ainda não assalariados. No Brasil, essa classe se
beneficiou com as políticas econômicas dos últimos dez anos, cresceu e
prosperou, mas, conforme as pesquisas mencionadas, não no mesmo grau nem
na mesma intensidade que a classe trabalhadora (CHAUI, 2016, pos. 268272).

Assim, parte da classe média – estudantes, professores, setores do funcionalismo público,
intelectuais e lideranças religiosas – tende a se aproximar da classe trabalhadora movida por
um sentido de justiça social em defesa dos excluídos. Outra parte, oposta, fragmentada,
perpassada pelo individualismo competitivo, desprovida de referencial social e econômico
sólido e claro, tende a se aproximar de um imaginário de ordem e segurança só proporcionadas
pela permanência da classe dominante. Outro fator, aponta, é o intenso traço da sociedade
brasileira fortemente hierarquizada, caracterizado pelo predomínio do espaço privado sobre o
público. Para Chaui, o “sonho” da classe média é tornar-se parte da classe dominante e seu
“pesadelo” é ser proletária.
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Ruy Braga (2016) afirma que o aumento da oferta de vagas em universidades privadas e de baixa qualidade
para filhos de trabalhadores aumentou a concorrência por empregos que pagam mais do que 1,5 salário mínimo.
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Para que o sonho se realize e o pesadelo não se concretize, é preciso ordem e
segurança. Isso torna a classe média ideologicamente conservadora e
reacionária, e seu papel social e político é assegurar a hegemonia ideológica
da classe dominante (CHAUI, 2016, pos. 268-272).

Apesar de o Governo Lula ter tirado da pobreza 20 milhões de pessoas, baixado a taxa de
desemprego à metade e aumentado o PIB em 4% ao ano – dados da Comissão Econômica para
a América Latina e o Caribe (Cepal) –, os bombardeios da mídia contra o Partido dos
Trabalhadores se intensificaram no segundo mandato. Entende-se que, junto com o aumento da
nova classe trabalhadora, cresceu progressivamente a rejeição à proposta govermental na classe
média. Vale observar a análise de Emiliano José (2015, p. 114) sobre um subgrupo importante
dessa tendência que se espalhou pela classe média: os jovens jornalistas. Para o autor, a geração
profissional formada no neoliberalismo e nos anos de prosperidade do Governo Lula aderiu à
parcela que valorizou o individualismo e o conservadorismo da classe média, expressa no
bordão continuamente repetido na mídia de que “nunca houve tanta corrupção no Brasil”
(JOSÉ, 2015, p. 114). Além disso, aponta que um novo vocabulário se espalhou pela mídia, que
acabou por moldar a percepção da sociedade sobre a conjuntura do país.
[...] mensaleiros, partidos do mensalão, pós-mensalão, valerioduto, silêncio
dos intelectuais, homem da mala, doleiro do PT, conexão cubana, operação
Paraguai, conexão Lisboa, república de Ribeirão Preto, operação pizza, dança
da pizza, dólares na cueca, entre outras expressões, muitas delas com nítida
inspiração policial, todas nada ocasionais (JOSÉ, 2015, p. 114).

Uma das características desse fenômeno é a redução de complexidade para a produção de
sentidos, muitas vezes a partir do poder da mídia para nominação. A outra estratégia para dar o
tom negativo contra o governo é a presunção de culpa pelo uso do adjetivo “suposto” em
denúncias não comprovadas, mas publicadas. É o que Emiliano José (2015, p. 117), lembrando
o jornalista Leandro Fortes, chamou de “máquina de moer inimigos”.
Na esteira de conquistas sociais, mas sob bombardeio da mídia hegemônica, o Governo
Lula contou com o apoio de uma blogosfera organizada para divulgar conquistas. Blogs de
notícias, desde o início dos governos de Lula, começaram a contar com recursos direcionados
para a mídia alternativa, quer seja a partir de editais federais ou publicidade direta das estatais,
fortalecendo o setor. A mídia hegemônica recebeu verba menor no mesmo período. Além das
conquistas do governo e do carisma de Lula, essas estratégias de comunicação ajudaram o
segundo mandato a ter uma aprovação de 83% segundo o Datafolha80, apesar das denúncias do
Mensalão, inclusive sendo vitorioso ao emplacar sua candidata, Dilma Rousseff.
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O presidente Lula encerra seu mandato na Presidência da República no auge de sua popularidade. Após sete
anos e 11 meses de governo, 83% dos brasileiros adultos avaliaram sua gestão como ótima ou boa – com isso,
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4.1.2 Dilma Rousseff e o confronto midiático

A campanha de Rousseff, em 2010, sofreu a mesma (ou talvez mais intensa) pressão
midiática que o seu antecessor. Estudo de Vizeu e Lemos (2014) aponta que todo o processo
eleitoral teve uma conotação de gênero por ser a primeira mulher a concorrer à presidência com
chances de ganhar. Observa-se temas como aborto e união civil estável sendo enquadrados
negativamente pela mídia a ponto de interferir nos índices de intenção de voto. A legalização
do aborto e a união civil entre pessoas do mesmo sexo foram pontos explorados a partir da pauta
do Plano Nacional de Direitos Humanos no ano anterior, retirados à época por conta de
polêmicas semelhantes, mas que ressurgiram na campanha pelas demandas das igrejas
conservadoras, como estratégia do candidato do PSDB José Serra, convertendo-se no assunto
principal do debate (VIZEU; LEMOS, 2014).
Outro fator importante a destacar é a reorganização formal de representantes do capital e
da mídia, a exemplo do Fórum Democracia e Liberdade de Expressão promovido pelo Instituto
Millenium81 em 1º de março de 2010. Os anfitriões eram os proprietários da Revista Veja/
Editora Abril, Roberto Civita; da Folha de S.Paulo, Otávio Frias Filho; e da Rede Globo,
Roberto Marinho. De caráter neoliberal, o instituto fundado em 2005 fazia uma crítica
contundente e sistemática contra os governos progressistas da América do Sul. O fórum reuniu
jornalistas dos principais meios da mídia hegemônica, políticos e especialistas do escopo
neoliberal. Desde então, repete anualmente o evento para alinhar as tendências e os
pensamentos liberais para o Brasil.
Extratos da palestra do colunista da Globo Arnaldo Jabor no Fórum da Liberdade dão
pistas para inferir a existência de alto teor antigovernista e contra ideais socialistas na mídia
que cobriu as eleições de Dilma Rousseff.
A questão é como impedir politicamente o pensamento de uma velha esquerda
que não deveria mais existir no mundo. [...] O perigo maior que nos ronda é
ficar abstratos enquanto os outros são objetivos e obstinados, furando nossa
resistência. A classe, o grupo e as pessoas ligadas à imprensa têm de ter uma
atitude ofensiva, e não defensiva. Temos de combater os indícios. O mundo
repete a marca de outubro, a mais alta já alcançada por um presidente na série histórica do Datafolha. Ver:
<http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2010/12/1211078-acima-das-expectativas-lula-encerramandato-com-melhor-avaliacao-da-historia.shtml>.
81 Fundado pela economista Patrícia Carlos de Andrade, em 2005, com o nome de Instituto da Realidade Nacional,
ele foi oficialmente lançado em abril de 2006, durante o Fórum da Liberdade, em Porto Alegre. Em dezembro de
2009, o Imil recebeu a certificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), outorgado
pelo Ministério da Justiça sob o número 08071.020869/2009-95. Tem como missão: promover a democracia, a
economia de mercado, o Estado de Direito e a liberdade.
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hoje é de muita liberdade de expressão, inclusive tecnológica, e isso provoca
revolta nos velhos esquerdistas. Por isso tem de haver um trabalho a priori
contra isso, uma atitude de precaução. Senão isso se esvai. Nossa atitude tem
de ser agressiva (JABOR apud JOSÉ, 2015, p. 127). 82

Em seu relato das palestras, Emiliano José (2015) aponta que todos os oradores, inclusive
os jornalistas, classificavam negativamente o Partido dos Trabalhadores. O colunista da Folha
Demétrio Magnoli abriu o encontro e definiu o PT como “um aparato controlado por
sindicalistas e castristas” a pretender “a retomada e restauração de um programa remanescente
dos antigos partidos comunistas”. Reinaldo Azevedo, ex-colunista da Veja, estimula a imprensa
a “defender os valores que são da democracia, da economia de mercado e do individualismo”
(JOSÉ, 2015, p. 127). O depoimento que recebeu mais atenção da imprensa foi o da presidente
da Associação Nacional de Jornais (ANJ) – e superintendente da Folha de S.Paulo – Judith
Brito:
A liberdade de imprensa é um bem maior que não deve ser limitado. A esse
direito geral, o contraponto é sempre a questão da responsabilidade dos meios
de comunicação. E, obviamente, esses meios de comunicação estão fazendo
de fato a posição oposicionista deste país, já que a oposição está
profundamente fragilizada. E esse papel de oposição, de investigação, sem
dúvida nenhuma incomoda sobremaneira o governo (O GLOBO, 18 mar.
2010).

Reportagens e matérias autorreferenciadas sobre os mais diversos acontecimentos
midiáticos ou relatos sem provas foram veiculadas e repercutidas após esse evento, assim como
uma cobertura orientada para beneficiar o candidato José Serra. Um exemplo sobre o jornalismo
feito à época da eleição foi publicado na Folha de S.Paulo em 15 de maio de 2010, cujo título
era “Mães de santo abençoam católica Dilma” e o subtítulo: “Presidenciável do PT vai a uma
missa pela manhã e ao dia de Oxalá à noite”. A meta seria aproveitar o debate religioso
levantado pelo candidato José Serra e produzir o sentido de incoerência sobre a candidata
petista.
Dilma chegou à presidência (2011-2014) e fez um primeiro mandato no qual conseguiu
manter dois anos de estabilidade. Porém, a partir de 2013, aconteceu uma série de fatos que
prejudicou os resultados de sua eleição e não conseguiu concluir o segundo mandato (20152016). A reeleição obtida pela margem pequena de 3,4 milhões de votos contra Aécio Neves,
representante do setor neoliberal, deu início a um processo de instabilização política que já
vinha numa curva crescente em seu primeiro mandato e culminou com o impeachment, com
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Informações colhidas por Emiliano José (2015) em palestras durante o 1º Fórum Democracia e Liberdade de
Expressão, ocorrido em 1º de março de 2010, em São Paulo.
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característica de golpe jurídico-parlamentar. Por isso, os seis anos de Dilma Roussef precisam
ser analisados conjuntamente.
O artigo do cientista político André Singer (2015) sob o título “Cutucando onças com
varas curtas” trata da “guerra subterrânea” ocorrida entre 2011 e 2014 por conta do pacote
desenvolvimentista adotado pelo Governo Dilma para acelerar o programa de governo iniciado
no Governo Lula. Para o pesquisador, a proposta de Guido Mantega para a “nova matriz
econômica” deu ao primeiro mandato dois anos de aparente sucesso, mas provocou uma reação
de múltiplos fatores que dissolveu a coalizão produtivista (indústria e trabalhadores) e culminou
na formação da frente oposicionista que culminou no golpe de Estado.
Para Singer (2015), o programa de redução de juros, desvalorização da moeda, controle
do fluxo de capitais, subsídios ao investimento produtivo e concessões à iniciativa privada
favorável ao interesse público dissolveram o vínculo entre industriais e trabalhadores no chão
social e político do país. Os empresários se unificavam “contra o intervencionismo”, como
ressalta o autor. Assim, depois de um início positivo, o programa de desenvolvimentismo foi
contido pelo aumento dos juros a partir de abril de 2013 até ser findado em 2014 pela troca do
ministro da Fazenda Guido Mantega por Joaquim Levy, mais ligado ao interesse do mercado83.
“A quantidade de interesses empresariais contrariados catalisou a solidariedade intercapitalista
na linha do ‘hoje foi ele, amanhã posso ser eu’. Em consequência, acabou por unificar o
conjunto do capital contra a ‘nova matriz’” (SINGER, 2015, p. 67).

4.1.3 Jornadas de Junho ao impeachment

O fenômeno conhecido como Jornadas de Junho merece destaque entre os fatos que
levaram ao impeachment em 2016. No ano de 2013, o Movimento Passe Livre (MPL) iniciou
uma série de manifestações para reivindicar a redução da tarifa de ônibus. A partir de uma forte
repressão em São Paulo, no dia 13 de junho de 2013, eclodiram manifestações de rua em todo
o país inflamadas pela insatisfação com as obras da Copa do Mundo de Futebol. Calcula-se que
cerca de 24 milhões de pessoas foram às ruas, algo em torno de 12% da população, com uma
pauta difusa de reivindicações. Esses dados são do cientista político Pablo Ortellado (2017), ao

Folha de S.Paulo, 22 set. 2016. “Preso na Lava Jato, Guido Mantega foi o mais longevo ministro da Fazenda”.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1815750-preso-na-lava-jato-guido-mantega-foi-omais-longevo-ministro-da-fazenda.shtml>.
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analisar que aquelas manifestações selaram um “grande pacto da sociedade civil brasileira” pela
defesa dos direitos sociais e pelo combate à corrupção. Para ele, o momento ratificou o conteúdo
social da Constituição de 1988, rejeitando o modus operandi da política nacional. A priori, seria
um pacto que uniu o país com conquistas importantes, como a redução do preço das tarifas de
transporte e um conjunto de medidas de combate à corrupção.
O que vimos depois de junho é a recuperação deste perigoso levante popular.
Velhas e novas forças políticas retomaram o controle da sociedade civil
explorando um dos eixos dos protestos: a esquerda se arvorou a campeã dos
direitos sociais e a direita, a paladina do combate à corrupção. Com isso, as
forças políticas cindiram ao meio o conteúdo reivindicatório de junho,
enfraquecendo e dobrando a sociedade civil, colocando uma metade contra a
outra, numa luta fratricida que só́ favoreceu à classe política como um todo
(ORTELLADO, 2017).

Nem todos têm a mesma leitura positiva de Ortellado. Para o historiador Lincoln Secco,
o apartidarismo das manifestações teve sua expressão fascista quando manifestantes
expulsaram e até espancaram militantes de partidos. Para o autor, “o movimento que começara
apartidário se tornava, então, antipartidário” (SECCO, 2013, pos. 1333-1334). Dados da Folha
de S.Paulo mostram que 84% dos manifestantes paulistas no dia 17 de junho não tinham
preferência partidária, sendo 53% com menos de 25 anos e 77% com nível superior. Um dado
interessante é que 71% participavam pela primeira vez de um protesto, porém cabe registrar
que não havia atos de monta no país desde 1992. Por que foram às ruas? Porque o país começou
a dar sinais de recessão, como já explicou Singer (2015).
Secco (2013) ainda traz um dado importante para esta pesquisa: o papel da mídia nesse
processo. Como as manifestações foram difusas e abstratas, assim como não havia uma
canalização do descontentamento para a representação política, a crítica se generalizou para o
conjunto dos políticos profissionais e todas as manifestações eram bem aceitas, “desde que não
fossem violentas”, numa clara alusão ao movimento Black Bloc. Para o historiador, foi decisiva
para o rumo futuro desse movimento a apropriação pela imprensa da condução do
enquadramento das matérias e semioses da violência. As manifestações tiveram sua
complexidade minimizada ao serem denominadas de ‘vandalismo’, quando, na verdade, a
violência aconteceu, em parte, contrapondo-se à ação policial. Como não houve tentativa de
definir mais objetivamente “manifestantes pacíficos” e “vândalos”, infere-se a existência de um
movimento discursivo para criminalizar somente parte do movimento.
São revoltas disseminadas pelas redes virtuais, nas quais as pessoas agem
como singularidades, mas o conjunto é construído pela reação calculada dos
donos do poder e da informação. Assim, sua potencialidade revolucionária
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pode ser cooptada, como foi visto anteriormente (SECCO, 2013, pos. 13621364).

Em resposta aos clamores anticorrupção de junho, o Governo Dilma criou ações que
culminaram, em março de 2014, no início da Operação Lava Jato da Polícia Federal, cujos
julgamentos tramitam junto à Justiça Federal do Paraná. A ação recebeu essa designação a partir
da investigação sobre uma rede de postos de combustíveis e lava-jatos de automóveis envolvida
em uma movimentação de recursos ilícitos liderada por doleiros do mercado paralelo de
câmbio. Essa investigação evoluiu para um esquema milionário de desvio de verba da estatal
Petrobras envolvendo, também, agentes políticos, funcionários públicos e empreiteiros.
A partir de colaborações premiadas84, iniciadas em agosto de 2014, o esquema foi ligado
ao financiamento de campanhas eleitorais da maioria dos partidos. De acordo com o Ministério
Público Federal85, a operação Lava Jato é a maior investigação sobre corrupção conduzida até
hoje no Brasil pela Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Essa operação colocou
em evidência a condução direcionada da Polícia Federal, de setores do Ministério Público, da
Justiça e da grande imprensa sobre os constantes vazamentos de informações, em sua maioria
contra os membros do Partido dos Trabalhadores (PT). Nenhuma reportagem surgiu fruto de
investigação própria de jornalistas, sendo a maioria desdobramentos de vazamentos ou
declarações de envolvidos.
Na eleição para o segundo mandato de Dilma Rousseff, o cerco da mídia prosseguiu com
sua investida. A capa da revista Veja de 29 de outubro de 2012 tinha como título “Eles sabiam
de tudo” e trazia como subtítulo: “O doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção
na Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público, na terça passada, que Lula e
Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações na estatal”. A imagem
começou a circular em vários websites e blogs86, transformando-se em notícia, um claro
exemplo de informação mediatizada. Com o fundo preto e o rosto dos dois presidentes pela
metade, a capa induz à percepção de serem eles os verdadeiros responsáveis por todo o esquema
de propinas da Lava Jato. A enunciação da capa era suficiente para o intuito da revista de
culpabilizar Dilma e interferir nas eleições, embora as acusações não tivessem sido provadas.

84

A lei número 12.850/2013, nova lei contra crimes organizados, previu o acordo feito entre o Estado e o réu,
desde que facilite o trabalho do Poder Judiciário para a desintegração de organizações criminosas, chamada de
“Colaboração Premiada”, mas que a imprensa nominou de “delações premiadas”.
85
“Saiba por que a Lava Jato é considerada a maior investigação da história do Brasil”. EBC em 17 mar. 2016.
Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2016/03/saiba-porque-lava-jato-e-considerada-maiorinvestigacao-sobre-corrupcao-da>.
86
A revista foi distribuída até em sites como e-book: <https://issuu.com/jorgehbc/docs/veja_29-10-2014>.
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Postaram a capa dois dias antes do habitual, já na quinta-feira, dia 23, à noite, sendo
reproduzida em blogs e redes sociais à exaustão, num processo de autorreferenciação
(SOSTER, 2009). Apesar de o TSE ter suspendido qualquer publicidade em torno da capa em
outdoors, cartazes, banners ou internet, a organização jornalística não cumpriu a decisão. O
mesmo aconteceu com o comitê político do candidato Aécio Neves ao utilizar o material como
ação de campanha. Entre as ações, um banner de cinco metros de altura foi exposto no vão do
Masp (São Paulo), enquanto edições compactas com a capa e o conteúdo foram distribuídas nas
ruas de São Paulo e Belo Horizonte87 dois dias depois. Os outros veículos da mídia hegemônica
entraram na cobertura autorreferente a partir das reações dos eleitores e da batalha jurídica. O
fato fez a presidente e candidata à reeleição ter que rebater as acusações e denunciar a estratégia
no programa eleitoral de 24 de outubro de 2014, em que denunciou a Veja por “terrorismo
eleitoral”88.
O mais interessante é que na repercussão, por meio do advogado Antônio Figueiredo
Bastos, o Globo Online89 chegou a desmentir a capa da Veja. O site publicou nota com detalhes
da inconsistência da denúncia contida no depoimento do doleiro Youssef sobre os presidentes
Lula e Dilma. Mas, fora essa nota, nenhuma reportagem contradisse a revista até depois das
eleições. Na Folha de S.Paulo de 29 de outubro de 2014, o procurador-geral Rodrigo Janot
acusa o advogado de vazamento seletivo e vinculação com o PSDB. No dia seguinte, 30 de
outubro de 2014, no artigo “Um fato sem retificação”90, o jornalista Jânio de Freitas comenta a
suspeita da Polícia Federal de que o doleiro teria sido induzido a acusar Dilma e Lula com o
intuito de interferir nas eleições daquele ano.
Michael Löwy, ao analisar o Golpe de 2016, coloca que a democracia se torna um peso
para o Estado, para as classes dominantes e para o capital financeiro, pois tem atrapalhado a
implementação de políticas neoliberais, como tem sido demonstrado por fenômenos similares

Matéria publicada no O Globo, em 25 de outubro de 2014: “PSDB distribui panfletos com capa de revista em
todo o país”. Subtítulo: “Campanha de Aécio aposta que reportagem de Veja vai desgastar Dilma”. Ver também:
Blog do Reinaldo Azevedo: Ato em favor de Aécio junta 8 mil pessoas em SP; em favor de Dilma, 300. Veja
imagens de dois Brasis: qual você quer? Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/ato-em-favor-deaecio-junta-8-mil-pessoas-em-sp-em-favor-de-dilma-300-veja-imagens-de-dois-brasis-qual-voce-quer/>.
88
Ver: Analistas divergem sobre estratégia de Dilma de rebater denúncia de revista, em
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/10/141023>; Extra: Na TV, Aécio usa denúncia da Veja; Dilma
rebate e apela para emoção, em: <https://extra.globo.com/noticias/mundo/na-tv-aecio-usa-denuncia-da-vejadilma-rebate-apela-para-emocao-14348430.html>.
89
Matéria publicada no O Globo online, em 30 de outubro de 2014: Advogado nega retificação de depoimento
do doleiro Alberto Youssef. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/advogado-nega-retificacao-dedepoimento-do-doleiro-alberto-youssef-14417056>.
90
Fonte: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2014/10/1540524-um-fato-semretificacao.shtml>.
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acontecendo em vários países da América do Sul, como Honduras, Venezuela, Paraguai, entre
outros: “a democracia atrapalha, ela não facilita o trabalho da política capitalista” (LÖWY,
2016, pos. 1030-1031). Para o pensador, “a tragédia de 1964 e a farsa de 2016 têm em comum
o ódio à democracia” (pos. 1118-1120). Para ele, esses dois episódios revelam o profundo
desprezo que as classes dominantes brasileiras têm pela democracia e pela vontade popular.
O historiador Fernando Lattman-Weltman (2016) observa que, no início de 2015, já havia
nas redes sociais os primeiros movimentos de oposição intransigente com a intenção de
invalidar as eleições, com pedidos de impeachment contra o governo recém-eleito, solicitando
até uma intervenção militar. A crescente presença nas ruas, os panelaços em bairros ricos
durante pronunciamentos presidenciais, o apoio da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) e a silenciosa aprovação com os subsequentes episódios pós-golpe apontam o
surgimento de um discurso assumidamente reacionário e antidemocrático no Brasil, uma
novidade e uma chave interpretativa porque, até então, ninguém se assumia publicamente como
direita no país.
Para encerrar esse enquadramento do percurso, de 2014 a 2016, comprovamos a cobertura
tendenciosa dos últimos dois anos do governo Dilma com a pesquisa realizada pelo Laboratório
de Estudos de Mídia e Esfera Pública (LEMEP), localizado no Instituto de Estudos Sociais e
Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), o mesmo que lançou o
sítio Manchetômetro (http://manchetometro.com.br), o qual funcionou como observatório da
cobertura diária dos principais candidatos e partidos envolvidos no período eleitoral de 2014.
Após analisarem 35 mil matérias referentes aos jornais Folha de S.Paulo, Estadão, O Globo e
Estado de Minas, os pesquisadores João Feres Júnior e Luna de Oliveira Sassara chamam o
período de terceiro turno de Dilma Rousseff.
Ao compararem as notícias antes e depois do período eleitoral, os pesquisadores
concluíram que a partir do resultado final da eleição presidencial de 2014, em novembro, as
coisas pioraram bastante, ou seja, a cobertura se tornou ainda mais negativa, subindo para
patamares três vezes mais elevados. De acordo com os pesquisadores: “assistimos
verdadeiramente um massacre midiático” (FERES JÚNIOR; SASSARA, 2016, p. 179). Para
os pesquisadores, os picos de negatividade coincidiram com eventos significativos do processo
político, como as manifestações pró-impeachment, a condução coercitiva do ex-presidente
Lula, nomeação e cassação de Lula e o vazamento do grampo da conversa entre Dilma e Lula.
Cada um dos fatos citados acima são objeto de profundo desacordo moral e
prático [...]. No entanto, a cobertura somente mostrou versões que
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criminalizaram os atos de Dilma sem proporcionar àqueles que tinham
interpretações diversas dos fatos ou dado espaço suficiente para o
contraditório (FERES JÚNIOR; SASSARA, 2016, p. 179).

Para os pesquisadores, o tratamento dado ao adversário nas eleições, senador Aécio
Neves, foi condescendente e discrepante, apesar das inúmeras acusações que surgiram na Lava
Jato contra ele. Não foi dado a Dilma Roussef qualquer arrefecimento das tensões eleitorais.
Seu mandato foi ameaçado mesmo antes da posse pelos adversários e pelo parlamento, tendo a
grande imprensa assumido uma postura ainda mais contrária à presidente. Não houve uma
tradicional “lua de mel”, um tempo para que o governo eleito se reorganizasse e administrasse.
Os pesquisadores do LEMEP concluíram que “A mídia não teve qualquer disposição de esperar
a organização do novo governo Dilma”. Eles ainda apontam fatores de ordem sistêmica, como
o funcionamento politizado do judiciário: “todavia é difícil imaginar como todos esses
elementos entraram em sinergia sem a ativa colaboração da mídia” (FERES JÚNIOR;
SASSARA, 2016, p. 182-183).
Para o presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, Leonardo Avritzer (2016),
professor da Universidade Federal de Minas Gerais, existe a falência do presidencialismo de
coalizão, que coloca sempre o governante à mercê de acordos políticos, troca de cargos e
corrupção. Além disso, a estabilidade democrática exige um certo equilíbrio entre os poderes,
já que na democracia dois poderes representam a soberania popular – os eleitos Executivo e
Legislativo – e um outro o Estado de direito – não eleito, o Judiciário. A democracia precisa,
assim, de um equilíbrio entre os poderes para operar nos dois marcos, o do direito e o da
soberania democrática.
Para Avritzer (2016), o que aconteceu – e continua acontecendo – no país é uma
transferência do marco institucional para o campo desinstitucionalizado, no qual atuam as
manifestações de rua e a grande mídia dando respaldo a parte de um sistema judiciário que
politiza as decisões, julga seletivamente e se omite em situações extremas. Para a democracia,
o ponto de equilíbrio deveria ser o Poder Judiciário. No entanto, existe um descrédito nas
instituições representativas e um aumento de poder político do Judiciário sustentado pela mídia.

4.2 CARTA MAIOR E A SOCIEDADE CIVIL SE ORGANIZAM

A mídia só não estava acostumada a ser contestada. Com a blogosfera, a sociedade civil
se organizou e pôde contrapor as informações produzidas pelas organizações de comunicação.
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A partir da internet, o jornalismo teria que dividir o poder da seleção e enquadramento da
informação. Ao pensar as mudanças de comunicação no século XXI, Jesús Martín-Barbero
(2006, p. 52) destaca que a globalização trouxe à tona o neoliberalismo na sua face mais cruel,
ao mesmo tempo em que provocou uma exigência radical de reflexão por parte da sociedade.
Destaca duas ações mundiais em rede promovidas pela Organização das Nações Unidas
(ONU) sob pressão social. A primeira foi a Rio-92 (ou Eco-92), o encontro para a
implementação da Agenda 21, que versava sobre proteção do meio ambiente e foi assinada por
179 países participantes. A outra, a Conferência Mundial das Mulheres, em Pequim, em 1995,
para erradicar a desigualdade e garantir os direitos das mulheres, tendo como resultado a
assinatura do termo de compromisso entre os 189 países presentes.
Como resultado unicamente da articulação da sociedade civil internacional, em grande
maioria facilitada por listas de discussão na internet, Martín-Barbero (2006) destaca o Fórum
Social Mundial (FSM), a partir de 2001. O evento global foi gestado por cinco anos, desde a
liberação da internet comercial. Antes disso, os primeiros encontros para troca de experiência
aconteciam por redes paralelas, graças a convênios com universidades. O propósito do FSM foi
reunir organizações não governamentais (ONGs) para se contrapor ao Fórum Econômico
Mundial de Davos, na Suíça, que, desde 1971, reunia potências econômicas para defender
políticas neoliberais em todo o mundo. Sob o lema “Um outro mundo é possível”, a comunicação
passou a ter uma presença não meramente temática, mas articuladora e estratégica.
O autor ainda chama a atenção para as oportunidades estratégicas da digitalização, a qual
traz uma linguagem comum de dados e a configuração de um “novo espaço público de
cidadania” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 52). A imprensa neoliberal ignorou milhares de
pessoas de todo o mundo reunidas no FSM em Porto Alegre em 2001 e nos anos seguintes
(2002 e 2003), mas o encontro fortaleceu lutas e conquistas de direitos. Inclusive se intensificou
a pressão sobre o governo por direitos sociais que ficou marcada no Governo FHC pelo
confronto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O MST começou a
ser marginalizado pelos veículos de comunicação comerciais, como, por exemplo, a revista
Veja.
Antes de os movimentos formarem os fóruns na internet, a articulação era do Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), que, desde 1981, agia praticamente
sozinho defendendo informação para a base e foi o grande impulsionador da internet comercial.
Marcelo Carvalho (2006) conta que o IBASE foi fundado pelos anistiados da Ditadura que
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acreditavam na importância da disseminação das informações para o desenvolvimento da
sociedade e na democratização do acesso aos computadores e às suas redes de comunicação.
Os mais conhecidos eram Herbert de Souza, Betinho e Paulo Freire. Desde o princípio,
tentavam ampliar o acesso à transmissão de dados, oferecendo serviços à sociedade, facilitando
a troca de informações e incentivando o uso de correio eletrônico.
Carvalho (2006) atribui a esse esforço à montagem da primeira rede de internet durante a
Rio-92, no Fórum Global, evento paralelo que atraiu representantes de cerca de nove mil ONGs
que passaram a se tornar conectadas com o mundo. Depois disso, o IBASE passou a atuar como
o primeiro provedor de acesso pago no Brasil. Assim, além de ter sido importante para a
expansão da internet no país, também foi responsável pela introdução da informática no
universo das ONGs, que a utilizaram como um instrumento importante de força social. Desse
modo, retorna-se à questão levantada por Martín-Barbero: o lugar da cultura na sociedade muda
quando a tecnologia deixa de ser somente instrumental para ser estrutural, pois remete a novos
modos de percepção e de linguagem, assim como a novas sensibilidades e escritas.
Por sua vez, o que a revolução tecnológica introduz em nossas sociedades não
é tanto uma quantidade inusitada de novas máquinas, mas, sim, um novo modo
de relação entre os processos simbólicos que constituem o cultural – e as
formas de produção e distribuição dos bens e serviços: um novo modo de
produzir, confusamente associado a um novo modo de comunicar, transforma
o conhecimento numa força produtiva direta (MARTÍN-BARBERO, 2006,
p. 54).

Essa força é o que John Downing (2002, p. 50) atribuiu à “mídia radical”. Para ele, a
mídia radical pode ser entendida como necessária para construir a contra-hegemonia – embora
de caráter temporário em períodos de tensão política – ou como forma permanente para
expressar “o disruptivo e profundamente arraigado” descontentamento. Durante a Ditadura,
vimos que a mídia alternativa demarcou com o Pasquim, o Opinião, entre outros, mas que
deixou de existir com a abertura política, com a apropriação dos temas e contratação de seus
profissionais pela grande mídia. Kucinski (1991, p. 12) diz: “Sua única razão de existir era a
Resistência. Não tinham porque sobreviver ao regime militar”.
Há ainda os movimentos interligados pelas redes telemáticas e que Castells (2013)
denomina de movimentos em rede. Há nesses movimentos uma reconfiguração das formas de
organização que passam a ter uma inter-relação entre espaço físico e virtual, de forma
descentralizada. Uma discussão pode passar por um blog, pelos jornais, redes sociais e terminar
na rua, como aconteceu com as Jornadas de Junho e os protestos pró-impeachment, também de
caráter temporário, porém não menos importante.
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Em todos os casos, os movimentos ignoraram partidos políticos, desconfiaram
da mídia, não reconheceram nenhuma liderança e rejeitaram toda organização
formal, sustentando-se na internet e em assembleias locais para o debate
coletivo e a tomada de decisões (CASTELLS, 2013, p. 9).

Contudo, a organização da sociedade civil, que funciona como grupo de pressão
permanente, também mudou a partir da chegada de alguma tecnologia, tendo agora outra forma
de luta por direitos. Entendendo os movimentos sociais como articulações da sociedade civil
constituídas por segmentos da população que se reconhecem como portadores de direitos e que
se organizam para reivindicá-los, observa-se que, nos anos do Governo Lula, diminuíram as
manifestações91 de rua e aumentou significativamente o número de ações de comunicação como
estratégia de mobilização e grupos de pressão na internet. Carvalho e Bronoski (2017) apontam
um crescimento significativo de iniciativas de jornalismo alternativo no Brasil desde o ano
2000, cerca de 42 sites de jornalismo. Surgia, assim, uma forma de reivindicação estratégica.
Atualmente, com a blogosfera, a mídia radical prevista por Downing (2002) está
assumindo a sua forma permanente, ou seja, faz a opção pela diminuição dos custos de
veiculação a partir da digitalização das mídias, da predisposição histórica ou dos incentivos
com verbas governamentais. Contudo, a mídia alternativa brasileira ainda não encontrou uma
forma de sustentação financeira e ainda se ressente de ajuda governamental. Sazonalmente,
acontecem ondas de protestos por democratização da verba publicitária dos governos.
Uma das maiores vitórias do FSM foi a percepção da necessidade da construção de uma
rede própria de comunicação e resistência organizada na internet que, aos poucos, ajudou a
enfrentar a hegemonia da produção de informação política e econômica no Brasil. Nesse
contexto, surgiu em 2001 a “Carta Maior – o portal de esquerda”, publicação eletrônica
multimídia, com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento de um sistema de mídia
democrática no Brasil.
A Carta Maior, que antes era um jornal impresso alternativo de fomento à Assembleia
Nacional Constituinte de 1988, surgiu como uma agência de notícias por ocasião da primeira
edição do Fórum Social Mundial, em janeiro de 2001, em Porto Alegre, com princípios
editoriais afinados com o ideário do movimento internacional desvinculado de partidos e mais
alinhado às demandas globais de direitos humanos e civis. Por esse motivo, a Carta Maior é
considerada nesta pesquisa como a proposta editorial mais à esquerda no aspecto político. Isso
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O número de paralisações no Governo Dilma, que já vinha subindo desde 2008, atingiu quase 87 mil horas
paradas em 2012, o maior índice desde 1997, e continuou a crescer. Houve 873 greves em 2012, com um salto
para 2 050 greves em 2013, um crescimento de 134% em relação a 2012 (BRAGA, 2013; SINGER, 2015).
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porque, ao mesmo tempo em que tinha uma política de anunciantes restritiva, nutria uma ligação
internacional que a desvinculava diretamente das questões brasileiras e tentava – pelo menos
em manifestas intenções editoriais – manter-se independente do círculo vicioso da relação entre
mídia e política brasileira. Segundo o seu fundador, Joaquim Ernesto Palhares92, a intenção do
suporte é educativa: “A Carta Maior é um instrumento de formação política. Esse é o foco da
Carta Maior”. A sua força estava na inter-relação com diversos campos em diferentes países,
numa organização muito similar à própria estrutura libertária e colaborativa da internet em
forma de um grande bazar, horizontal, rizomático, de produção aberta à participação
(CASTELLS, 2003; SILVEIRA, 2010).
O Fórum Social Mundial começou como um movimento crítico ao neoliberalismo – à
teoria do Estado mínimo, à privatização do espaço público e de todas as esferas da vida humana
– que chegou a levar 100 mil pessoas a Porto Alegre, em 2003. Em seguida, o FSM perdeu
força com a tentativa de levá-lo a outros países, como a Índia, e a chegada dos governos pósneoliberais na América Latina, os quais negociaram com o capitalismo redimensionando o
debate da sociedade civil. Na esteira do FSM, a Carta Maior anuncia em sua página de
apresentação, em 2001: “Nosso compromisso é contribuir para desenvolver um sistema de
mídia democrática no Brasil”93. Além da democratização, a organização quer o fortalecimento
da integração sul-americana e de todos os movimentos que lutam pela construção de uma
globalização solidária.
Pelo seu caráter de abrangência nacional e internacional, conteúdo e formato jornalístico
– informativo e opinativo – com temáticas e enquadramentos alternativos à grande mídia, textos
de análise por especialistas, periodicidade regular de postagem, independência de anúncios
publicitários e adoção de processos profissionais de produção da informação, a Carta Maior se
tornou, durante os primeiros 14 anos de existência, uma referência obrigatória de cobertura e
análise jornalística crítica de fatos e movimentos ignorados ou distorcidos pela chamada grande
mídia. Depois desse período, perdeu força juntamente com a mudança da política brasileira,
como veremos a seguir.
Destacada pela cobertura dos fóruns sociais mundiais, em 2006 chegou a mandar como
correspondente o jornalista e professor Bernardo Kucinski para cobrir o conflito IsraelHezbollah. Correspondentes, prêmios e reconhecimento dos pares são características
valorizadas pelo campo, como visto no capítulo anterior. Outro feito do website que chamou
92
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Entrevista concedida por telefone em 10 de outubro de 2017.
Disponível em: <www.cartamaior.com.br>.
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atenção do campo aconteceu em 2007, quando a série especial de reportagens “SP (quase)
parada” foi a vencedora do Prêmio CNT de Jornalismo, da Confederação Nacional do
Transporte, na categoria Mídia Internet. De autoria do jornalista Antônio Biondi, a série de
reportagens sobre o trânsito de São Paulo ganhou a disputa com vários veículos comerciais. A
credibilidade no campo conquistada a partir de prêmios e números de leitores pode ser também
construída por outros caminhos.
Um deles é no enfrentamento de argumentos ou no reconhecimento do concorrente de
sua competência, o que pode ser constatado durante polêmica com a Folha de S.Paulo, quando
esta colocou sob suspeição o financiamento dos websites de orientação política mais à esquerda
pelo governo federal, em 201494. A Carta Maior, apontada entre outros como aquém dos
recursos recebidos, aposta na autorreferência e no ataque à credibilidade do concorrente95. A
própria Folha, que colocava ali em xeque a qualidade do website, foi sua parceira durante quatro
anos em que matérias diárias produzidas pela Carta Maior eram publicadas no Portal UOL, de
propriedade do Grupo Folha. Na sua resposta, coloca como prova de prestígio as citações do
jornalista Nelson de Sá, da coluna Toda Mídia, também da Folha de S.Paulo, que publicou mais
de 300 textos remetendo à Carta Maior. A distinção do ataque é baseada nos atos anteriores do
concorrente, demonstrando aí o controle cruzado dos pares no campo jornalístico (BOURDIEU,
1997).
Outro destaque de distinção da Carta Maior é ter sido um dos primeiros sites alternativos
de notícias a reunir um time de colunistas com nomes de destaque da intelectualidade brasileira
e internacional. Por conta disso, a Carta Maior, em seu auge, foi reproduzida por uma centena
de veículos informativos de entidades e organizações sociais e acadêmicas e mantém parceria
com uma série de publicações no Brasil, na Europa e na América Latina. Além de ampliar o
leque de informações e análises, as parcerias possibilitaram o compartilhamento de
experiências para a criação de um mapa político em processo de integração latino-americana.
Esse processo passa, entre outras coisas, pela construção de uma rede de comunicação que ajude
a diminuir as distâncias entre povos e culturas e mostre a natureza comum de muitos dos
problemas sociais que caracterizam o continente. Contudo, o site chega a ficar longos períodos
fora do ar por falta de verba para manutenção e, para se reerguer, faz campanha de assinaturas

Ver “Sites alinhados ao governo foram beneficiados com gasto em publicidade”. Folha de S.Paulo, Poder, 17
dez. 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1563487-sites-alinhados-ao-governotambem-foram-beneficiados.shtml>.
95
Ver “Carta Maior irá processar a Folha”. Carta Maior, Mídia, 19 dez. 2014. Disponível em:
<http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Midia/Carta-Maior-interpela-Folha-na-Justica/12/32467>.
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e doações aos moldes de outros veículos contra-hegemônicos no mundo. Nos EUA, leitores
sustentam, com contribuições anuais de mais de US$ 7 milhões, um punhado de vibrantes
publicações: The Nation, Counterpunch, Common Dreams, Real News, Mother Jones,
Democracy Now, entre outros. Na França, o Mediapart, criado em 2008 pelo ex-diretor do Le
Monde, o jornalista Edwy Plenel, já conta com mais de 130 mil assinantes. Na carta aos
apoiadores da Carta Maior, Palhares escreveu: “Nunca a mídia independente foi tão necessária
para resistir e fixar o contraponto ideológico a esse assalto regressivo” (PALHARES, 2017).
O fechamento da Carta Maior ao mesmo tempo em que a Folha de S.Paulo atinge
recordes de público na internet é mais uma importante peça do cenário da comunicação
brasileira pós-Golpe. Os quase 30 anos de democracia podem não ter sido suficientes para
fortalecer o jornalismo como um contrapoder no Brasil. Essa é uma face obscura da lógica da
mídia brasileira interferindo nos outros campos sociais, pois o pouco financiamento dessas
atividades jornalísticas independentes passa pela falta de interesse da própria população, que
deveria apoiar e financiar produtos jornalísticos independentes.

4.2.1 Financiamento

O financiamento das organizações jornalísticas alternativas sempre é um assunto
polêmico, pois traz à tona o paradoxo da noção das faces antagônicas do jornalismo. Apesar de
se autodefinir como independente por não aceitar publicidade de qualquer tipo de anunciante,
a Carta Maior colocou durante meses, no topo da página, acima da logomarca, um banner
publicitário do governo federal ou de suas estatais. A literatura do campo jornalístico diz que a
organização só é independente se for sustentada por assinaturas e receber um sem-número de
anúncios, a fim de que a multiplicidade de anunciantes dilua o poder de pressão sobre o
conteúdo jornalístico (SCHUDSON, 2007). Observando-se por essa ótica, a quantidade
reduzida de anunciantes e a dependência financeira de estatais não oferecem um ambiente
propício à independência jornalística.
Não obstante, o que acontece no Brasil é que os governos são, na maioria das vezes, os
maiores anunciantes. O governo federal, por exemplo, bateu alguns recordes nacionais em 2009
(R$ 2,2 bilhões); 2012 (R$ 1,8 bilhões) e 2013 (R$ 2,3 bilhões)96, isso sem juntar a esse

96 Fonte: Kantar Ibope Media <https://www.kantaribopemedia.com/>.
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montante os aportes dos governos municipais e estaduais. Essa publicidade tem a função,
principalmente, de divulgar à grande massa da população os serviços disponíveis e campanhas
de utilidade pública, como o combate a endemias e educação no trânsito, por exemplo. Porém,
na prática, transformou-se em barganha nas disputas de poder entre os campos político e
midiático.
Ao contrário da grande mídia, que obteve por anos toda a verba publicitária, muitas vezes
usufruindo abertamente de benesses dos governos passados, a mídia alternativa brasileira não
pode receber sem polêmicas as verbas publicitárias dos governos progressistas. Uma construção
de sentido difícil de explicar.
Observa-se que a organização jornalística comercial visa ao lucro e, paradoxalmente,
oferece um serviço em nome do interesse público e da defesa da democracia. Constrói a
legitimação discursiva que dá direito a receber verbas publicitárias de qualquer fonte – mesmo
se sujeitando ao poder econômico destas. Apesar da contradição, é percebida como
independente. No outro modelo, o veículo que oferece os mesmos serviços, mas
declaradamente não visa ao lucro, dá transparência às suas contas e restringe anunciantes que
possam influir negativamente no conteúdo, é recriminado ao receber anúncios do governo. Os
críticos na imprensa comercial afirmam que esse modelo de organização jornalística não
poderia receber nenhum recurso além dos valores de assinaturas, porque comprometeria sua
independência. Sugerem um modelo inviável economicamente em sua essência, mesmo
exigindo um recurso bem menor do que empresas lucrativas, pois os custos são praticamente
de manutenção militante. Sem oferecer uma produção de qualidade, também não há como
conquistar assinaturas. Entende-se qualidade no jornalismo, produtos que trazem o máximo de
princípios, valores e atendam as funções deste campo profissional.
É condição de sucesso para uma organização jornalística oferecer um produto com
qualidade para ter credibilidade. Antes disso, é necessário investimento para desenvolver as
organizações no campo. Os grandes oligopólios de mídia no Brasil existem por receberem, em
toda a história do país, verbas e aportes que beiravam o clientelismo, como vimos no capítulo
anterior. A mídia alternativa brasileira, formada na liberação do polo da emissão proporcionada
pelo barateamento do acesso à internet, só começou a receber verba publicitária para
manutenção de infraestrutura adequada depois dos governos progressistas. Esse investimento
desenvolveu o setor, que atingiu maiores níveis de qualidade e credibilidade e,
consequentemente, mais público. E aí começou o confronto que culminou em 2014 na Portaria
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Nº 7 da Secom97 – Presidência da República do Governo Dilma, que inviabiliza a imprensa
alternativa contra-hegemônica.
A Carta Maior, assim como outros sites alternativos do Brasil, recebeu verbas a partir da
política de incentivo à mídia alternativa e pluralidade de opiniões dos governos petistas. Trazia
em lugar de destaque publicidades do governo federal e estatais, com destaque para o Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Petrobras. Em 2007, chegou a fechar contrato com
uma companhia aérea98. Com o fim dos governos de esquerda, evidenciou-se uma disputa
invisível no campo com proporções semelhantes à política que tirou o Partido dos
Trabalhadores do comando do país. A Folha de S.Paulo, o Estado de S. Paulo

99

e o Portal

UOL, após a reeleição de Dilma Rousseff, em 2014, começaram uma série de ataques à mídia
alternativa, a qual acusaram de receber verbas privilegiadas dos governos e serem os
responsáveis pela recondução da presidente ao Planalto.
Em 17 de dezembro de 2014, a Folha de S.Paulo inicia uma série de matérias100 produzida
pelo jornalista Fernando Rodrigues, do UOL Online101, com base em dados conseguidos a partir
da Lei de Acesso à Informação. As reportagens devassam as contas dos principais sites
alternativos e reúne valores de 14 anos para justificar um montante produzindo a percepção de
favorecimento ilegal102. Dados comparativos com a grande mídia foram omitidos ou tratados
de forma que fosse entendido como desperdício investir em publicidade em sites de baixo
retorno. A reportagem mostrava que, entre 2000 e 2014, as estatais brasileiras investiram
R$ 15,7 bilhões em publicidade e, desse total, oito veículos apontados como “alinhados” ao
governo pelo jornal receberiam R$ 75 milhões em publicidade. Ora, o percentual de 0,6% seria
irrisório se tivesse sido comparado com o que a mídia comercial recebeu, o que correspondia a
um terço do total, portanto, mais de R$ 5 bilhões. Por exemplo, o próprio acusador, o grupo
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Instrução Normativa Secom-PR, de 7 de 19 de dezembro de 2014, que atrela a verba à audiência por meio, o
com (custo por mil visualizações). Por exemplo, a Carta Maior, com 6 milhões de views, começou a concorrer
diretamente com a Folha Online, com 36 milhões, em média. Ver em: <http://www.secom.gov.br/acesso-ainformacao/legislacao/arquivos-de-instrucoes-normativas/2014in07publicidade.pdf>.
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Ver “Agência Carta Maior anuncia saída para superação da crise”. Em 25 de abril de 2007. Disponível em:
<http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=1826526>.
99
Editoriais de O Estado de S. Paulo - “Blogs com dinheiro público” (12 jun. 2016) e “A Justiça e os blogueiros”
(22 maio 2016). Disponíveis respectivamente em: <http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,blogs-comdinheiro-publico,10000056699>
e
<http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-justica-e-osblogueiros,10000052690>.
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Ver Folha de S.Paulo: “Sites alinhados ao governo foram beneficiados com gasto em publicidade’, 17 dez.
2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1563487-sites-alinhados-ao-governotambem-foram-beneficiados.shtml>.
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Desde 2016, a página do jornalista se transformou em um site jornalístico independente, o Poder360. Ver em:
<https://www.poder360.com.br/>.
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Ver reportagem completa em: <https://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/07/02/publicidadefederal-para-midia-alternativa-vai-a-r-92-milhoes-em-2014/>.
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Folha, sozinho, recebeu cerca de R$ 250 milhões, mais de três vezes o total direcionado ao
conjunto dos denominados “sites alinhados”.
A Carta Maior processou a Folha de S.Paulo em 2014 e 2016 e denunciou o
enviesamento do enquadramento dado às notícias sobre a distribuição de publicidade que
marginaliza sites alternativos pelo apoio cultural ou publicitário recebido103. Em tom de
denúncia, a publicidade da administração direta e indireta em sites e blogs de esquerda é tratada
como ilegal por veículos da grande mídia que, contraditoriamente, recebem a maior parte dessa
verba. Como resposta, a Carta Maior afirmou que nunca omitiu sua linha editorial de esquerda
nem ocultou o apoio crítico aos governos progressistas que dirigem o país desde 2003, que se
traduz na reprovação a medidas e políticas adotadas em Brasília.
O argumento do ministro titular da Casa Civil da Presidência da República, Aloizio
Mercadante – “É preciso ajudar essa nova mídia emergente” – foi ironizado pela Folha104
porque produziria o contraste entre interesse comercial das empresas estatais e o governo. A
reportagem não leva em consideração a missão social de uma administração pública e nem o
direito garantido pela Constituição, pelo inciso V do artigo 1°, para a promoção da pluralidade
de opiniões na mídia: o pluralismo político. No artigo 5° da Carta Magna, está garantido que
“todos são iguais perante a lei”, o inciso VIII garante que “ninguém será privado de direitos por
convicção política”.
Passado o golpe, o site Poder360 continua com as reportagens de monitoramento de
verbas publicitárias105 pelo governo federal e traz alguns indícios para se perceber a fúria das
grandes organizações durante o processo. Em 2015, o governo de Dilma Rousseff cortou
R$ 591,5 milhões em publicidade para a grande mídia, mas ainda era um recurso substancial.
Por exemplo, somente a TV Globo perdeu R$ 206,3 milhões e ficou apenas com 34,9% do
montante que recebeu no ano anterior, assim como a revista Veja perdeu 78% dos recursos. Já
os maiores portais na web faturaram 12,2% a mais. A mídia alternativa teve acréscimo de 40%
no investimento106, que, porém, foi insuficiente para promover um crescimento significativo.

Ver “Querem Calar a nossa voz”. Em Carta Maior, 01 jul. 2016. Disponível em:
<http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Querem-calar-a-nossa-voz/4/36377>.
104
Ver reportagem “Publicidade federal para mídia alternativa vai a R$ 9,2 milhões em 2014”. Folha de S.Paulo,
Poder, 04 jul. 2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1651699-publicidadefederal-para-midia-alternativa-vai-a-r-92-milhoes-em-2014.shtml>.
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Ver “Governo cortou R$ 206 milhões em publicidade da TV Globo em 2015”. Disponível em:
<https://www.poder360.com.br/midia/governo-cortou-r-206-milhoes-em-publicidade-da-tv-globo-em-2015/>.
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Ver Poder360: “Em 2015, ano de cortes, publicidade para mídia alternativa cresceu 40%”, de 6 jul. 2016,
disponível em: <https://www.poder360.com.br/midia/em-2015-ano-de-cortes-publicidade-para-midiaalternativa-cresceu-40/>.
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No dia 12 de maio de 2016, assume o governo o ainda interino Michel Temer, que em
pouco mais de um mês, em 14 de junho, suspende todos os patrocínios para a mídia alternativa,
quebrando contrato e provocando um grande abalo na maioria dos sites107 que apoiavam o
governo ideologicamente. Nesse rol, pode-se incluir a Carta Maior, que, depois disso,
sobrevive em um modelo baseado em colaboração voluntária de seus articulistas e repórteres
em home office. A justificativa do governo é de que os planos de mídia seriam reestruturados
com a intenção de cortar ou suspender patrocínios considerados não estratégicos para a máquina
federal ou não relacionados às campanhas emergenciais de interesse nacional.
De acordo com o monitoramento do site Poder360108 divulgado em 5 de julho de 2017,
em 2016, os veículos da mídia tradicional receberam menos dinheiro da publicidade federal do
que em 2015. Os únicos dois veículos que ganharam verba comparativamente foram as revistas
Veja e Época. A Época teve crescimento de 17,8%, porém o grande destaque foi o salto da
revista Veja, que mais do que dobrou o faturamento com propaganda estatal em um ano. Passou
de R$ 5,1 milhões para R$ 11,2 milhões em 2016. Entre as quatro publicações nacionais, o
corte mais drástico em 2016 foi o da Folha, que recebeu 54,2% a menos do que em 2015.
Passou de R$ 15,1 milhões para R$ 6,9 milhões.
Os dados sobre publicidade perderam a transparência em 4 de julho de 2017 com o
fechamento sem muitas explicações do Instituto para Acompanhamento da Publicidade (IAP)
pelo Governo Temer. A partir dos fatos relatados nestes tópicos, vê-se como se operacionaliza
a divisão de verba publicitária e, consequentemente, o balcão de negócios que se instala na
distribuição da publicidade, inter-relacionando os campos econômico e político. O conjunto da
mídia alternativa ou não hegemônica recebeu um percentual de apenas 0,6% do total de verbas
publicitárias em 14 anos, algo em torno de 75 milhões, ou seja, cifras infladas para dar o sentido
de favorecimento, enquanto somente 8 veículos de mídia comercial faturaram R$ 5 bilhões no
mesmo período. O enquadramento dado faz emergir as tensões do campo, demonstrando que,
após a internet, mesmo pequena e sem financiamento, a mídia alternativa impõe uma nova
dinâmica de produção e credibilidade ao campo.

Ver “Temer corta R$ 11,2 mi em contratos de sites considerados pró-PT”, em 14 jun. 2016. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1781330-temer-corta-r-112-mi-em-contratos-de-sitesconsiderados-pro-pt.shtml>.
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Ver “Mídia tradicional encolhe na publicidade estatal; ‘Veja’ dobra em 2016”, de 5 jul. 2017. Disponível em:
<https://www.poder360.com.br/midia/midia-tradicional-encolhe-na-publicidade-estatal-veja-dobra-em-2016/>.
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4.3 A FOLHA DE S.PAULO E AS FACES ANTAGÔNICAS DO JORNALISMO

A Folha de S.Paulo, desde a década de 1970, tem construído no campo jornalístico
brasileiro um discurso de excelência, apesar das críticas feitas até este momento ao
enquadramento negativo e à cobertura negativa aos governos petistas, assim como às posições
alinhadas ao liberalismo e ao mercado. Desde 1981, o veículo constrói e divulga um Projeto
Editorial que sazonalmente é atualizado109, além de adotar manuais de redação e promover
eventos em que debate a prática jornalística e o seu papel social. Em que pese as possíveis ações
de marketing, mantém em suas páginas um amplo espectro de opiniões que contemplam, em
alguma medida, a diversidade de pensamento do país, embora o conteúdo informativo,
atualmente, tenha sido criticado pelo partidarismo que emerge de suas notícias.
Em 2017, publicou sua sétima atualização do Projeto Editorial – 1981, 1984, 1985, 1986,
1988, 1997 e 2007 –, autodeclarando-se na defesa de um jornalismo crítico, pluralista,
apartidário e moderno, implantando um rígido Manual da Redação (1984, 1987, 1992 e 2001)
que padroniza toda a produção. Em 36 anos, cultivou uma imagem de organização jornalística,
construindo uma percepção de pluralismo em suas páginas, além de rigor na apuração dos fatos.
Com o passar do tempo, as regras extremamente rígidas se flexibilizavam, admitindo nuances
à padronização rígida. Assim, define-se em 2017:
O jornal mantém uma perspectiva liberal diante da economia, da política e dos
costumes. Reitera que procura praticar um jornalismo crítico, apartidário e
pluralista, salientando a dimensão analítica, interpretativa e opinativa capaz
de iluminar os fatos (PROJETO Editorial da Folha, 2017).

A Folha de S.Paulo é exemplo da face antagônica da mídia jornalística, pois ao mesmo
tempo em que se assume como uma empresa liberal diante da política e da economia, colocase como um jornalismo crítico de dimensão analítica capaz de iluminar os fatos. Na prática,
acabou sendo uma das mais importantes sustentações ao Golpe de 2016, mesmo colocando
vozes contrárias em suas páginas de opinião. O percurso que fazemos até o momento mostra
como a lógica da mídia brasileira mostrada até esta altura do trabalho descreve práticas
diversas daquelas que são construídas discursivamente na superfície dos textos. O percurso
socio-histórico dá pistas sobre a construção da sua lógica jornalística, porém vale a pena jogar
luz sobre alguns fatos para esclarecer ainda mais essa construção.
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Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/linha_editorial.shtml>.
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A Folha de hoje é resultado de um processo iniciado em 1962, quando os empresários
Octavio Frias e Carlos Caldeira assumiram o controle da empresa Folha da Manhã110. O jornal
procurava distinção e optou pelo estilo estadunidense de relato dos fatos, além de buscar
independência financeira para fugir da repressão. Cláudio Abramo, editor entre 1965 e 1977,
contou anos depois que a Folha enfrentava resistência do regime e teve que mudar por questões
de mercado. Dessa forma, o depoimento de um dos primeiros responsáveis pela reforma da
Folha mostra que a opção pelo jornalismo mais objetivo foi uma decisão de mercado, e não de
idealismo, como a organização coloca em seus materiais institucionais (ABRAMO,
[1988]1993).
Após a crise política provocada pela renúncia de Jânio Quadros, culminando com o Golpe
de 1964, um clima de divisão política e censura abateu-se sobre o campo jornalístico. A Folha
era um jornal ainda pequeno, sem a organização empresarial atual, com muitas dívidas e pouco
dinheiro para investimento em bons profissionais até a chegada de Abramo, em 1965. Por conta
dessas limitações, começaram a se voltar para a cobertura da cidade e, principalmente, das ações
dos movimentos estudantis iniciados por volta de 1967. A posição inovadora impulsionou as
vendas do jornal junto à comunidade acadêmica e secundarista. Com o AI-5, de 1968 a 1972, a
Folha atravessou um período difícil no que dizia respeito aos conteúdos, pois não havia espaço
político, visto que o jornal não tinha como resistir às pressões do governo (ABRAMO,
[1988]1993).
Aos empresários de jornais sobrava investir na forma. A Folha investia em tecnologia e,
em 1967, foi pioneira com a instalação de um parque gráfico de última geração com impressão
offset em cores e sistema eletrônico de composição. Em 1974, Abramo ([1988]1993) conta que
começou a virada política e abertura do país com a eleição de 16 senadores da ala progressista
do MDB. Havia um pressentimento de que o Brasil estava começando a mudar. Por essa razão,
em um encontro em Nova York com Octavio Frias (pai e filho), foram decididas as bases da
mudança que deu novo rumo ao produto.
Abramo ([1988]1993) descreve como Frias decidiu mudar a Folha basicamente por
razões de competição de mercado. O Estado podia ficar na oposição sem perder prestígio, pois
era e sempre foi do establishment; sobre o Estado nunca pesou uma ameaça real. A Folha podia
obedecer integralmente à censura, mas não era de confiança. Ao contrário de hoje, não fazia
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Em 19 de fevereiro de 1921, Olival Costa e Pedro Cunha fundam o jornal Folha da Noite. Em julho de 1925,
é criada a Folha da Manhã, edição matutina da Folha da Noite. A Folha da Tarde é fundada 24 anos depois,
1949. Em 1º de janeiro de 1960, os três títulos da empresa (Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite)
se fundem e surge o jornal Folha de S.Paulo.
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parte do poder. Frias percebeu, então, que seu jornal só poderia prosperar em regime
democrático e, por isso, adotou a linha combativa (ABRAMO, [1988]1993, p. 88).
Na volta ao Brasil, Abramo, comunista, foi ainda preso no DOI-CODI por alguns dias
antes de pôr em prática a mudança do jornal. A reforma gráfica e editorial de 1975 arejou a
diagramação, mas, principalmente, mudou o comportamento e as atitudes. Convidaram
colunistas famosos, como Paulo Francis, Newton Rodrigues e Alberto Dines e abriram à
sociedade a seção Tendências/Debates adotando o princípio da pluralidade. Hoje o site do
veículo ainda traz: “A publicação de artigos de todos os matizes ideológicos desempenha papel
importante no processo de redemocratização do Brasil” (História da Folha111). Foram cinco
anos consolidando alicerces democráticos, sem bater de frente com o regime.
Já consolidada economicamente, fez a primeira sistematização de um projeto editorial
(1981)112 – “A Folha e alguns passos que é preciso dar” – que fixou como meta a informação
correta, interpretações competentes e pluralidade de opiniões, ou seja, princípios antenados com
a objetividade jornalística, separação da opinião e ênfase no tecnicismo. Este é o que ficou
conhecido como Projeto Folha, que serve de parâmetro para muitos agentes do campo
jornalístico no Brasil. O documento circulava na redação e fora dela, cunhando a primeira linha
editorial explícita do país, a ponto de, em 1984, criar o Manual da Redação, editado em livro e
vendido nas bancas, a fim de uniformizar os critérios editoriais e técnicos.
A preocupação em eliminar os erros acontece com a implantação do Projeto Folha, e a
organização jornalística notabiliza-se por um discurso que indica extremo rigor e
perfeccionismo frente aos erros de seus jornalistas, incluindo a coluna Erramos e a criação da
função de ombudsman. Tornou-se um traço marcante da identidade do jornal; a meta era atingir
o número mínimo de erros por dia, aos padrões do New York Times. Esse projeto editorial
propôs a seus jornalistas a redução de erros, ou seja, apuração rigorosa, equilíbrio na escolha
das pautas e dos dados, estilo e correção textuais.
As atualizações do projeto que se seguem são verdadeiras peças deontológicas do
jornalismo independente, embora de sofrível execução na prática, como já relatamos, nas crises
políticas do país. A cada nova edição do Projeto Folha, mais exigências e regras são colocadas
para garantir a qualidade da informação, novas intenções são colocadas para legitimar o seu
produto. Na versão de 1981, definem-se como regras “informação correta, interpretação
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Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml>.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/projeto-1981.shtml>.
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competente sobre essa informação e pluralidade de opiniões sobre os fatos”. A primeira versão
do projeto ainda defende que é necessário que o jornal “tenha as suas próprias convicções sobre
os fatos e os problemas”, porque o transformam em um ser ativo com uma identidade visível e
um papel a desempenhar. Levando-se em conta o momento político do país, ainda em processo
de abertura sob intervenção do governo militar, foi um projeto avançado politicamente ao se
colocar como agente do campo social.
Em 1984113, a segunda versão do projeto se chama “A Folha depois da campanha DiretasJá”, cujo primeiro tópico é “Credibilidade exige responsabilidade”, o qual chama a atenção dos
editores e repórteres para a consolidação do prestígio público. “[A Folha] Impôs-se, ao país
inteiro, como uma das principais forças formadoras de opinião pública. Conquistou um
importante crédito de confiança junto à sociedade civil”. Era um momento em que a empresa
estava economicamente sólida e financeiramente saudável, porque teve que aprender a viver
sem depender somente das benesses dos apoiadores do regime ditatorial. Tinha se tornado uma
empresa rentável com quase 300 compradores e organizada empresarialmente, adotando uma
atitude progressivamente agressiva no setor publicitário e comercial. “É a situação privilegiada
da empresa que tem assegurado a autonomia política e a contundência editorial da Folha”114.
Assim, soma-se às primeiras intenções a ideia de “um jornalismo crítico, pluralista,
apartidário e moderno”, no qual não bastava relatar o fato, mas expô-lo às críticas. Como se
vislumbrava uma vida democrática pós-ditadura, acrescentaram o apartidarismo. O pluralismo,
antes só opinativo, foi ampliado para multiplicidade de vozes nas matérias informativas, e o
moderno aparece na forma de introduzir novos temas, enfoques, preocupações e tendências que,
na prática, já vinham sendo colocados pela forte imprensa alternativa, cujos profissionais já
migravam para a mídia comercial. A primeira edição do Manual, de setembro de 1984, já dizia
que “tudo o que puder ser dito sob a forma de mapa, gráfico ou tabela não deve ser dito sob a
forma de texto”.
A atualização do projeto de 1985115 busca “Novos rumos” após a redemocratização. A
organização valoriza a posição do jornal em relação ao mundo e, para isso, é preciso se
caracterizar de maneira original como uma publicação com “imagem pública ostensivamente
diferenciada” e que se torne “um produto de mercado indispensável ao público pela quantidade
do serviço de interpretação, de opinião e – principalmente – de informação que produzir”.

113
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Sugere a “crítica contra tudo e contra todos” dentro do princípio da radicalização do
apartidarismo, uma vez que se aproximavam as primeiras eleições gerais depois de tantos anos
da ditadura. Além das radicalizações das intenções passadas, a Folha propõe o didatismo. Ela
estava se preparando para o novo leitor cidadão, protagonista e crítico que se anunciava, assim
como para formar novos leitores.
Temos que ampliar o espaço da prestação de serviço no jornal e aumentar o
grau de didatismo do material publicado. Essas duas características são
inestimáveis na luta que visa transformar a Folha num produto de primeira
necessidade para o público leitor, caminho obrigatório do desenvolvimento e
da própria sobrevivência dos jornais (PROJETO…, 1985, [s/n]).

No arrazoado da atualização do Projeto Folha de 1986116, “A Folha em busca de
excelência” é quase uma comemoração por ter atingido a maior circulação do país, com mais
de 290 mil exemplares diários. O texto anuncia o programa de seminários para melhoria da
capacitação técnica, especialização dos profissionais e ampliação da cobertura para o resto do
país. Contudo, destaca que o Congresso Constituinte de 1987 exige uma pluralidade de vozes
na cobertura e uma interpretação que evite o tom técnico-jurídico do debate e chama atenção
para a reforma tributária.
O jornal deve manter o assunto em pauta, em coerência com sua preocupação
editorial de contribuir para que a sociedade brasileira possa eliminar a miséria
e diminuir os desníveis sociais e regionais. Ao mesmo tempo, o jornal deve
manter uma atitude de verificação constante e implacável do grau de eficiência
dos mecanismos estatais na aplicação dos recursos públicos (PROJETO…,
1986, [s/n]).

E a atualização do projeto em 1988117, sob o tema “A hora das reformas” alerta para a
reação do campo às inovações da Folha, pois o processo da Constituinte amadureceu toda a
imprensa brasileira com destaque para o avanço da televisão. O diagnóstico vem da própria
Folha: “Depois de um longo período de marasmo, em que a Folha parecia ser, no conjunto da
mídia, o único local onde havia vida e movimento, uma febre de mudanças sacode os jornais,
as revistas, a TV”. Essas mudanças, autorreferentes, são, inclusive, resultado da própria ação
da Folha enquanto agente de mediatização do campo.
Ao disseminar a ideia de que é preciso estar sempre mudando, sempre
desconcertando, de surpresa em surpresa, a Folha tornou-se vítima da sua
própria estratégia: não lhe resta outro caminho senão continuar, não há
tranquilidade que ela possa alcançar, nem descanso, exceto o que vier
assinalar que ela parou no tempo (PROJETO…, 1988, [s/n]).
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Como resultado, manteve as intenções passadas de informação correta, interpretação
competente, pluralidade de opiniões sobre os fatos, espírito crítico, jornalismo apartidário,
moderno, didático, tudo isso somado a uma imagem pública ostensivamente diferenciada. Além
da preocupação com a concorrência elevada, cria um projeto gráfico que privilegia a
segmentação em cadernos temáticos e a riqueza de detalhes. Dessa forma, o projeto justifica a
entrada do Datafolha para suprir as omissões da reportagem. Outro ponto anunciado em 1988,
às vésperas das eleições presidenciais, foi a implantação de uma versão do Projeto Folha voltada
especialmente para a redação de Brasília. O intuito era mudar a prática profissional de cobertura
política excessivamente presa ao jornalismo declaratório e às fontes governamentais de notícia.
Mais uma vez o futuro da invenção jornalística depende em grande parte do
comportamento da Folha, de sua capacidade para enfrentar esta nova situação
com audácia e ecletismo, de se apropriar das experiências feitas fora e dentro
do país, no passado e no presente, para combiná-las e adaptá-las num modelo
próprio capaz de dar resposta aos problemas práticos de cada momento
(PROJETO…, 1988, [s/n]).

A versão do Projeto Folha de 1988 passou 11 anos sem alteração. Como já observado no
percurso dos processos de autonomização do campo, as eleições acirraram os humores políticos
e econômicos, que vieram em forma de intervenção neoliberal. Nesse ínterim, como já foi
mostrado, a Folha escolhe um lado na disputa eleitoral e apoia os cara-pintadas que, em 1991,
pediram o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, que renuncia no ano seguinte.
Por essa época, a Folha inicia uma inflexão perceptível. É quando começa a se
compreender como oligopólio de mídia e a se distanciar do projeto inicial que previa “um
serviço útil à democracia pela publicação honesta dos fatos e pela divulgação de um amplo
painel de ideias, em artigos ou em debates realizados no jornal” (PROJETO…, 1985). Com um
arrojado projeto gráfico e a primeira página colorida todos os dias, consolida-se como o jornal
com a maior circulação paga aos domingos (média de 522 215 exemplares) em 1992, chegando
a 1,1 milhão de exemplares, em 1994, com os fascículos do Atlas Folha/The New York Times.
Em 1995, quase todas as páginas já circulavam coloridas diariamente. Com a internet acessível
a todos, o Grupo Folha cria o portal de internet Universo Online (UOL), em 1996, e se lança no
ciberespaço.
Nesse contexto de novas tecnologias, em 1997118, publica a penúltima versão do Projeto
Editorial, que vigorou por mais 20 anos. Foi o maior arrazoado até então, com oito itens, sendo
o principal sob o título “Caos da informação exige jornalismo mais seletivo, qualificado e
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didático”. Nele, começa a discutir a blogosfera e o jornalismo mais independente que surge a
partir dela. Outro ponto é o cenário político mundial. Esse projeto afirma que:
Na metáfora agora tão batida da Queda do Muro, entrou em colapso a
concepção maniqueísta, de valores complementares e soluções opostas, que
prevalecia desde pelo menos a passagem do século. É como se as cartas da
ideologia estivessem sendo reembaralhadas e um novo jogo, ainda indefinido,
começasse (PROJETO…, 1997, [s/n]).

A percepção de “fim da história” sintetizada pelo cientista político Fukuyama (1989), a
economia de mercado e democracia representativa proporcionando um bem-estar à sociedade,
foi exposta na Folha em seu projeto de 1997, quando emergiu à superfície do seu principal texto
editorial a adesão formal ao Consenso de Washington.
A dualidade política foi substituída por um consenso, já que uma só superpotência impôs
seu predomínio ao mundo e quase todas as sociedades procuraram se aproximar de seu modelo.
Com pouca variação, há uma só receita econômica (o mercado) e uma só fórmula institucional
(a democracia) num mundo que tende inevitavelmente à globalização. Pois não se trata de um
sistema estanque, mas que se propõe a enquadrar toda diversidade étnica ou cultural num
mesmo modelo, já batizado como “fim da história”, desde que cumpridos os preceitos da livre
competição e da técnica (PROJETO…, 1997).
Em plena era digital, o Brasil vivia a sensação de estabilidade com o Plano Real. Era o
primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, quando a balança comercial ainda não dava
sinais de desequilíbrio. No entanto, a Folha demonstra preocupação com a pressão de mercado,
a formação dos oligopólios de mídia e o excesso de informações. Em outro texto, chega a dizer:
Os meios de comunicação têm assegurado grande visibilidade para a linha de
reformas liberalizantes observada pelos últimos três governos. Ao fazê-lo,
refletem uma tendência internacional que recebe apoio crescente na opinião
pública interna. A discussão pormenorizada do conteúdo e da extensão dessas
reformas, dos prós e contras de seus diferentes matizes, no entanto, é
assistemática. Propostas alternativas têm sido objeto de pouca atenção
(PROJETO…, 1997, [s/n]).

Outra preocupação é o destino do produto impresso diante da internet. São tantas
informações circulando nas redes telemáticas que afetam a percepção crítica da imprensa, assim
como por parte do público que consome a informação, um processo claro de mediatização. Foi
preciso tentar combater o princípio de aversão cultivado pela blogosfera ao jornalismo
comercial, que passou a ser vigiado e criticado com constância. “O mal-estar que cerca a
imprensa passou a se traduzir em três acusações predominantes: ela seria superficial, invasiva
e pessimista” (PROJETO…, 1997, [s/n]). A versão do Projeto de 1997 mostra a consciência de
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que o público crescente de informações exige um emprego criterioso do poder de informar da
mídia.
Como novidade, o jornal introduz a flexibilização do texto informativo, além de fazer a
transição de uma narrativa estritamente informativa para outro padrão textual analítico, mas
com liberdade estilística, com cuidado para que não se perca a base objetiva de informação. A
versão do projeto prevê que o leitor não pode ficar “à mercê dos caprichos da subjetividade de
quem está ali para, antes de mais nada, informar com exatidão” (PROJETO…, 1997, [s/n]). Para
obter êxito, o projeto aposta na capacidade empresarial de preservar e ampliar a distinção entre
interesses econômicos e autonomia editorial, compreendendo que essa autonomia precisa ser
conveniente em relação àqueles interesses.
Com um viés cada vez mais empresarial, a Folha começa a revisar os valores iniciais de
um jornalismo crítico, pluralista e apartidário, “até com a finalidade de sacudir os automatismos
fixados pelo hábito” (PROJETO…, 1997, [s/n]). Para o jornal, a crítica não pode ser aguda em
um ambiente que não é mais dicotômico e em que o debate técnico substituiu o debate
ideológico. O pluralismo deveria ir além de ouvir o outro lado. A atitude apartidária, que veda
alinhamentos e obriga a um tratamento distanciado, não poderia servir de álibi para uma
neutralidade acomodada ou satisfeita em hostilizar por hostilizar.
Em 2017119, a Folha publicou a versão mais recente de seu projeto editorial, destacando
a relevância da profissionalização para manter nítida a distinção entre notícia e falsidade. Sob
o tema “Jornalismo profissional é antídoto para notícia falsa e intolerância”, o jornal atualiza
antigos compromissos em uma era de mudança de hábitos dos leitores. Também reafirma o
jornalismo pela adoção de regras técnicas e padrões de conduta que garantem relatos fidedignos
de fatos relevantes, mantendo-se equidistante das diferentes forças em atuação, ouvindo a todas,
verificando os fatos, apontando conexões entre eles e estabelecendo hierarquia noticiosa
(PROJETO…, 2017). Ao mesmo tempo, considera legítimos novos formatos publicitários que
se assemelham a conteúdos jornalísticos, desde que sejam definidos como conteúdo
patrocinado. Esse é um ponto polêmico, porque nem sempre fica clara a natureza não
jornalística de tais conteúdos, principalmente observando-se que, para a Folha, a edição
impressa é tomada como versão de referência do último ciclo noticioso, enquanto a plataforma
digital se renova no decorrer do dia.
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Disponível em: <http://temas.folha.uol.com.br/projeto-editorial-da-folha/projeto-editorial-2017/introducao.
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No campo da política, a versão do Projeto Folha de 2017 é ainda mais explícita. Entre
outras intenções reafirmadas, o jornal mantém a perspectiva liberal diante da economia, da
política e dos costumes. Minimiza as vitórias dos governos petistas em diminuição da pobreza,
comparando a vários países em desenvolvimento e defendendo que não só o Brasil se
emancipou da pobreza nesse período. Para a organização jornalística, após o período de
estabilização político-econômica associada ao presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB),
o Governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conciliou responsabilidade na gestão da economia
com programas redistributivos, beneficiando-se de reformas realizadas anos antes e de um ciclo
internacional favorável a exportadores de commodities. Com o discurso alinhado às críticas do
sujeito-Mercado, a Folha continua:
O intento de prolongar a bonança artificialmente, alimentado ainda sob Lula
e levado a extremos na gestão de Dilma Rousseff (PT), acarretou uma das
maiores recessões da nossa história e redundou numa controvertida, embora
constitucional, deposição da presidente (PROJETO…, 2017, [s/n], grifos do
autor).

Ao defender a importância de, em momentos importantes para o país, manter uma
vigilância independente sobre governos e empresas privadas, reafirma-se a imagem clássica da
imprensa livre como cão de guarda da sociedade e um dos esteios da democracia. Contudo, a
face antagônica emerge rapidamente na prática. Em abril de 2017, no lançamento da última
versão do Projeto, a Folha elogiou a condução da economia pelo governo de transição de
Michel Temer (PMDB), apontando que ele aplica receita de reformas liberalizantes e disciplina
do gasto público. No que diz respeito à polarização política presente na Operação Lava Jato, o
projeto editorial admite que o nível de embate nunca foi tão áspero. Essa aspereza é amplificada
pela câmara de ressonância que são as redes sociais, cuja lógica conduz a maniqueísmos
exaltados.
Ao colocar essa reflexão em um documento tão importante como seu projeto editorial,
faz crítica aos vários sites fora do eixo comercial e redes sociais que reverberam as informações
jornalísticas. Embora admita que existem diversas formas de jornalismo artesanal praticadas
com espírito militante, dedicadas a determinado tema ou circunscritas a uma comunidade,
aponta que essas iniciativas são inúteis para suprir lacunas da mídia e limitadas em alcance e
escopo pela parcialidade do ponto de vista e precariedade da base material. Demonstra
claramente a divergência com os meios alternativos quando coloca que é crucial que as
empresas de comunicação encontrem estratégias que lhes permitam continuar a se sustentar
com autonomia no mercado.
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Voltando à noção de mediatização da cultura e da sociedade (HJARVARD, 2014), inferese que essas versões do Projeto Folha ajudaram a construir a lógica da mídia jornalística
brasileira. Percebe-se ainda a face antagônica do jornalismo brasileiro quando se comparam as
intenções expostas por um projeto editorial de um dos maiores jornais do país, que moldaram
em grande parte a cultura jornalística e a prática cotidiana do jornalismo no Brasil. Nessas
versões do projeto, foram descritas formas de intervenção de governos brasileiros passados,
quer sob ditaduras ou redemocratizados, e ensinou-se como a organização jornalística supera e
mantém um alto padrão técnico. Ao mesmo tempo, tentam justificar o apoio a golpes de Estado
que vão contra o interesse público, como os que ocorreram em 1964 e 2016. O que se pode
inferir é que existe no Brasil uma lógica muito peculiar de jornalismo.

4.4 O BRASIL SE MEDIATIZA

O Brasil dos anos 1990 era um país em transformação. A mídia, o governo e o mercado
pareciam em harmonia. O mundo se digitalizara cada vez mais com os computadores
incorporados à indústria, ao setor bancário e aos governos. Paulatinamente, chegavam às
residências brasileiras computadores pessoais. Os filmes exibiam cada vez mais efeitos
especiais e poderiam ser alugados em nove mil locadoras espalhadas pelo país (1998). A
juventude se divertia com o Discman Sony e os videogames Super Nintendo120. As transmissões
de TV via satélite se sofisticaram e os DVDs foram lançados, colocando em xeque
videocassetes e câmeras VHS. A Lei do Cabo121, em janeiro de 1995, regula o setor – embora
a expansão tenha se dado somente a partir dos anos 2000, acelerando em 2006 com a
convergência de serviços de internet, telefonia e TV por assinatura122. A telefonia celular (1991)
revoluciona as comunicações.
Nesse cenário, um dos fatores mais relacionados com esta pesquisa foi a expansão da
internet comercial. Apesar de já existirem equipamentos de informática e transmissão eletrônica
de dados no Brasil desde 1975, somente a partir de 1987 alguns brasileiros começaram a ter
acesso à conexão por dados a partir do Projeto Cirandão, da Embratel, que oferecia correio
eletrônico. Desde então, as listas de discussão por e-mail e os serviços via transmissão de dados
já ajudaram na divulgação e organização da sociedade civil em torno da Assembleia
120

Fonte: <http://re.granbery.edu.br/artigos/MjQ4.pdf>.
Fonte: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8977.htm>.
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Fonte: <http://www.abta.org.br/historico.asp>.
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Constituinte em 1988 (BENAKOUCHE, 1997). A participação da sociedade nas redes digitais
foi fundamental para assegurar conquistas sociais importantes. Essa pré-história da internet, no
entanto, ficou restrita a uma elite ligada às universidades, às indústrias e ao setor financeiro.
Em 1995, a primeira geração da internet brasileira ainda exigia um alto investimento para
aquisição dos equipamentos pelos internautas; até então eram apenas 50 mil, ligados às
instituições de pesquisa. Porém, a abertura para os provedores particulares em ligação discada
para a World Wide Web (1992) expandiu o acesso da classe média. A navegação por milhares
de páginas mudou a percepção de comunicação da sociedade brasileira, principalmente a
parcela dos consumidores. Ainda impactados pela criação do Código Brasileiro do
Consumidor123 (1991), os brasileiros viram na internet a possibilidade de interagir (e reclamar)
diretamente com as empresas a partir de seus e-mails. Essa atitude rapidamente reconfigurou o
sistema de reclamações nas empresas do país, diante da nova demanda e protagonismo social.
Destaca-se que, nessa época, o Brasil não estava mais tecnologicamente tão atrasado em
relação aos EUA (SOSTER, 2009). Naquele mesmo ano, revistas especializadas, como
Business e PC World, ensinavam os estadunidenses a se conectarem à rede. O acesso ao
ciberespaço estava pronto, faltava somente o estímulo para o uso social da web. Alguns
pesquisadores e até a própria mídia associam o boom da internet no Brasil à novela Explode
Coração124, veiculada pela Rede Globo em 1995, na qual o casal de protagonistas se apaixona
por meio da rede mundial de computadores. Toda a trama é voltada para naturalizar o uso da
novidade, tornando a rede popular e objeto do desejo no país (BENAKOUCHE, 1997).
Os chats de internet que promoviam a comunicação em tempo real, como IRC (Internet
Relay Chat – 1993), salas de bate-papo do Portal UOL (1996) e o MSN Messenger (1999),
foram impulsionadores da onda digital em casa ou nas lan-houses. As primeiras páginas
pessoais foram feitas no site GeoCities, serviço que oferecia construção de uma página para
fins diversos como autobiografia, diário, currículo, homenagem a terceiros, realização de
comentários e até notícias (FISHER, G., 2016). Iniciava-se o protagonismo da blogosfera e uma
mudança de paradigma de produção e consumo de informações.
Os anos 2000 começam no Brasil com a Web 2.0, a internet de segunda geração125, a qual
permitiu a explosão da construção de sites e vídeos promovendo o fenômeno que André Lemos
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Fonte: <http://www.idec.org.br>.
Fonte: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/11/05/tv_folha/3.html>.
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O jornalismo é classificado em cinco fases: transposição, metáfora, webjornalismo, banco de dados e
mediatização em base de dados, como explicaremos detalhadamente no item 4.5.
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(2002) classificou como liberação do polo da emissão. Essa liberação significou o momento em
que todos os usuários comuns começaram a produzir conteúdo e a transmitir imagens. Essas
ações eram restritas aos meios de comunicação de massa, até então, o único polo emissor. A
partir da Web 2.0, as publicações e transmissões poderiam ser feitas pelo cidadão comum na
internet com alcance potencialmente igual ao de um veículo comercial. Além do excesso de
informação disponível no ciberespaço, a preocupação de Lemos estava na construção
mediatizada da identidade social que começou a depender do olhar do outro.
Lemos (2009a) observa, anos depois, as transformações sociais ocorridas após a chegada
dos smartphones e suas possibilidades. Conclui que a cultura da mobilidade é a nova fase da
cibercultura. Em 2013, o autor observa que coisas/objetos se tornaram capazes de se
comunicarem entre si e com o meio ambiente por meio do intercâmbio de dados, reagindo de
forma autônoma aos eventos do mundo real/físico, os quais podem influenciá-los por processos
sem intervenção humana direta. A mobilidade e a comunicação das coisas, mais recentemente,
levaram Lemos a pesquisar como esses usos incidiram sobre as cidades, transformando-as em
cidades inteligentes (smart cities) que incorporam grandes bancos de dados (big data). Em
2017, o pesquisador analisa a sensibilidade performativa, ou como esses objetos foram
incorporados às rotinas das cidades e das pessoas, tornando-se invisíveis não só no uso, mas na
transmissão e coleta de informações, com seus dados sendo utilizados em uma governança do
algoritmo. O que se observa pelas pesquisas apresentadas é que essa melhoria informacional
está incorporada, naturalizada, mediatizada pelas pessoas e instituições no espaço social. Tudo
isso interfere na lógica de consumir e produzir notícias (LEMOS, 2009a, 2013, 2017).
A conexão criadora de laços sociais e comunidades também foi alimentada pela
progressiva e avassaladora consolidação das redes sociais on-line, citando as mais conhecidas:
MySpace (2003), Orkut (2004-2014), Flickr (2004), Youtube (2005), Twitter (2006), Facebook
(2004) e Instagram (2010). Raquel Recuero (2009, 2010, 2012) percebeu a existência de um
capital social nessas redes, medido pelos investimentos e benefícios adquiridos por cada ator
social e pela qualidade das suas conexões. A pesquisadora aponta o potencial de difusão de
informações e mobilização das redes que precisou ser incorporado pelo mainstream jornalístico
e pelo poder hegemônico, uma força que mostrou poder tanto em abrangência quanto pela
capacidade de contrafluxo de informações.
Lemos (2009b) nomina esse fenômeno como a esfera conversacional, conceito que
emergiu com as mídias de função pós-massiva, a partir das redes sociais e com os novos
formatos do jornalismo cidadão e hiperlocal. Para Lemos (2009b), as mídias de massa são
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mídias de informação, e as novas mídias, de função pós-massiva, são mídias de comunicação,
de diálogo, de conversação. Como características principais dessa esfera conversacional, aponta
para, além da liberação do polo da emissão, a conexão planetária (participação e colaboração)
de conteúdos e pessoas e, por último, a reconfiguração da paisagem comunicacional. O
pesquisador conclui que, atualmente, já podemos ampliar a noção de esfera conversacional para
a de sistema infocomunicacional, que seria um estágio mais complexo onde convivem os dois
formatos: massivo e pós-massivo.
Além da própria construção identitária mediatizada, essas redes estimularam
comportamentos que também promoveram fissuras no tecido social, fragilizaram laços sociais
e comprometeram a percepção sobre as relações público-privado (BAUMAN, 2004). Andrew
Keen (2007) alertou para um fenômeno que hoje se confirma no uso contemporâneo das redes
sociais: o excesso de informação diminui a qualidade dessa informação. Para ele, a Web 2.0
serve para competir com a autoridade dos especialistas porque cria uma cacofonia provocada
pela fragmentação, superabundância de informação e falta de profissionais especializados em
filtrar a infinidade de informações disponíveis (ausência de seleção). Essa emissão não
controlada e planetária é o que está dando o tom na reconfiguração da indústria cultural, das
formas sociais, da produção e da circulação de informação. Segundo o autor, “estamos em meio
a uma reconfiguração cultural, econômica e política ainda sem contornos muito nítidos”
(LEMOS, 2009b, p. 11).
A tecnologia de conexão sem fio 3G de transmissão de dados começou a ser oferecida no
Brasil em 2004 e, com ela, os celulares ganharam affordances126, ou seja, outras usabilidades
além de ligações telefônicas, como câmeras, tocadores de música, agenda etc. Os smartphones
(1997) ganham força com a chegada dos iPhones em 2007 e dos iPads em 2010. Fernando
Firmino (2013) chama essa fase de alta performance ou era pós-PC. A era pós-PC caracterizase por um conjunto de tecnologias de alta velocidade e de alta definição, com a crescente
capacidade de armazenamento e processamento em diversos tamanhos de telas. A computação
em nuvem e a cultura dos aplicativos são mais dois fortes indicativos da implantação da
comunicação ubíqua típica dos mobiles.
De lá até os dias de hoje, o processo se intensifica e se complexifica, tornando a vida cada
vez mais mediatizada. As televisões se transformaram em smart TVs (2011) que evoluíram
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O termo affordance foi criado pelo psicólogo James Gibson no livro A Theory of Affordances (1977) para
designar as “ações possíveis” de um objeto em relação ao usuário potencial. O termo foi levado ao design por
Donald Norman e se refere às propriedades perceptíveis do objeto, que determinam como o objeto pode ser
usado (botões para apertar, maçanetas para puxar ou girar) (CUNHA, 2013).
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progressivamente em tecnologias de plasma, LED, HD e full HD, ultra HD e 4k, aumentando
definição e usabilidade. Os dados flutuam na rede dispensando os dispositivos de
armazenamento, estão agora em nuvem digital, além de inúmeros aplicativos mobile (2008) que
permitem a conexão a bancos, restaurantes, compras, viagens e demais serviços de conversação
como o WhatsApp (2009) ou Telegram (2013). Os celulares também têm inúmeras ferramentas
de realidade virtual e/ou ampliada que estão mudando as experiências cotidianas de consumo
de informações. Há ainda serviços disruptivos como o streaming de filmes Netflix (2011) ou de
música Google Play Music e Spotify (2014), que mudaram a forma de consumir cultura. Em
termos de inovação temos internet que proporciona casas automatizadas (2014), cidades
inteligentes (2017), drones (2017), impressoras 3D (2016) e smartwatches (relógios
inteligentes)127.
Todo esse percurso tecnológico é para que sejam observadas as mutações nos modos de
vida da sociedade brasileira nos últimos 22 anos. As tecnologias penetraram no espaço social,
modificaram modos de percepção do mundo, de sociabilidade, de consumo de cultura e de
informação. Essas inovações ofereceram um caleidoscópio de facilidades e usabilidades que
influenciaram as interações nas relações microssociais, como no comportamento dos jovens, na
alimentação e no deslocamento, assim como na relação com a mídia. No próximo tópico, vamos
saber como a instituição jornalística e as suas organizações reagiram a essas mudanças e
observar como a sociedade mediatizada também incidiu sobre o campo jornalístico e seus
agentes. Com certeza, no Brasil, as relações institucionais entre a mídia jornalística e o campo
político chegaram ao seu auge.

4.5 O JORNALISMO GLOBALIZADO E HIPERMEDIATIZADO

Ao observarmos a realidade brasileira descrita até aqui em seus acordes políticos,
ideológicos, tecnológicos e midiáticos, entendemos que ela é um arranjo intrincado. O que é
real, o que é mediatizado, o que é fruto de uma economia globalizante? É possível separar todos
os fluxos informacionais em disciplinas distintas e entender a lógica da mídia jornalística
brasileira? Estudos propuseram uma divisão entre mundo off-line e mundo conectado, como se
fosse possível plugar e desplugar nossas experiências cotidianas; entrar e sair das infovias,
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Dados e datas sobre inovação foram acessados nas páginas especializadas: <https://www.tecmundo.com.br>,
<http://exame.abril.com.br/tecnologia/> e <http://www.meioemensagem.com.br/>.
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supervias ou autoestradas da informação; ou ainda navegar no ciberespaço fluido e no mar de
conexões por um sem-fim das notícias e dos dados brutos. Seria possível passar por tudo isso e
ainda atracar no porto seguro da realidade?
Essas e outras metáforas são trazidas por Ivan Satuf (2016) para uma rica reflexão sobre
a metáfora da nuvem128 a partir de Lakoff e Johnson (1980). Se essas metáforas agem como
elementos estruturantes do pensamento e da ação, o ser humano não apenas se expressa por
elas, mas também interpreta e experiencia o mundo por meio delas. Satuf (2016) explica
metáforas como conjuntos de correspondências semânticas entre dois domínios que
inicialmente não possuem correlação direta, mas, quando essa correspondência é estabelecida,
surgem novas redes de significados que redefinem os limites cognitivos e as ações. O uso
constante do recurso faz com que as associações semânticas se naturalizem e sequer sejam
notadas pelos interlocutores.
Se a velocidade das infovias marcou a primeira fase das pesquisas de cibercultura e as
conexões colaborativas de navegação marcaram a segunda, Satuf sugere que estamos na terceira
etapa dos estudos críticos. “O olhar dos investigadores se desloca das interfaces tecnológicas (a
tela do computador, os dispositivos de realidade aumentada) para a sociedade e a cultura num
sentido mais amplo” (SATUF, 2016, p. 209). A metáfora da nuvem vem dar conta desse
momento em que as redes digitais passam a acompanhar a mobilidade dos corpos,
complementando a inter-relação dos indivíduos com o espaço social. Nesse contexto, surge a
inquietação quanto à segregação digital provocada pela desigualdade econômica, injustiça e
discriminação social em escala planetária. “O ciberespaço continua sendo concebido como uma
dimensão paralela alheia ao mundo real, entretanto, é agora percebido como um lugar
privilegiado cujo acesso é desigual” (SATUF, 2016, p. 209).
O pesquisador esclarece que a metáfora estruturante do ciberespaço organizou uma rede
semântica que forjou a epistemologia da cibercultura, compreendida como a negociação com
lugares on-line e off-line ou a contraposição entre materialidade física e ambientes simulados.
Depois da chegada dos smartphones (2007) e da melhoria progressiva das infraestruturas de
telecomunicações, esse cenário mudou. Essas novas tecnologias possibilitaram as atualizações
em segundo plano (tecnologias always-on), as quais enviam e recebem dados mesmo sem estar

128

Metáfora da nuvem: diz respeito aos dados que não estão em nenhum dispositivo, mas circulando como ar,
em nuvens do espectro eletroeletrônico.
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em uso direto pelo usuário. Elas também aceleraram a integração dos dispositivos móveis ao
tecido social.
Alertas noticiosos chegam a qualquer momento, sensores de geolocalização
indicam a posição exata do usuário e aplicativos de mensagem instantânea
criam conexões a partir das demandas interativas (SATUF, 2016, p. 211).

A nova metáfora da nuvem constrói uma rede semântica diferente daquela associada ao
ciberespaço, pois não se apresenta como barreira nem interface que transporta o usuário de um
lugar para outro. Satuf (2016, p. 211) afirma: “Ela paira permanentemente sobre os inúmeros
pontos errantes interconectados e respinga informação no fluxo da vida ordinária”. A metáfora
da nuvem faz com que o mundo se mediatize, sendo a experiência digital real e relacionada ao
cotidiano. Uma notícia vista no website jornalístico é compartilhada nas redes sociais, debatida
na sala de estar, no grupo de WhatsApp naturalmente e sem interrupções. Os espaços somem e
o tempo se acelera sobremaneira. André Lemos (2009a) chama esses limites cognitivos de
“cultura da mobilidade”, na qual os nômades virtuais constroem territórios em meio a
movimentos no espaço urbano, como aconteceu nas Jornadas de Junho.
A mobilidade, em sua dimensão física (transporte de pessoas, objetos,
commodities) e informacional (sistemas de comunicação), cria uma dinâmica
tensa entre o espaço privado (a fixação) e o público (a passagem, a
efemeridade), entre o próximo e o distante, entre curiosidade e apatia (Simmel,
1988). É nesse movimento que se produz a política, a cultura, a sociabilidade,
a subjetividade (LEMOS, 2009a, p. 28).

No espaço-nuvem, argumenta Satuf (2016), em que todas as coisas do mundo são
passíveis de integração digital, a mediatização da vida cotidiana se concentra nos processos de
transformação da experiência (individual e coletiva) resultantes de mudanças ocorridas
simultaneamente nas tecnologias de comunicação e nas práticas socioculturais. Numa
abordagem radical da mediatização, Deuze (2014) defende que as pessoas não vivem mais
“com” a mídia, mas “na” mídia. “Nós vivemos na mídia. A mídia é para nós como água para
peixe” (DEUZE, 2014, p. 5). O autor, referindo-se ao texto Auto-retrato de Albert Einstein
(1936), pergunta o que sabe um peixe acerca da água em que ele nada durante toda a sua
existência.
O espaço da nuvem, como a água para o peixe, está em todos os lugares. A integração
dos dispositivos móveis ao tecido social veio junto com o emprego crescente da rede semântica
proporcionada pela metáfora da nuvem para descrever as interpelações digitais, subir e descer,
uploads e downloads, uma trama complexa e envolvente que define o atual espaço-tempo da
experiência social. Tudo está conectado na nuvem e objetos ganham funções
infocomunicacionais, a comunicação das coisas (LEMOS, 2013). Nesse ponto, observa-se quão
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naturalizada está a mediatização da vida cotidiana, quando não se percebe mais o uso do
dispositivo, já que estão relacionados emocionalmente.
Deuze afirma que não só usamos as mídias de forma excessiva como nós as amamos e
as odiamos. “Colocamos a mídia no mesmo nível que a emoção, a psique e o corpo humano:
operando em segundo plano, cada vez mais invisível e geralmente tida como certa” (DEUZE,
2014, p. 5). Porém, rechaça a ideia de que temos a vida determinada pela mídia, apesar de ser
preciso admitir que todos os aspectos da vida estão de alguma forma relacionados a ela, quer
seja no lazer, no aprendizado, no trabalho e até nos relacionamentos.
No jornalismo, Deuze (2014) traz a metáfora “mídia martini”, cunhada pelo diretor de
novas mídias da BBC, Ashley Highfield, em 2005129, que se resume no fato de a mídia estar
disponível quando e onde o usuário quiser, podendo acessar o conteúdo livremente entre
diferentes dispositivos e plataformas. Para isso, os produtores de conteúdo deveriam conhecer
intimamente seu público, principalmente aqueles que colaboram na coleta, checagem,
produção, compartilhamento e curadoria. Outra metáfora equivalente criada por publicitário é
“mídia líquida”, referindo-se aos conteúdos que se transferem de um formato ou plataforma
para outros, impondo desafios criativos para profissionais de mídia.
Não se trata apenas de pessoas que gostam de assistir televisão em todos os
seus dispositivos, nem somente aquela publicidade que tenta alcançar a todos
nós, onde quer que estejamos: os públicos das notícias igualmente usam as
mídias de maneira que pode ser tudo, menos estável, parecendo fluir e se
espalhar entre e pelas mídias (DEUZE, 2014, p. 7).

O Digital News Report de 2017130, pesquisa anual do Reuters Institute for the Study of
Journalism apresenta dados que abrangem mais de 30 países e cinco continentes e mostram que
a revolução digital está cheia de contradições e exceções que confirmam a liquidez da mídia
apontada por Deuze (2014). Vejamos o quanto não sabemos da “água” que nos cerca. O acesso
de notícias pelas mídias sociais está diminuindo em alguns mercados em favor de aplicativos
de mensagens diretas, mais privativos e sem filtrar conteúdo algoritmicamente. No Brasil, com
alta penetração de internet, o uso do WhatsApp (46%; +7) para notícias está começando a
rivalizar com o Facebook (66%; –6). Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM) 2016131,
a internet chega a 49% na preferência de informação em comparação a 89% da televisão,
seguida pelo rádio (30%), jornal impresso (12%) e revista (1%).
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Fonte: <http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2005/05_may/16/imp.shtml>.
Fonte: <http://www.digitalnewsreport.org/>.
131
Fonte: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-decontratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view>.
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É preciso entender essas tecnologias a partir da mediatização. Concorda-se com Deuze
(2014) quando este enfatiza as formas pelas quais os meios de comunicação transformam os
processos sociais ao serem socialmente desenvolvidos para si mesmos. Os smartphones agora
são tão importantes para leitura de notícias dentro de casa quanto se firmaram fora dos lares.
No mundo, a Reuters diz que usuários de smartphones agora acessam notícias na cama (46%),
no caminho para o trabalho (42%) ou quando usam o banheiro (32%). Na maioria dos países,
no entanto, ainda há um padrão consistente de preferência por notícias de televisão, seguido por
notícias on-line, enquanto o leitor de jornais impressos diminuiu significativamente. No Brasil,
a PBM aponta que o hábito envolve comer alguma coisa (21%), conversar com outras pessoas
(20%), assistir TV (19%) e trocar mensagens no WhatsApp (18%), entre outras ações múltiplas,
inclusive situações improváveis, como um número menor que admite que dirige (1%) ou estuda
(5%) enquanto acessa a internet.
Essas pesquisas da Reuters 2017 e PBM 2016 mostram como as diferentes abordagens
sobre a mídia necessitam de uma consciência crescente sobre a compreensão da vida cotidiana.
Esta não pode ser separada de uma apreciação do papel formativo que a mídia desempenha,
enquanto, ao mesmo tempo, reconhecendo que a mídia não determina a forma como as pessoas
vivem suas vidas, mas é um fato presente e importante. Assim, Deuze (2014) sugere que:
“Entender a mídia se dá muito por meio de como a mídia é sentida e experimentada, assim
como se trata de identificar como e por que as pessoas usam a mídia da maneira como fazem”
(DEUZE, 2014, p. 7). Hoje os dispositivos com tactilidade132 são cada vez mais pessoais,
estabelecendo associações emocionais e íntimas, a ponto de os índices de confiança nas
informações vindas desses dispositivos serem mais sensíveis. “A vida na mídia é uma
montanha-russa emocional, em que a maioria das pessoas tenta domar de uma forma ou de
outra” (DEUZE, 2014, p. 10).
Os dados da pesquisa da Reuters apontam que os usuários sentem que a combinação entre
falta de regras e algoritmos virais das redes sociais encoraja a baixa qualidade das notícias e
estimula as “fake news” (notícias falsas) a se espalharem rapidamente. Assim, mundialmente,
apenas 24% confiam nas redes sociais para notícias, em comparação com 40% para os meios
de comunicação. No Brasil, a PBM 2016 também aponta índices modestos de confiança para
as redes sociais – apenas 5% confiam sempre; 9% confiam muitas vezes; 63% confiam poucas
“Vários termos são utilizados para descrever aquilo que pode ser sentido por meio do tato, como
tateabilidade, tatibilidade e tatilidade. Optamos pela utilização da palavra tactilidade, por se aproximar do termo
inglês tactility e do latim tactilis, que descrevem algo tangível, sentido pelo toque” (PALACIOS; CUNHA, 2012,
p. 669).
132
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vezes; e 21% nunca confiam. Para os sites noticiosos brasileiros, o índice de alta confiança sobe
apenas um ponto, 6%; mas quem “confia muitas vezes” vai para 14% e “confia poucas vezes”,
62%; “nunca confia” ficou em 16%. Ainda é um índice de baixa confiança na imprensa
brasileira, enquanto os outros meios mais “confiáveis” têm índices pouco alentadores, por
exemplo, na categoria maior confiança (confia sempre) a TV fica com 28%, o rádio com 29%,
jornais com 29% e revistas, 15%.
Apesar de números que exprimem pouca confiança, a grande mídia de notícias tem lutado
para distribuir seus produtos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, porque o
conteúdo é entregue diretamente ao consumidor. O crescimento dos aplicativos de mensagens
vem como uma camada extra sobre a das redes sociais, e não como uma substituição. Segundo
a pesquisa da Reuters, no mundo, a grande maioria (78%) daqueles que usam um aplicativo de
mensagens para notícias também usa pelo menos uma rede social para notícias. Mais
geralmente, cerca de um terço da amostra (32%) usa duas ou mais redes sociais ou aplicativos
de mensagens em uma determinada semana.
Embora a penetração da internet continue aumentando rapidamente no Brasil (68% para
a Reuters e 92% para o IBGE133), a popularidade da web ainda não é compatível com a
televisão; os dados coincidem quando apontam que mais de 97%134 das famílias brasileiras têm
um aparelho de TV. A Reuters aponta ainda que, em 2015, apenas uma em cada duas casas
estava conectada à internet por conta da desconexão de 36 milhões de linhas, mas nenhuma
agência brasileira confirmou o dado. Outro dado não confirmado veio de pesquisa
encomendada ao The Economist pela Internet.org, empresa do Facebook para levar conexão à
população de baixa renda, que aponta que 70,5 milhões de brasileiros estão “off-line”, isto é,
não possuem acesso à internet, seja por meio de banda larga fixa ou móvel135.
Em 2016, os smartphones ultrapassaram os computadores como o principal canal para o
consumo de notícias on-line. As plataformas on-line já são a principal fonte de informação para
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O Suplemento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) 2015, divulgado em 22/12/2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
aponta que em 2015, 92,1% dos domicílios brasileiros acessaram a internet por meio do telefone celular, enquanto
70,1% dos domicílios o fizeram por meio do microcomputador. Em 2014, o acesso à internet por meio do celular
(80,4% dos domicílios) também foi predominante em relação ao uso do computador (76,6% dos domicílios). Em
2015, o percentual de pessoas que acessaram a internet alcançou 57,5% da população de 10 anos ou mais de idade,
o que corresponde a 102,1 milhões de pessoas. Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/ibgecelular-se-consolida-como-o-principal-meio-de-acesso-internet-no-brasil>.
134
A televisão estava presente em 97,1% dos 68 milhões de domicílios brasileiros em 2015, mantendo a mesma
proporção observada em 2014. Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/treze-milhoes-dedomicilios-no-brasil-so-tem-tv-analogica-aberta-diz-ibge>.
135
Fonte: <https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/03/01/brasil-e-um-dos-paises-maisdesconectados-do-mundo-sao-70-milhoes-offline.htm>.
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pessoas nas áreas urbanas, especialmente aquelas com maior renda e níveis de educação. Em
agosto de 2016, a Folha de S. Paulo – o título diário mais vendido do país – anunciou que sua
circulação digital superou a de sua edição impressa. No entanto, a porcentagem global de
brasileiros que pagam por notícias on-line (22%) não mudou em relação ao ano anterior. As
grandes empresas jornalísticas permaneceram as mais populares no ambiente on-line.
A recessão duradoura derrubou, em dezembro de 2016, a circulação total dos cinco
melhores jornais pagos, que caiu quase 8% em relação ao número médio de cópias vendidas
em 2015. Foram registrados fechamentos de pelo menos duas estações de rádio, uma emissora
de TV local e 7 meios de comunicação impressos, incluindo o segundo jornal mais antigo do
Brasil, o Jornal do Commercio, fundado no Rio de Janeiro em 1827. Tanto a televisão como a
mídia impressa perderam sua importância como fontes de notícias no ano passado, de acordo
com os entrevistados da pesquisa da Reuters. Deuze observa que ao mesmo tempo em que as
pessoas se conectam cada vez mais e gastam mais tempo nas mídias, as notícias sobre os meios
de comunicação são cada vez menos otimistas, com fechamento de empresas e demissões.
Isso sugere um paradoxo: como as pessoas se envolvem com as mídias de uma
forma cada vez mais imersiva, sempre estando on-line, quase sempre de modo
instantâneo e interconectado, as próprias pessoas cujos meios de vida e senso
de identidade profissional dependem da entrega de conteúdo e experiências
midiáticas parecem estar perdidos sobre como criar estratégias de
sobrevivência em termos de modelos de negócios, práticas de regulação
eficazes (por exemplo, em matéria de direitos autorais e práticas de acesso
universal) e, talvez, mais especificamente, a organização de condições de
trabalho empreendedoras que apoiem e sustentem o processo criativo
necessário para atender às demandas da vida na mídia (DEUZE, 2014, p. 14).

Dessa forma, sugere que é preciso evoluir para um modelo pós-industrial de notícias no
qual a profissão precisa de novas táticas, uma autoconcepção e novas estruturas organizacionais
pautadas pelas indústrias criativas de forma mais geral, as conhecidas startups, e mudança
gradual de modos centralizados e/ou hierárquicos de produção industrial para novas empresas
em rede sugeridas por Castells (2013), que quebrassem as atuais estruturas individualizadas de
capital e trabalho. Porque a própria natureza mediatizada e globalizada faz com que o trabalho
de produção seja transnacional, em nuvem, ubíquo. É claro, traz com ela graves efeitos no
campo profissional, como precarização de mercado de trabalho e comprometimento da
qualidade da notícia.
O empreendedorismo como fenômeno social cria a necessidade de um avançado
letramento multimidiático para a sociedade, em escala de fluxo contínuo, pois cada nova versão,
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cada novo dispositivo ou sistema requer um processo de qualificação e requalificação complexa
para lidar.
No entanto, assim como a vida se desenvolve na mídia, não temos escolha a
não ser nos envolver com o ambiente midiático – ninguém mais está fora desse
processo. A midiatização quase completa da sociedade anda de mãos dadas
com a sua complexidade crescente. Eu diria que a mentalidade empreendedora
e seu conjunto de qualificações correspondentes não são apenas necessárias,
mas até mesmo requisitadas para qualquer um ter sucesso nessa sociedade
‘hipercomplexa’ (Qvortrup, 2003) (DEUZE, 2014, p. 18).

Demétrio de Azeredo Soster (2009), ao tratar do jornalismo mediatizado e da
reconfiguração de vozes narrativas, busca compreender as complexificações ocorridas no
jornalismo em uma determinada ambiência de profunda imersão tecnológica, observando
reconfigurações de ordem processual na emissão de vozes narrativas em uma perspectiva de
jornalismo mediatizado. A partir das práticas jornalísticas atuais, pretende identificar os vetores
de mediatização que afetam e são afetados no processo do percurso de evolução do jornalismo
responsáveis pelas reconfigurações das vozes narrativas. Para tanto, trabalha com Luhmann
(2009) a noção de sistema jornalístico. Todo sistema tem como meta sua própria manutenção
que normalmente se dá pela geração de diferenças dos demais por meio da informação,
permitindo ao sistema ser reconhecido.
Essa prática de geração de diferenças produz, no ambiente em que se insere, assim como
nos demais sistemas que se inter-relacionam, a autorreferência. Esta acontece quando algo no
ambiente “chama atenção”, ou seja, provoca irritação no sistema jornalístico, sendo absorvido
pelo sistema em forma de informação, provocando expectativas. “Irritação (perturbação,
estimulação) significa, portanto, desenvolver o processamento de informação que só pode se
realizar dentro do sistema” (LUHMANN, 2009, p. 138-139 apud SOSTER, 2014, p. 4). Para
Soster, essa informação produzida pelo viés da irritação passa por um processo de redução de
complexidade no sistema, facilitando as operações de sentido.
É o que ocorre, por exemplo, quando um acontecimento, à revelia de sua
natureza, desperta a atenção do sistema jornalístico, que é formado, em termos
de dispositivos, por jornais, revistas, sites, blogs, televisões, rádios e, mais
recentemente, livros. Amalgamados em rede, por meio da web, operam como
conexões do mesmo e dão forma ao sistema como um todo (SOSTER, 2014,
p. 4).

Muitas vezes, essa irritação do sistema é autoproduzida no interior dele e a informação
produzida pode virar o próprio acontecimento, como vimos na campanha eleitoral de 2012, com
uma capa da revista Veja acusando Lula e Dilma de “saber de tudo”. Antes de se saber o
conteúdo da reportagem, ela já havia irritado todos os sistemas, de mídia e político, a ponto de
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a candidata Dilma Rousseff ir ao programa eleitoral combater a Veja e o candidato Aécio Neves
reproduzir a capa em banner na Avenida Paulista. Para Soster, os dispositivos de mídia repetem,
em seu interior, as mesmas lógicas operacionais do sistema em que se inserem, e a
autorreferencialidade é a parte mais visível desse processo. Tentando traduzir o pensamento de
Soster para a Teoria dos Campos Sociais de Bourdieu e a teoria da mediatização de Couldry, o
que acontece é que o campo jornalístico interfere em outros campos e se afeta internamente por
essas ações diante de um processo de mediatização do campo, reproduzindo informações e
narrativas quase imediatamente sem ir contra a lógica da mídia jornalística imposta naquele
momento.
É semelhante ao que Canavilhas e colaboradores (2017) discutem como nova tessitura
narrativa jornalística na web pós-PC. Hoje vivemos em um mundo ligado em redes de alta
velocidade com atualizações em segundo plano que alterou as instâncias de produção e o
consumo de informações jornalísticas, assim discute-se a existência de narrativas para
dispositivos móveis que trazem noções de “tessitura narrativa” e “ecossistema mediático”. A
primeira noção diz respeito a um conjunto de ações que ligam elementos em um determinado
suporte; a princípio era o computador pessoal, mas a emergência de dispositivos móveis fez,
por exemplo, o termo “on-line” ampliar sua significação além da conexão a partir do
computador de mesa e espalhar-se por outras plataformas mobile – smartphones, tablets,
wearable (termo que significa tecnologias para vestir) –, que reconfiguraram as relações com o
tempo e o espaço. Como pensar agora nessas narrativas e usos após essas tecnologias em
nuvem?
A segunda noção, de “ecossistema mediático”, vem contra a ideia de que há uma
concorrência entre os meios, como vimos na construção do campo; o que de fato aconteceu foi
uma “hibridização” do conteúdo (MCLUHAN, ([1962] 2000)), e os meios de comunicação
funcionam como um sistema de acoplagem, devendo os estudos do jornalismo optar por uma
lógica de interdependência dos meios. Neil Postman (2000), assim, propõe a noção de “Media
Ecology”, onde os meios em constante interação formam um “ecossistema mediático”
complexo e em constante mutação. Essa convergência de conteúdos é o que Henry Jenkins
(2006) chama de “cultura da convergência”.
Canavilhas e colaboradores (2017) recomendam que os conteúdos devem observar um
alto grau de contextualização como resultado da personalização do consumo e da mobilidade,
assim como algumas consequências, como a individualização do consumo. A partir dos
aparelhos móveis, mudou-se consideravelmente o consumo de mídia de contextos coletivos

189

para contextos individuais; de espaços fixos ou predeterminados para qualquer lugar onde
alcance uma rede telefônica móvel.
Ao longo das últimas décadas, o jornalismo na web tem estado em constante
transformação nos campos da produção, distribuição e recepção. Entre as várias fases do
jornalismo da web, John Pavlik (2005) propõe uma sistematização em três fases com foco na
produção de conteúdos: 1) sites jornalísticos publicam material editorial produzido para outros
meios (“modelo-mãe”); 2) ênfase aos conteúdos originais produzidos para o on-line, com o uso
de links; 3) produção de conteúdos noticiosos originais e que utilizam recursos multimídia,
pensados e desenvolvidos especificamente para web – proporcionando o jornalismo
contextualizado.
Luciana Mielniczuk (2003) e Suzana Barbosa (2007, 2013) trazem as fases mais aceitas
entre as pesquisas brasileiras no momento, sendo as três primeiras propostas por Mielniczuk e
as duas seguintes por Barbosa: 1) fase de transposição (primeira geração) – conteúdo
jornalístico é transcrito integralmente do jornal impresso; 2) fase da metáfora (segunda geração)
– começam a adaptação dos textos com hiperlinks, atualizações hora a hora e interação por email, fóruns e chats; 3) fase do webjornalismo (terceira geração) – oferecem um produto
diferente do impresso com as potencialidades da web, como multimedialidade, interatividade,
hipertextualidade, atualização contínua, memória e personalização (BARDOEL; DEUZE,
2001; PALACIOS, 2002); 4) fase jornalismo em base de dados (quarta geração) – exploração
das bases de dados, que passam a influenciar o processo jornalístico na produção, edição,
formato de produtos, construção de narrativas hipermídia, experimentação com novos gêneros
jornalísticos e visualização das informações; e 5) fase da medialidade e das bases de dados
(quinta geração) – o jornalismo guiado por dados (Data Journalism) que tem como
características a medialidade (pela via da convergência), horizontalidade (no processamento
dos fluxos de informações entre as plataformas), continuum multimedia (integração de
processos e produtos), meios móveis, aplicações (apps) e produtos autóctones.
Toda essa tecnologia dividida em fases pode vir a simplificar o papel do jornalismo no
ato burocrático de informar, embora Canavilhas e colaboradores (2017) chamem atenção para
a responsabilidade do contexto. O autor, assim como vários pesquisadores na área da
cibercultura e jornalismo, tem colocado nessa fase do jornalismo de dados todas as esperanças
de um resgate do jornalismo de qualidade, como se a hiperaproximação dos dados impedisse o
seu enviesamento.
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A hipernarrativa tem suficiente flexibilidade para estabelecer variações no
desenho da informação sem que se percam os significados. Por isso, neste
trabalho é analisada a construção da hipernarrativa e são destacadas algumas
potencialidades que ela apresenta, nomeadamente bases-de-dados, continuum
multimédia, contextualização, imersão e verticalização (CANAVILHAS et
al., 2017, p. 330).

Guardadas as devidas dimensões, as pesquisas da internet de quinta geração trazem de
volta o sonho do jornalismo restrito aos fatos ou aos números, a mesma produção de sentido de
objetividade que aconteceu no início da autonomização do jornalismo. Inúmeras iniciativas têm
surgido em jornais no mundo inteiro para combater a onda de “fake news”, sempre na esteira
da extrema valorização dos dados, do fato em forma de número ou da respeitabilidade dos
jornalistas. As narrativas longform com mapas, infográficos recheados de dados e imagens em
360º seriam a prova da verdade do velho mito da objetividade, como se a salvação do jornalismo
fosse acontecer pela forma. Esta pesquisa, após percorrer todo esse percurso sociológico da
autonomização do campo do jornalismo, não pode simplesmente aceitar esse viés de pesquisa
sem reivindicar o componente político que é o operador dessa produção: a objetividade.
Este capítulo tratou do Brasil hipermediatizado, com sua economia globalizada e os
oligopólios de mídia equiparados aos grandes conglomerados transnacionais. A lógica da mídia
jornalística brasileira forma o campo e se inter-relaciona e/ou interfere no campo político e
econômico. No próximo capítulo, vamos observar essa lógica da mídia jornalística brasileira
operando discursivamente. Apresentaremos o percurso de pensamento de Eliseo Verón a partir
da década de 1980, quando começa a perceber a mediatização que emerge das transformações
das sociedades industriais e pós-industriais a partir dos meios de comunicação de massa e da
incorporação de cada vez mais suportes tecnológicos no cotidiano da sociedade que originam
novas formas de discursividade e produção de sentidos. A materialidade é percebida a partir do
estudo da enunciação com a noção de contrato de leitura (2004), que se chama de Teoria da
Produção Social de Sentido, a fim de preparar as unidades de análise a serem aplicadas
empiricamente nos artigos opinativos escritos por jornalistas nos websites da Folha de S.Paulo
e Carta Maior, no período de 2013 a 2016, entre os marcos temporais das Jornadas de Junho e
o impeachment de Dilma Rousseff.

191

PARTE II – O DISCURSO

5. OLHARES METODOLÓGICOS

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho
doutoral, tais como tipo de pesquisa, constituição do corpus e categorias de análise. O caminho
reflexivo escolhido para a segunda parte do trabalho aponta para uma análise dos discursos a
partir das teorias da enunciação e do contrato de leitura em que encontramos pistas para a
construção do sentido do papel social do jornalismo contemporâneo e mediatizado. “O que diz
a Teoria da Enunciação é que o conteúdo não é mais uma parte da história e, em certos casos
(muito frequentes nos domínios dos media e da imprensa escrita), é a parte de menor
importância” (VERÓN, 1985, tradução nossa)136. A enunciação é o ato de produção de um
texto. Ou seja, não é o mesmo que o enunciado, o produto cultural produzido, o texto
materialmente considerado, a materialização do processo cognitivo do qual emerge a
mediatização.
“Uma análise do dispositivo de enunciação é o que chamo de uma análise na produção:
mas o contrato se cumpre, mais ou menos bem, no leitor: no reconhecimento” (VERÓN, 2004,
p. 234). O trabalho, neste capítulo, tenta definir unidades de análise de discurso que possibilitem
observar o produto midiático escolhido – texto de jornalistas sobre a profissão em website
noticioso – e descrever a gramática de produção que emerge da enunciação à superfície de
textos escritos por jornalistas em que tratam da prática e de valores da profissão. As invariantes
referenciais das categorias trabalhadas em capítulos anteriores – como a mediatização e a lógica
da mídia jornalística brasileira – operando sobre o tema papel social do jornalismo serão
destacadas e analisadas em seu conjunto, na tentativa de descrever uma gramática de produção.

No original: “Lo que dice la teoría de la enunciación es que el contenido no es más que una parte de la
historia y que en ciertos casos (que son muy frecuentes en los dominios de los media y la prensa escrita), es la
parte de menor importancia”.
136
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5.1 A ANÁLISE DOS DISCURSOS

A análise dos discursos permite a descrição do campo de efeitos de sentido determinado
pelas operações discursivas em ação na situação de comunicação, que definem o processo de
produção. É possível também perceber as variações do efeito de sentido no reconhecimento de
um discurso a partir das marcas superficiais no texto. O campo de efeitos de sentido varia de
acordo com a natureza da circulação, isto é, com o tipo de troca significante que se tem em
vista. A rigor, são as condições de produção e de reconhecimento que determinam as invariantes
referenciais, os fragmentos que constroem a identidade de um discurso e os vínculos que ligam
um suporte ao seu público. É o conjunto das invariantes de um discurso que produz o contrato
oferecido ao público almejado. Os discursos sociais da mídia investem em texto, na imagem ou
no layout para construir sua identidade (FISHER; VERÓN, 1986).
A abordagem de Fisher e Verón (1986) admite um entrelaçamento de pacotes de acordos
significantes, sendo cada um de operação de natureza diferente. Assim, procuram desenvolver
uma abordagem ampla que dê conta de abranger três modos de operação – como essa reflexão
foi realizada antes da internet, os autores se referem à ordem escrita, mas as conclusões
revertidas de atualidade podem ser aproveitadas para análise da plurivocalidade atual. O
primeiro modo de operação se refere à ordem da narrativa, como a leitura dos personagens e a
forma de escrita; o segundo, à ordem das imagens que permitem ao leitor organizar a exploração
visual não linear; e o terceiro, à ordem da diagramação, como o layout e variações tipográficas,
o que implica, assim como a imagem, uma via não linear. Chegam a comparar, em parte, a um
campo de modificações de variações na entonação. Observa-se que, dessa forma, consideram a
análise puramente linguística insuficiente para dar conta do sentido sobre esse tipo de material.
Para Fisher e Verón (1986), trata-se de localizar traços de operações linguísticas
reconstruídas como pontos de vista de diferentes enunciadores antes ou em frente de um texto,
o que implica um trabalho em reconhecimento. Acreditam ser necessário desenvolver uma
abordagem que vá além da descrição. Os autores consideram que uma Teoria da Enunciação
deve permitir que a análise se centre em práticas (linguagem ou outro indicador, como
modulação de inflexões de voz, interferências etc.) das operações que as implementam, pois
uma análise discursiva é indiferente à distinção entre sintaxe, semântica e pragmática, visto que
essa tri-participação se referia a objetos pensados de forma linear. Para objetos complexos, são
necessários modelos capazes de observar as heterogeneidades e não linearidades dos discursos.
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O principal interesse de uma Teoria da Enunciação para o estudo dos discursos sociais é
devido à introdução do modelo do sujeito enunciador, conforme Fisher e Verón (1986), desde
que ele não o conceba como sujeito efetivo ou real (empírico), mas como um assunto “teórico”
ou, mais precisamente, como um modelo metalinguístico que é necessário para basear a
descrição do funcionamento cognitivo. Verón se baseia em Antoine Culioli ([1968, 1973] 2010)
para pensar a dimensão afetiva e apreciativa, ou seja, mais subjetiva, com o sujeito enunciador
constituindo a condição mínima de atendimento com a construção do coenunciador. Construir
um coenunciador bem definido, que se encarregará de operações complexas e a quem alguém
irá prestar intenções, necessidades, interesses e uma identidade específica. Ou seja, construir
uma topologia cuja origem esteja em escolhas duplas: “(a) o enunciador coloca ao coenunciador as condições (e os limites) de sua interpretação e (b) a validação da construção
proposta que ‘voltou’ ao co-enunciador” (FISHER; VERÓN, 1986, p. 87).
Essa perspectiva mais abstrata possibilita lidar com formas de discurso social que não
sejam apenas linguageiras, porque integram texto, imagem e espaço do discurso, assim como a
plurivocalidade contemporânea em uma configuração cujas restrições não se relacionam apenas
com a linearidade. Dessa forma, pode-se inferir que o jornalismo mediatizado constitui uma
área privilegiada para estudar a enunciação. Dominique Maingueneau ([2007]2013) também
explica como a fala é uma atividade cooperativa. O produtor da fala tem que prever a
competência do seu público em decodificar a mensagem, o que seria a gramática de
reconhecimento atribuída ao leitor ideal, levando-se em conta a não linearidade e a
heterogeneidade da instância de reconhecimento, há um campo possível de sentidos.
Com a comunicação ubíqua e a hipermediatização, esse campo possível de sentidos se
ampliou significativamente na circulação, aumentando as possibilidades de contato com outros
campos sociais e infinitos atores. Maingueneau (2007) defende que cada tipo de leitor exige
uma forma de mensagem, o que caracteriza o público empírico, porém o enunciador trabalha
com uma espécie de imagem, a qual atribui algumas aptidões, na medida da competência
linguística e enciclopédica, ao seu coenunciador. Sobre a competência enciclopédica, diz: “Não
existem os saberes, mas também os savoir-faire, a aptidão para encadear ações de forma
adequada a alcançar um certo objetivo” (MAINGUENEAU, [2007]2013), p. 42).
A análise de discurso proposta por Verón busca identificar como os suportes
de imprensa constroem de forma duradoura as suas matérias significantes, que
englobam os aspectos linguísticos do discurso e também não linguísticos
(ilustrações, diagramação...). A evolução do contrato de leitura coloca em
evidência a dinâmica dos leitores (suas aspirações, suas expectativas, seus
interesses, suas motivações...), as mudanças socioculturais (que modificam
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também o contrato de leitura) e a situação de concorrência (o comportamento
das concorrências é também um fator de mudança) (FERREIRA, 2006, p. 7-8).

Entender o sentido existente na matéria significante do suporte é visualizar a
complexidade discursiva, observando-se os sistemas de representações vinculados às estruturas
institucionais e à subjetividade dos atores discursivos. Milton Pinto (1999, p. 36) afirma que os
três tipos de sujeitos definidos na enunciação (os do enunciado, o da enunciação e o falado) são
uma forma cômoda de se explicitar os diferentes posicionamentos, posições, lugares ou mesmo
discursos que se tecem nos textos, apoiando-se ou opondo-se entre si. É para isso que Verón
(1985) também chama atenção, pois há casos em que o mesmo conteúdo pode ser modificado
por estruturas enunciativas totalmente diversas.
Em cada uma destas estruturas enunciativas, aquele que fala (o enunciador)
constrói para si um ‘lugar’, ‘posiciona-se’ de uma certa maneira em relação
ao destinatário, e estabelece, assim, uma relação entre estes dois lugares
(VERÓN, 1985, tradução nossa) 137.

Esse posicionamento discursivo (FERREIRA, 2006) dos meios a serem analisados foi
construído ao longo do percurso de autonomização do campo jornalístico brasileiro. Conforme
exposto no Capítulo 4 desta tese, a pesquisa considera a Carta Maior como uma organização
posicionada mais próxima ao polo ideológico do jornalismo e a Folha de S.Paulo, mais próxima
ao polo econômico, submissa ao que tratamos em capítulos anteriores como o sujeito-Mercado.
Ao refletir sobre a recepção levando em conta elementos além dos discursos, Verón
(2004) se aproximou das condições de produção e de seu reconhecimento pelo destinatário,
percebendo que entre elas existe uma defasagem, a qual nominou de circulação. Os elementos
que compõem esse sistema são operadores de análise de discurso que emergem à superfície do
texto a partir da análise da enunciação. As escolhas de pesquisa têm que considerar as condições
de produção e/ou reconhecimento em sintonia com as marcas identificáveis no texto e levam às
variáveis postuladas para compor a gramática de determinado tipo de discurso. Se tais
condições mudam, o discurso mudará igualmente.

No original: “En cada una de estas estructuras enunciativas, el que habla (el enunciador) se construye un
‘lugar’ para sí mismos, ‘posiciona’ de una cierta manera al destinatario, y establece así una relación entre estos
dos lugares”.
137
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5.1.1 O contrato de leitura

Nos anos 1980, a partir da metodologia do contrato de leitura, Verón (1984, 1985) tornou
possível identificar as gramáticas de produção e de reconhecimento nas respostas dos leitores
às estratégias enunciativas dos meios. A imprensa acabou por se transformar em um laboratório
dessas estratégias, destacando-se a enunciação em nível privilegiado da criação de valor no
mercado dos meios (FISHER; VERÓN, 1986). Surgia, assim, uma variedade de gramáticas de
reconhecimento que opera no marco de um “contrato”. Contrato entendido pela relação estável
entre um meio e seus consumidores, um vínculo que depende da dimensão da relação de
confiança durante o tempo, assim como das expectativas sobre as características do produto
discursivo em questão (BOUTAUD; VERÓN, 2007).
Nesse ponto, Boutaud e Verón (2007) refutam o contraponto da “noção de promessa”
construída por François Jost (1999, p. 17). Jost afirma que a proposta do contrato estaria
intrínseca no texto escrito ou audiovisual sem prejulgar a recepção final, pois incluiria as duas
partes do contrato – a produção e o reconhecimento –, enquanto a sua noção de promessa é
mais honesta por comprometer somente a instância da produção, num ato unilateral. Boutaud e
Verón (2007) defendem a concepção não linear do contrato, portanto, argumentam que não
haveria mesmo como definir somente um tipo de reconhecimento. Ou seja, as duas noções
tratam da instância da produção, onde se imagina um leitor ideal. O sujeito pensado e construído
discursivamente pelos meios e o sujeito concreto afetado são distintos. Tem-se que estar com
essa compreensão clara para não incorrer no equívoco de supor que, ao imaginar o
reconhecimento, a produção tenha certeza de que aquele público é o que será afetado no
momento da troca comunicativa. Por isso, trata-se de campo de efeitos ou infinitas gramáticas
que dependem das condições de reconhecimento.
A noção de contrato de leitura de Verón (1985) é um elo fundamental que se estabelece
entre os meios e seu público, baseado naquilo que chama de “invariantes referenciais”, isto é,
categorias fixas a partir das quais se deve observar o discurso de um ou mais suportes. Assim,
é pela recorrência dessas invariantes que o meio edifica sua identidade e sua posição no
processo discursivo. Mas essa identidade se constrói também na regularidade das semelhanças
e das diferenças percebidas na comparação entre os veículos em concorrência. A partir da
sistematização dessas recorrências de identidades e/ou diferenças é que se caracteriza o contrato
de leitura entre o suporte e seus leitores. “No caso das comunicações de massa, o meio é que
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propõe o contrato”138 (VERÓN, 1985, tradução nossa). Atualmente, com a emergência da
internet ubíqua e a intensa interatividade do público, seria mais prudente dizer que a proposta
de contrato é feita pelo meio, mas o seu congraçamento acontece a partir de acordo consensual
com o público presumido.
O contrato de leitura coloca em pauta condições que fidelizam a audiência, com o intuito
principal de preservar o hábito de leitura para a manutenção desse público consumidor e,
eventualmente, também o aumento dos leitores, no caso da imprensa. Prevê ainda que a noção
de discurso vai além das matérias linguísticas e da compreensão convencional do texto. Diante
desse espaço estreito, toma importância o conceito de circulação, que presume que o sistema
de relações entre as condições de produção e de reconhecimento é socialmente produzido, assim
como define o relacionamento entre as gramáticas de um determinado tipo de discurso. A
circulação depende diretamente do contexto (conjuntural, temporal, geográfico), pois posiciona
o discurso entre o que pensa o enunciador na produção e o engendramento de sentidos para o
coenunciador compreender a informação dentro de um contexto determinado (VERÓN, 1985).
Boutaud e Verón (2007) discutem os contornos da problemática dos “sujeitos” em relação
aos campos da semiótica e da comunicação. Sugerem, então, observar a questão sob a ótica de
uma “semiótica aberta” e substituir o termo por “atores” da comunicação, a fim de avançar para
algum tipo de “semiótica aplicada” que supere esse problema teórico fundamental que surgiu a
partir da “expulsão” do sujeito falante da linguística. Para os autores, um século depois do
Curso de Linguística Geral de Saussere (1916), ainda se paga o preço na forma de operações
de salvamento do sujeito falante. Atribuem a Benveniste o resgate, quando provou que sem
sujeito não há língua e vice-versa.
O desenvolvimento dos estudos em recepção suscita uma questão teórica
central, aquela da construção dos coletivos, fora do quadro dos modelos
probabilísticos: é uma questão qualitativa, e não quantitativa. Reconhecemos
sem penalidade, nos grupos, interpretantes que administram a produção social
de sentido na recepção. Nesse ‘giro da recepção’, a semiótica, que intervém
no campo da comunicação tem, portanto, um papel fundamental: a condição
de não se limitar a resolver o problema da recepção na produção, como fez
Umberto Eco com o seu modelo de ‘leitor ideal’ (ECO, 1979), mas
confrontando a articulação entre a semiose sustentada pelos discursos
midiáticos e a dos atores individuais que são seus consumidores, os intérpretes
(BOUTAUD; VERÓN, [2007] 2009, p. 3, tradução nossa)139.

No original: “En el caso de las comunicaciones de masa, es el medio el que propone el contrato”.
No original: “El desarrollo de los estudios en recepción suscita una cuestión teórica central, la de la
construcción de los colectivos, fuera del marco de los modelos probabilistas: se trata de una cuestión cualitativa
y no cuantitativa. Reconocemos sin pena, en los colectivos, Interpretantes que gestionan la producción social de
sentido en recepción. En este ‘giro de la recepción’, la semiótica, que interviene en el campo de la comunicación,
138
139
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Entre as dificuldades para este fim está a não linearidade da comunicação, ou melhor, da
circulação discursiva.
Figura 3 – A circulação discursiva
•

CP - Condições de produção

•

GP - Gramática de produção

•

D - Corpus (conj. de discursos)

•

GR - Gramáticas de
reconhecimento

•

CR - Condições de
reconhecimento

Fonte: Boutaud e Verón (2007).

A reconstituição de uma GP pode ser considerada como um trabalho descritivo, de
identificação das invariantes referenciais nas superfícies discursivas no corpus D. Uma vez
caracterizada a GP, é possível definir a D como uma classe de discursos; no caso desta pesquisa,
será uma descrição do contrato de leitura dos dois meios de imprensa. Boutaud e Verón (2007)
chamam atenção para o fato de que, se a análise permite articular a classe do discurso contido
em D a uma gramática de produção, essas propriedades descritas em D não autorizam os
analistas a inferir os “efeitos” na recepção, pois estão submetidas a uma pluralidade de leituras
e interpretações que designam como gramática de reconhecimento (GR) de D, que, por sua vez,
direcionam para as condições de reconhecimento (CR) determinadas.
“Temos ali uma prova capital sobre a não linearidade da comunicação, resultado do
estudo empírico da circulação discursiva” (BOUTAUD; VERÓN, [2007] 2009, p. 3, tradução
nossa)140. O desenvolvimento teórico de não linearidade relacionou a teoria da comunicação a
modelos de sistemas complexos que estão longe do equilíbrio profetizado pelos estudiosos da
Escola Crítica de Frankfurt, quando pensaram que a indústria cultural homogeneizaria e
uniformizaria as práticas sociais, fenômeno explicado pela mediatização das sociedades que
tiene pues un rol fundamental, a condición de no limitarse a plantear el problema de la recepción en producción,
como lo ha hecho Umberto Eco con su ‘lector modelo’ (Eco, 1979), sino enfrentándose a la articulación entre la
semiosis sostenida por los discursos mediáticos y la de los actores individuales que son sus consumidores, los
intérpretes”.
140
No original: “Tenemos allí una prueba capital sobre la no-linealidad de la comunicación, que resulta del
estudio empírico de la circulación discursiva”.
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mostrou, ao contrário, que a produção e o reconhecimento da interface midiática são a resposta
para a formação de uma crescente complexidade das sociedades. Essa heterogeneidade vem do
conceito de “condições” (de produção ou reconhecimento) porque essas instâncias comportam
outros discursos diferentes do corpus D selecionado como referência.
Para Boutaud e Verón (2007), as regras descritas na gramática de produção do corpus
estudado resultam das condições de produção, que são fenômenos da ordem de organização
coletiva institucional. Os meios de comunicação são vistos pelos autores como instituições
complexas, operando no mercado de discursos de mídia, diferentemente das gramáticas de
reconhecimento, que expressam as lógicas dos indivíduos – consumidores, ou seja, coletivos
com configurações complexas de operações semióticas nutridas por lógicas individuais. Assim,
os estudos da recepção tentam construir esses coletivos teoricamente com dificuldade, enquanto
os próprios meios produzem seus coletivos a partir de estatísticas de audiência cada vez mais
sofisticadas, porém ambos os esforços são para tentar reduzir “a defasagem estrutural crescente
entre produção e reconhecimento”141 (BOUTAUD; VERÓN, [2007] 2009, p. 4, tradução
nossa).
As pesquisas atuais sobre sistemas complexos e auto-organizados oferecem, segundo os
autores, o princípio da resposta dos problemas da recepção. O observador localizado na
interface de produção/reconhecimento está ativando os processos de autopoiesis de dois
sistemas autônomos: o sistema de mídia e o sistema “psíquico” (LUHMANN, 1995), mas talvez
seja

preferível

chamar

esses

processos

de

sistema

de

atores.

A

defasagem

produção/reconhecimento não é mais do que a interface onde o sistema de mídia, que opera
como ambiente dos atores, coloca a sua própria complexidade à disposição dos últimos, e
reciprocamente: o sistema dos atores, que atua como o ambiente do sistema de mídia, coloca
sua complexidade à disposição desse sistema midiático. É o conceito de interpenetração
(LUHMANN, 1995).
O efeito desse discurso ressignificado provoca o sentido situado no tempo e no espaço. A
gramática de reconhecimento do conjunto de operações irá descrever como são feitas as leituras
dos discursos, tendo em vista que a gramática de produção é feita das regras para um discurso
acessível ou ainda um conjunto de regras facilitadoras para esse entendimento. Dentro dessa
perspectiva, os efeitos de sentido de discurso estão sempre relacionados ao poder, intimamente
ligados à noção de ideológico e criados a partir das relações das gramáticas de produção e de

141

No original: “el desfasaje estructural creciente entre producción y reconocimiento”.
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reconhecimento. É o que será feito neste trabalho: tentar descrever a gramática de produção e
o contexto mediatizado em que os textos estão escritos, a fim de perceber as marcas que
emergem desses textos.
O discurso jornalístico obedece a uma tradição enquanto ramo da produção cultural
submetido a determinadas leis da concorrência e, portanto, também é modalizado pelas leis de
mercado. Para isso, é fundamental observar os coenunciadores, isto é, as características que
tornam possível a preferência de um conjunto de leitores por um suporte imprensa. É preciso
ainda verificar o posicionamento do suporte em relação aos concorrentes; esse posicionamento
na situação de comunicação pode influenciar toda a produção de sentidos. É esse o contrato que
faz o elo entre o suporte imprensa e seus leitores. Verifica-se em um determinado contexto no
qual os suportes constroem suas estratégias a partir de uma espécie de interdeterminação.
É preciso considerar que qualquer enunciado discursivo resulta da multiplicidade de
vozes existentes no contexto, uma multiplicidade de sujeitos determinantes para a enunciação.
Ao se considerar o sujeito, as heterogeneidades enunciativas aparecem em planos diferentes.
Bakhtin (1992) explica essa situação a partir do conceito de polifonia, que alguns chamam de
intertextualidade (que pode ser mostrada ou constitutiva) ou ainda de interdiscurso, que surge
a partir de vestígios de outros textos preexistentes (ORLANDI, 1999). Bakhtin diz que todo
texto é construído por uma implicação com outros textos e chama esse processo de dialogismo.
Chama a atenção para a importância de se considerar a natureza social e, portanto, ideológica
da linguagem, pois o ato de enunciação é determinado pelas relações sociais. As ideias de
Bakhtin contribuíram para a ampliação das noções de signo e de enunciado para chegar à noção
de discurso como prática social.
Em cada palavra há vozes, vozes que podem ser infinitamente longínquas,
anônimas, quase despersonalizadas (a voz dos matizes lexicais, dos estilos,
etc.), inapreensíveis, e vozes próximas que soam simultaneamente
(BAKHTIN, 1992, p. 353).

O enunciado está sempre interagindo, em uma espécie de diálogo, com outros enunciados,
como diz o conceito de dialogismo. O discurso, assim, não é apenas heterogêneo, mas nele
estão sempre presentes vozes que se justapõem e, dessa forma, estabelecem sentidos. Como um
elo da cadeia de comunicação, o discurso é uma espécie de resposta aos enunciados que lhe
antecedem e um estímulo àqueles que vêm depois. Essa concepção também pode ser ampliada
para o discurso que está por trás da intencionalidade, a memória discursiva que já foi assimilada
sofreu um apagamento natural dentro das relações socioculturais e volta em forma de
interdiscurso.
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O ideológico também transparece nesses “preconstruídos”, que são inferências e
pressuposições que o coenunciador faz para dar coerência à interpretação que interliga entre si
as frases e partes do texto para dar sentido a um mundo (PINTO, 1999). Dessa forma, o discurso
está submetido a uma espécie de subjetividade enunciativa que constitui o enunciador em
sujeito no discurso e, ao mesmo tempo, o submete a regras e a limites. Com base nas “leis do
discurso” - regras linguísticas de reconhecimento mútuo pelos interlocutores - são possíveis a
transmissão de conteúdos implícitos e a inferência do leitor sobre os conteúdos, chegando aos
subentendidos. Essas “leis do discurso” são o princípio da colaboração, que envolve as leis da
pertinência, da sinceridade, da informatividade, da exaustividade e da modalidade
(MAINGUENEAU, [2007]2013).
A esse conjunto de determinações responsáveis pelas escolhas, conscientes ou não,
utilizadas na produção de um discurso, Verón (1985) chama de condições de produção dos
discursos. São essas condições que deixam marcas no objeto significante, impostas pela
situação de produção e que constituem o seu cunho ideológico. O suporte constrói o contrato
sobretudo pela modalidade de dizer o conteúdo e não somente pelo dito. Para Verón, um
discurso, ao ser constituído, engendra também certa imagem de quem fala (o enunciador) e uma
imagem para quem se fala (o coenunciador); seriam o ethos142 de cada uma dessas partes. E,
como consequência, o vínculo entre essas posições discursivas: enunciador e coenunciador.
Assim, os efeitos acontecem pelo contexto, com base em quem recebe a mensagem e
como essa mensagem é repassada. “O que é dito e o tom com que é dito são igualmente
importantes e inseparáveis” (MAINGUENEAU, [2007]2013, p. 46). As disputas entre as falas
e os preconstruídos criam relações de dominância entre os discursos reconhecidos como
hegemônicos e os discursos subordinados, favorecendo a naturalização ou reificação dos
primeiros. Esses discursos se travestem em “verdade” e “bom senso” e criam culturas de
consumo ou discursos constituintes (MAINGUENEAU, 2006, 2007).
Verón (1985) defende que é fundamental visualizar todos os aspectos da construção de
suporte imprensa, quando estes constroem sua relação com o leitor: capa, diagramação, relações
textos/imagens, modo como o material foi classificado editorialmente, dispositivos de edição,
formas de construção das imagens e o percurso de leitura proposto ao leitor. No caso do
percurso de análise desta tese, centrar-se-á nas dimensões editoriais e organizacionais que
Segundo Barthes, o ethos “são os traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouca importa sua
sinceridade) para causar boa impressão: são os ares que assume ao se apresentar. [...] O orador enuncia uma
informação, e ao mesmo tempo diz: eu sou isto, eu não sou aquilo” (BARTHES, 1966, p. 212 apud
MAINGUENEAU, 2008, p. 98).
142
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definem o modo específico pelo qual o suporte constrói a sua relação com o leitor, os títulos e
as imagens, pela própria limitação do corpus, a maior parte composta de textos opinativos de
websites noticiosos. Assim, esta pesquisa considera que é perceptível a possibilidade de
identificar no texto jornalístico essas marcas dos discursos, intencionalidades e
posicionamentos. “A análise do contrato de leitura permite determinar a especificidade de um
suporte ressaltar as dimensões que constituem o modo particular que tem para construir sua
relação com seus leitores” (VERÓN, 1985, tradução nossa)143.
Apesar dos desafios do “giro da recepção”, optou-se, nesta pesquisa, centrar ainda na
análise da instância da produção, onde está mais clara a metodologia do contrato de leitura, com
uma ampla análise da enunciação e, consequentemente, do coenunciador. Umberto Eco ([1979]
1986) considerava o leitor determinante para a interpretação e, assim, demonstrava preocupação
com a inclusão obrigatória do coenunciador no texto, destacando a coenunciação como a
atividade cooperativa do destinatário. O autor acreditava na capacidade de retirar do texto não
apenas o que este mostra explicitamente, mas o não dito, aquilo que pode pressupor,
comprometer, implicar ou subentender. Assim, o leitor preenche espaços vazios ao reunir o que
está escrito no texto com o tecido da intertextualidade. A ideia foi sistematizada anos depois ao
afirmar que em todo texto existe uma mecânica de atualização, o não dito é atualizado pelo
leitor (ECO, 1986).
Dessa forma, todo texto verbal ou não verbal é composto pelo dito e pelo não dito e
necessita de leitor atuante e que ajude a mensagem a significar. Ao dizer isso, está pressupondo
que todo texto possui, em si mesmo, o seu próprio leitor, como condição indispensável de
capacidade comunicativa concreta e de potencialidade significativa. Assim, um texto é emitido
sempre para que alguém o atualize, mesmo quando não se espera ou não se deseja que esse
leitor exista concreta e empiricamente. Eco ([1979]1986) defende que o texto prevê uma espécie
de leitor-modelo capaz de atualizá-lo, tal como o autor presumia no momento de produção do
texto. A rigor, as marcas culturais e discursivas presumidas no texto permitem a construção
para um leitor que se reconheça nele, o compreenda e o interprete.
As escolhas, embora as marcas de gênero pré-selecionem a audiência, não são oriundas
apenas da ordem do léxico; quer seja a língua, determinadas palavras ou estilo, elas também
contemplam as supostas competências do leitor; quer seja de ordem histórica, cultural ou social,

No original: “El análisis del contrato de lectura permite de este modo determinar la especificidad de un
soporte, hacer resaltar las dimensiones que constituyen el modo particular que tiene de construir su relación con
sus lectores.”
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que darão acessibilidade no reconhecimento do enunciado, a gramática de reconhecimento. Do
ponto de vista do texto, há uma espécie de estratégia oriunda da produção no percurso
discursivo para a construção do leitor-modelo, ainda que a interpretação não se restrinja à
estratégia inicialmente prevista e o coenunciador produza um sentido diverso. O autor pode
ainda construir um leitor ao escolher graus de dificuldade linguística ou diferentes formatos de
enunciação, contudo o leitor é um operador autônomo capaz de realizar outras leituras que não
aquelas previstas no ato de construção do texto.
Assim, todo enunciador formula uma hipótese de leitor-modelo, traduzindo-a em
estratégia enunciativa por meio de diferentes matérias significantes, como modo de operação
textual. Ao leitor empírico compete reconhecê-la, deduzindo-a a partir de uma estratégia
interpretativa própria. Autor e leitor empíricos formulam hipóteses sobre as estratégias de
reconhecimento do autor e do leitor-modelo existentes em qualquer discurso. Da mesma forma
que existe um autor implicado, também o leitor está implicado no texto. Os espaços brancos
(ECO, 1986), os não ditos (ORLANDI, 1999) ou lugares de indeterminação (CHARAUDEAU,
2006) são as lacunas que toda obra apresenta e que devem ser construídas no ato de leitura.
Eliseo Verón (1985) defende que o êxito de um suporte imprensa é medido pela
capacidade de propor um contrato de leitura que articule as expectativas, motivações, interesses
e conteúdo do imaginário; de fazê-lo progredir de modo a seguir a evolução sociocultural dos
leitores, preservando os vínculos e, se a situação o exigir, modificando de maneira coerente esse
contrato. O que se observa, na prática, é que os suportes de imprensa têm sofrido pressão por
parte das novas tecnologias e das mudanças culturais dos leitores, forçando uma evolução
rápida dos contratos ou até modificando completamente as estratégias discursivas diante dos
desafios do mercado. Os suportes se modernizam diante da concorrência e da tecnologia,
modificando seus lugares enquanto sujeitos discursivos.

5.1.2 Analítica da mediatização

O pesquisador Antônio Fausto Neto (2007, 2008, 2009, 2010a, 2010b) é um dos
estudiosos da noção de contrato de leitura no Brasil. Porém, com foco na circulação mais
voltada para a pesquisa da mediatização das práticas sociais, investiga mutações resultantes da
sociedade em mediatização sobre as atividades de práticas internas ao campo das mídias,
elegendo-se, nesse caso, os efeitos das mesmas sobre os processos de noticiabilidade. O
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pesquisador defende que há marcas que apontam para o trabalho da circulação entrelaçando
práticas de instituições (midiáticas ou não) e atores sociais, segundo distintas lógicas. Discorda
que a circulação seja uma instância na qual os sentidos apenas transitam ou são produtos de
defasagem, como disse Verón (1985); defende que são tecidos sociais vivos.
Assim, a circulação não seria uma instância passiva, mas dotada de um status
engendrante, porque sentidos produzidos nas instâncias de produção e recepção sofrem também
injunções da circulação. A circulação não é uma zona de recepção e de trânsito dos sentidos,
mas locus de engendramentos de macro e microprocessos comunicacionais. Estes têm a internet
como o marco de funcionamento transversal do atual estágio da mediatização. Esse território
da internet é para onde se deslocaram instituições e atores sociais e onde se dá a materialização
das operações de sentidos, dando corpo, pondo em mobilidade e constituindo uma imensidão
de práticas interacionais.
Ao estudar a enunciação jornalística, Fausto Neto (2007, p. 78) aponta transformações a
partir do impacto provocado pela passagem da “sociedade dos meios” para “sociedade
mediatizada”, que atualizam a reflexão de Verón (1985). O pesquisador aponta mudanças de
uma “enunciação representacional” para uma “enunciação de autorreferenciação” midiática,
promovendo uma “incompletude de sentidos”.
Convertido numa espécie de ‘sistema autônomo’, cujas operações dependem
largamente de sua própria competência tecno-simbólica, o jornalismo
desenvolve, hoje, nova forma de contato, segundo ‘contratos de leituras’
assentados em operações de auto-referencialidades. Ou seja, fala cada vez
mais para o âmbito público de suas próprias operações, enquanto regras
privadas de realidade de construção do que, necessariamente, da construção
da realidade. Ou seja, produz a ‘enunciação da enunciação’ (FAUSTO NETO,
2007, p. 78).

A linguagem jornalística socialmente vista como instância para construção discursiva e
sobre a qual se legitimam as convicções deontológicas para a produção do trabalho
interpretativo (“do dizer”), na sociedade mediatizada, se confronta com a linguagem enquanto
dimensão instrumental (“os modos de dizer”) que, para Fausto Neto (2007), estará guiando a
postura jornalística sobre sua concepção de prática discursiva.
Essa dimensão instrumental da enunciação seria a supremacia do sujeito falante sobre a
linguagem, que estaria a serviço desse “ato de fala”. Ou seja, o jornalista, naturalmente cobrado
pela objetividade, coloca a responsabilidade no sujeito falante como se a seleção de falas e fatos
ou a construção do texto não fosse a sua intencionalidade. Para Fausto Neto, os jornalistas
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naturalizam seu trabalho ao camuflar o processo produtivo e reduzir a situação de comunicação
à própria cena relatada, promovendo uma sensação de completude enunciativa.
Porém, o enunciador se inscreve no enunciado ao construir uma posição discursiva sobre
o sujeito falante e sobre si. Assim, as condições de produção limitam as possibilidades do ato
enunciativo, porque existe uma situação de comunicação e um ato que necessita das condições
de reconhecimento, ou seja, um coenunciador, limitando os sentidos em suas fronteiras. Ao
circularem em suas próprias fronteiras, os atos jornalísticos instalam-se em “zonas de
pregnância”, onde se tem uma forte percepção da forma e da estabilidade dos sentidos, gerando
novas enunciações e efeitos de sentido diversos, com as condições de produção do discurso
jornalístico sendo atravessadas por múltiplas interdeterminações.
Daí as transformações que têm ocorrido nas estratégias de ‘contratos de
leituras’ dos mídias. Pensados como operação que instituem vínculos entre
produção/recepção, através dos quais as práticas midiáticas promovem o
deslocamento – ou reformulam o status da recepção – os ‘contratos’
transformam o lugar de operação de referência, pela emergência de operações
de auto-referência. Ou, estabelecendo possibilidades para que receptores
acedam aos processos produtivos de sentidos midiáticos, segundo estratégias
nas quais são transformados em espécies de ‘co-sujeitos’ do ato discursivo.
Os ‘contratos’, nas suas mais diferentes modalidades, são ‘sintomas’ que
sinalizam as preocupações do âmbito da produção midiática em regular
relações de defasagens (incompletudes) de sentidos com a recepção, na
expectativa de, assim, reduzir as complexidades das interações (FAUSTO
NETO, 2007, p. 79-80).

No ambiente da sociedade mediatizada, o trabalho midiático tem o protagonismo voltado
para a organização de um novo lugar, o da autorreferencialidade. Isso acontece porque as
tecnologias se converteram em meios de interação e de redefinição de práticas sociais, que têm
incidido sobre os regimes de discursividade, submetendo novas lógicas e processos
enunciativos aos mais diferentes campos sociais. Estabeleceram-se novas formas de contato e
as mídias deixaram de ser apenas meios para ser sistemas complexos, lugares de regulação que,
por meio de auto-operações, realizam um trabalho de registro simbólico. “A autonomia em suas
operações de referenciação permite que este campo se torne intensa e, progressivamente, em
uma realidade própria, aspecto que repercute também sobre as condições de produção do
acontecimento” (FAUSTO NETO, 2007, p. 80).
Para o pesquisador, o trabalho jornalístico de produção de sentido reúne as operações
enunciativo-discursivas; os produtos dessas operações (textos) e as representações que fazem
deles, levando em conta o momento em que são colocados em circulação como território que
pode ser compartilhado e vivenciado pela instância de reconhecimento. É como se o conteúdo
perdesse em valor noticioso para as operações que envolvem a sua produção. “Não se trata de
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dar referência sobre onde ‘vivem’ os jornalistas, mas trazer o leitor para seu interior, provando
que as realidades de um e de outro não são distintas. Esta operação se faz no contato, do dia-adia, na interação jornal-leitor” (FAUSTO NETO, 2007, p. 81).
Esse lugar de sentidos, próprio das mídias, faz com que elas construam sua própria
realidade, voltando a lembrar o caso de autorreferenciação da capa da revista Veja com uma
possível delação de Alberto Youssef contra a candidata Dilma Rousseff, que se transformou
em um fato jornalístico sendo repercutido em todos os suportes midiáticos antes mesmo de a
revista sair às bancas e se transformou imediatamente em peça de campanha do adversário
Aécio Neves, na última semana do horário eleitoral gratuito, como relatado no Capítulo 4.
Com base nessa observação da autorreferenciação da enunciação jornalística, Fausto Neto
(2008) sugere uma “analítica da mediatização” que dê conta da emergência de estratégias
enunciativas e interpretativas provocadas pelo processo de autonomização do campo das mídias
imposta pelas transformações nos “contratos de comunicação” e nos vínculos de produção e
recepção dos discursos midiáticos. Sugere assumir conceitos do institucionalismo – como
redução de complexidade, regulação interativa e de redução de riscos – e entender o campo das
mídias como um lugar de organização e funcionamento que incidiu sobre os modos de viver as
experiências e as interações sociais, o que remete às ideias de lógica da mídia jornalística de
Asp (2014) apresentadas no segundo capítulo deste trabalho.
De forma tão somente hipotética, entende-se aqui o conceito de ‘analítica da
midiatização’ como trabalho de leitura realizado por uma modalidade de
comunicação, segundo práticas que envolvem dispositivos tecno-discursivos
que tomam como referência o modo de existência das lógicas e dos
pressupostos da cultura midiática, se estruturam em suas próprias formas de
linguagens e por meio de operações de sentido para construir realidades, na
forma de textos nos quais se figuram representações sobre a realidade
construída (FAUSTO NETO, 2008, p. 94).

As hipóteses do pesquisador apontam para configurações e o funcionamento dessa
“analítica” no campo do jornalismo, principalmente de sua prática, observando quatro aspectos.
O primeiro diz respeito às transformações da “TOPOGRAFIA JORNALÍSTICA” (1), como
espaço “organizador do contato”, ou seja, cada vez mais a mídia jornalística relata sua
organização e dinâmica dos ambientes de trabalho em um processo de legitimação que tenta
afastar a ideia de que os meios são somente produtos comerciais. Outra mudança topográfica é
a ascensão dos jornalistas em atores, sujeitos das matérias ou transformados em celebridades,
como “a vitrine do próprio processo produtivo” (FAUSTO NETO, 2008, p. 97). São explicados
bastidores de programas e processo de produção, noticiadas reformas gráficas e de cenário,
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enfim, todas as etapas de um processo produtivo que antes eram ocultadas em nome dos valores,
como ineditismo, verdade e objetividade.
O segundo é sobre a “AUTORREFERENCIALIDADE” (2) do processo produtivo, já
definido anteriormente por Fausto Neto (2007) como a “enunciação da enunciação”, quando as
mídias passam a ser seu próprio objeto e falam sobre si mesmas, não só em seus processos
produtivos, mas em repercussão de seus atos jornalísticos, como explicado. O que leva ao
terceiro aspecto da analítica de Fausto Neto (2008), a AUTORREFLEXIVIDADE (3) sobre
seus fundamentos teóricos posta em ato, que diz respeito às operações discursivas.
As operações discursivas, em que se assentam essas estratégias do ato
analítico, trazem reflexões contíguas sobre o fazer jornalístico, uma espécie
de operação auto-reflexiva na qual se teoriza sobre o ato jornalístico e seus
processos de produção. São enunciações que refletem os desafios e os efeitos
de um ‘modo de dizer’, chamando atenção para as concepções do dispositivo
sobre o seu trabalho, e seu processo produtivo (FAUSTO NETO, 2008, p. 99).

Ou seja, ao mostrar e refletir sobre seus próprios atos em torno de acontecimentos
construídos pelo campo midiático, com o propósito de legitimação e/ou autocelebração da
prática jornalística, promove como efeitos dessas operações a existência do “jornalismo
personagem”, que o autor infere ser uma contemplação sobre si mesmo, que enfatiza a
enunciação na qual se engendram suas performances. Pode não parecer um fato novo, quando
observamos o jornalismo do início do século XX com seus correspondentes internacionais e
colunistas no processo de autonomização do campo jornalístico.
A novidade do processo mediatizado a que se refere Fausto Neto (2007, 2008) coloca a
mídia como agente social em contato direto com outros campos sociais, inclusive sobrepondose sobre os outros campos. A estratégia autorreflexiva apontada pelo pesquisador chama
atenção para as regras privadas do processo produtivo jornalístico que orientam operações de
sentido de uma publicação sobre as quais se assentam o contrato de leitura e os efeitos
presumidos. Ou seja, não seria só uma legitimação da verdade, mas uma explicitação da
autorização expressa do leitor para que essas operações de sentido sejam realizadas.
O quarto e último aspecto dessa analítica da mediatização é a transformação do status do
leitor e suas ESTRATÉGIAS DE PROTAGONIZAÇÃO (4). A lógica da mídia jornalística
apresentada nos outros três aspectos dilui as fronteiras das zonas de pregnância que separavam
as mídias dos leitores, incorporando-os ao processo produtivo enquanto coenunciadores mais
efetivos do que antes da intensificação da sociedade mediatizada. Essa economia discursiva
hiperparticipativa promove profundas e complexas alterações nas rotinas produtivas do
jornalismo, a ponto de, em alguns momentos, reorientarem a codificação da realidade que
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passam a compartilhar com os receptores dessas decisões. Como fatores responsáveis por essas
estratégias de inclusão, Fausto Neto (2008) aponta a convergência tecnológica e a cultura
participativa, com a inclusão do leitor no jogo e a reformulação do contrato, apontando para um
novo regimento de simetria nas operações jornalísticas. Porém, o pesquisador esclarece que a
situação é bem diferente na prática:
Há uma questão de fundo que não pode ser dissimulada e que, de alguma
forma, representa o lado mercadológico dessas estratégias, e que diz respeito
ao impasse apresentado pelo próprio modelo comunicacional. Se os meios têm
autonomia para manejar estratégias interativas estimuladas pelos ventos da
convergência, isto não quer dizer que o processo comunicacional se faça
através de situações efetivamente de homogeneização. Explicando: sabemos
que a qualidade das relações entre produtores e receptores de discursos está
caracterizada por inevitáveis desajustes, na medida em que nenhum discurso
pode controlar um outro discurso, mesmo que estabeleça, previamente, os
efeitos estimados em relação à sua recepção. A mudança do contrato, com a
inclusão do receptor no âmbito do próprio dispositivo, significa que ele passa
a se constituir num co-gestor de operações de sentido, na medida em que ‘vem
lá de fora, jogar o jogo que se passa aqui dentro’ (FAUSTO NETO, 2008,
p. 101).

Essa estratégia, segundo o pesquisador, serve também como uma forma de evitar pontos
de fuga do leitor, comprometendo o sentido ou metas comerciais e de audiências. Assim opera
a estratégia dos “redutores de complexidade” (LUHMANN, 2005), a do duplo vínculo
proporcionado pelo ombudsman, entre tantas estratégias que forjam as diferenças entre as
instâncias da produção e da recepção. Ou seja, na mediatização, essa defasagem e as
consequentes problemáticas são transferidas para a instância da circulação. O pesquisador diz
que alguns exercícios da analítica da mediatização apontaram para efeito de ilusão de que há
uma democracia dos grandes meios, produzindo uma redução da alteridade, onde tudo é válido
e todos são iguais perante as mídias (FAUSTO NETO, 2008, p. 102).
Ao aplicar sua analítica na enunciação em 18 jornais gaúchos, Sanchotene e Fausto Neto
(2009) entendem as plataformas como zonas de contato, com consequentes pontos de acesso,
com outros campos sociais. Observam, contudo, que não há normas universais para as
gramáticas de produção ou enunciação, e cada suporte constrói para si um perfil identitário de
acordo com os leitores ideais (ECO, 1979).
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5.2 METODOLOGIA

A pesquisa é descritiva na perspectiva sócio-discursiva e qualitativa com análise
discursiva de textos jornalísticos. A tese expõe uma perspectiva cultural de longa história do
jornalismo no Brasil, qualificada como cultural e instucional, que toma como base a noção de
mediatização, observando que os fenômenos midiáticos são uma característica universal desde
o primeiro estágio da semiose humana, como consequências do fenômeno de exteriorização de
processos mentais, que tem aumentado a aceleração do tempo histórico, bem como as rupturas
entre espaço e tempo produzidas pelos dispositivos tecnológicos. Os meios de comunicação
alçados ao espaço social para atender às demandas de interesse público acabam por ser
instalados nas sociedades industriais em condições puramente econômicas, pois o acesso à
mídia é sempre pago, definindo o setor como um mercado de oferta discursiva (VERÓN, 2014,
1997).
Essas rupturas, segundo pesquisadores da mediatização, como observa Stig Hjarvard
(2012), vão além das estruturas de espaço e tempo, mas atingiram todas as estruturas sociais,
provocando um deslocamento de poder. Esse metaprocesso é identificado por Nick Couldry
(2014), a partir das ideias de campo social de Pierre Bourdieu (1983), como várias semioses
simultâneas dos conteúdos midiáticos em configurações particulares para formar o espaço
social. Ainda nesse contexto, a pesquisa se vale da tradição institucionalista das reflexões
atualizadas de Asp (2014) sobre a noção de lógica da mídia jornalística como argumento para
o percurso teórico que pode trazer um aporte importante para compreensão da lógica da mídia
jornalística brasileira, considerada chave para entender a mediatização e suas forças motoras
contemporâneas.

5.2.1 Categorias de análise

A primeira parte deste trabalho faz uma revisão bibliográfica construindo um marco
teórico dos estudos da mediatização e traça o percurso sócio-histórico do jornalismo no mundo
e, principalmente, no Brasil, mostrando como a lógica da mídia brasileira se inter-relacionou
com os outros campos sociais, principalmente o político, nessa sociedade hipermediatizada. A
tríade discursiva que alicerça o jornalismo – valores, práticas e funções – foi importada de
matriz estadunidense e acabou por se adaptar à realidade política e econômica brasileira,
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demonstrando a existência de vários jornalismos que funcionam de acordo com a realidade
conjuntural de cada cultura.
A segunda parte faz o detalhamento da metodologia da análise semiológica alicerçada nas
reflexões de Eliseo Verón, tomando o contrato de leitura com análise da enunciação dos textos
escolhidos na perspectiva de ajudar a detectar as construções de sentido pelo viés das matérias
significantes. Tentar-se-á observar a “analítica da mediatização” de Fausto Neto (2007) que,
também a partir da enunciação, aponta uma transformação da “enunciação representacional”
para uma “enunciação de autorreferenciação” midiática, promovendo uma “incompletude de
sentidos”. Sobre os operadores para análise das condições do contrato, foram escolhidos os
títulos, as fotografias, o leitor-modelo, temas preferenciais, enquadramento, sentido da
objetividade e do papel social do jornalismo. A analítica de Fausto Neto (2007) pede ainda uma
identificação das novas topografias jornalísticas – com novas zonas de contatos entre os campos
e o status do leitor modificado –, a autorreferenciação e autorreflexividade.

5.2.2 Corpus

A pesquisa assume a crise política instalada no Brasil como um pano de fundo que coloca
a situação de comunicação em relevo. Embora opte por uma análise que demarca posições
ideológicas das organizações jornalísticas em concorrência, visa observar as ilações, reflexões
e críticas sobre o papel social da mídia jornalística nos dias atuais, comparando duas posições
discursivas opostas. Como o conteúdo da crise brasileira é conjuntural, a opção de pesquisa é
centrar na construção do discurso sobre a profissão e, consequentemente, sobre si, deixando os
acontecimentos que alimentam a crise até os dias atuais como contexto, que interfere, mas não
define as condições de produção.
Assim como Charaudeau (2016), entende-se a crise como passageira. O autor afirma que
o conflito como norma social surge de um sentimento de insatisfação dos poderosos ou de
injustiça de uma maioria que os leva a querer conquistar os bens dos outros ou defender os seus
interesses ameaçados. Passadas as crises, há uma tendência social da volta à ordem da cultura
conduzida por regulações sociais, sanções ou negociações, a fim de alcançar novamente o
equilíbrio, muitas vezes resultado da relação entre poder e contrapoder. Assim, a tese mostra
que a crise política principiada com as Jornadas de Junho de 2013 foi o início para uma intensa
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discussão nacional sobre a atuação do campo do jornalismo sobre o campo político, assim como
apresenta pistas da forte inter-relação com o campo econômico transnacional.
Em termos de recorte temporal, a primeira fase da tese descreve acontecimentos-chave
que envolvem a mídia do Brasil da fundação do primeiro jornal até 2017, com o lançamento do
Projeto Folha, a fim de dar uma clara compreensão da construção social da lógica da mídia
jornalística brasileira e da atual conjuntura de acirramento entre os campos jornalístico e
político, agravado pela esfera conversacional das redes sociais brasileiras. Essa extensão
temporal, plausível para esse tipo de análise da mediatização, inviabiliza, porém, um corpus de
igual dimensão para a análise dos discursos. Observando-se o interesse da pesquisa no discurso
operando na contemporaneidade, a princípio se chegou a cogitar uma delimitação envolvendo
os últimos quatro anos, porém o corpus de 330 textos se mostrou excessivo.
Optou-se pela análise dos textos publicados em 2013, porque foi o ano em que se iniciou
a movimentação pró-impeachment no Brasil que culminou no Golpe de 2016 e foi o início do
fenômeno do debate contínuo sobre o papel social da imprensa brasileira. A situação de
comunicação fixada em 2013, de certa maneira, sedimentada em quatro anos, possibilita uma
visão um pouco mais distanciada e, consequentemente, mais isenta do analista. Essa escolha de
pesquisa reduziu o corpus para 37 textos, o que se mostrou eficiente para comprovar
empiricamente e para estabelecer uma relação equilibrada com a primeira parte.
A análise toma como marco o fenômeno das Jornadas de Junho, movimento acéfalo
iniciado por uma série de manifestações convocadas pelo Movimento Passe Livre em repúdio
ao aumento das passagens de ônibus, em São Paulo. Precisamente, no dia 13 de junho de 2013,
quando uma ação violenta das forças policiais estaduais incentivou a ocorrência de
manifestações de rua em todo o país. Sem uma pauta de reivindicação unificada, exigiam mais
direitos e o combate à corrupção, sendo comum a hostilidade aos profissionais de imprensa.
Desde lá, emergiu um clamor contra a corrupção no Brasil, que tem evidenciado um
acirramento da luta de classes no cenário local, que culminou com o impeachment da presidente
Dilma Rousseff, em 2016.
Nesse contexto, a imprensa – tanto mainstream como de circulação restrita – tem se
posicionado sistematicamente com um apelo ideológico manifesto. “Verón cunha o conceito de
ideológico, que designa uma dimensão da análise do funcionamento do discurso, que é o
sistema de relação entre o discurso e suas condições de produção” (FERREIRA, 2002, p. 4).
Essa postura tem sido paulatinamente colocada em xeque pela sociedade e, principalmente,

211

pelos próprios pares ao cobrarem reciprocamente a observância dos princípios deontológicos
idealizados e pautados na objetividade e no interesse público. Levando-se em conta o efeito de
campo no jornalismo, detalhado por Bourdieu (1997), sobre a importância dada ao
reconhecimento dos pares, a pesquisa recolhe artigos e matérias informativas em que os
profissionais se autoavaliam.
Reitera-se: é operando em um momento de crise, quando reafirmam com mais ênfase o
discurso legitimador sobre si com base na rigidez dos pilares do jornalismo, que a pesquisa mira
o seu olhar sobre o papel social da profissão. Os textos que compõem o corpus são escritos por
jornalistas refletindo sobre a atuação dos colegas, da imprensa em geral, de veículos
concorrentes ou do seu próprio veículo. Nos textos, em sua maioria de opinião, há matérias de
diferentes gêneros que avaliam a imprensa a partir do ideal descrito na literatura da área. Não
só em relação às manifestações, mas também em relação à liberdade de expressão,
responsabilidade social, ligação com o capital, manipulação de informação, entre outras
discussões.
Espera-se que, assim, a delimitação do corpus e a situação de comunicação destacada
estejam bem definidas; de igual maneira, os produtos em análise e a dinâmica de produção, uma
vez que a operação metodológica para a delimitação do corpus de discurso busca distingui-lo
de todos os outros elementos a serem considerados na análise, mas que não estão dentro deste
corpus, pois são os elementos extradiscursivos na dimensão das condições de produção e
reconhecimento, a exemplo das forças econômicas e dos aspectos ideológicos (VERÓN, 2004).
Para compor o corpus, foram escolhidos textos publicados em dois veículos noticiosos
de internet. A opção pelo meio digital é decorrente da migração do leitorado brasileiro para se
informar na rede mundial de computadores. Em 2016, já estavam conectados 68% da
população, o equivalente a 140 milhões de pessoas, de acordo com o último levantamento do
Digital News Report144, divulgado anualmente pela Reuters. O brasileiro é o segundo que mais
consome notícia on-line entre os 36 países pesquisados, cerca de 60% dos usuários, sendo que
22% já pagam pelo conteúdo on-line. Do total de conectados, em 2015, 70% se informavam
via redes sociais, aproximadamente 47% das notícias eram compartilhadas em microblogs e
44% delas eram comentadas nesses ambientes. Em 2016, os smartphones ultrapassaram os
computadores como o principal canal para o consumo de notícias on-line, embora a crise
econômica seja responsável por mais de 36 milhões de linhas móveis desconectadas nos últimos
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dois anos145. Isso é particularmente importante ao considerar que 91% dos internautas do país
acessam a web via celular, com destaque para o WhatsApp (15%) que está superando o
Facebook (8%) na preferência do compartilhamento de notícias, de acordo com a pesquisa da
Reuters.
Em dezembro de 2016, a circulação total dos cinco maiores jornais pagos caiu quase 8%
em relação ao número médio de cópias vendidas em 2015. As condições econômicas levaram
ao fechamento de pelo menos duas estações de rádio, uma emissora de TV local e sete meios
de comunicação impressos, incluindo o segundo jornal mais antigo do Brasil, o Jornal do
Commercio, fundado no Rio de Janeiro em 1827. Tanto a televisão como a mídia impressa
perderam sua importância como fontes de notícias no ano passado, de acordo com os
entrevistados da Reuters. No entanto, a pesquisa aponta que as plataformas on-line continuam
a ser a principal fonte de notícias no Brasil urbano, uma vez que a penetração dos serviços
móveis permanece elevada.
Apesar da diminuição geral na circulação de jornais, o número de assinantes digitais viu
um crescimento constante, como um número crescente de diários que lançaram edições
eletrônicas. Em setembro de 2016, a Folha de S.Paulo anunciou que é o primeiro jornal
brasileiro a ter circulação digital maior do que a impressa. Segundo o Instituto Verificador de
Comunicação (IVC), em agosto, sua edição digital alcançou mais da metade do total de
impressos. Dos 316,5 mil exemplares de média diária no mês, 161,8 mil ou 51% foram relativos
à edição digital do jornal, contra 154,7 mil (49%) da impressa. O crescimento da participação
digital na circulação dos principais jornais brasileiros é uma tendência que se estende também
ao O Globo, cuja circulação digital chegou a 48% em agosto, O Estado de S. Paulo (39%) e
Zero Hora (36%).
Para selecionar os veículos da pesquisa, foram utilizados os seguintes critérios: ser um
site noticioso de alcance nacional, ter um discurso mais marcado ideologicamente na atual
polarização da crise política de fundo e audiência significativa em relação ao polo ideológico
que representa. Sabe-se que há muitos mais atores no campo jornalístico que funcionam das
formas mais complexas e associativas, mas nos restringiremos a dois vértices neste estudo. São
eles: um polo de produção cultural restrita, muitas vezes associado a ideias socialistas, e um
outro polo de grandes audiências – o mainstream – com quantidade expressiva de publicações
associadas a ideias liberais ou social-democratas. Em que pese a diferença de alcance entre as
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empresas jornalísticas escolhidas, o número limitado de sites e textos possibilita um escopo
exequível para a análise discursiva.
No polo de grandes audiências, naturalmente, foi escolhida a Folha de S.Paulo, como o
jornal brasileiro de maior tiragem e circulação entre os diários nacionais de interesse geral, com
média diária de 320 mil exemplares, lembrando a superação em 51% dos leitores on-line em
relação aos impressos (IVC). Na internet, a Digital News Report aponta a Folha Online, que
agrega à edição impressa conteúdo próprio, como a 4ª maior audiência na rede, com 26% dos
brasileiros conectados, algo em torno de 30 milhões de pessoas.
No polo de produção cultural restrita, o site Carta Maior – O Portal de Esquerda,
publicação eletrônica multimídia que nasceu por ocasião da primeira edição do Fórum Social
Mundial, em janeiro de 2001, com o compromisso de contribuir para desenvolver um sistema
de mídia democrática no Brasil, afirma que tem 6 milhões de páginas vistas por mês. A Carta
Maior foi escolhida por ser formada a partir das articulações da sociedade civil brasileira para
a Constituição Federal de 1988 e, em 2001, ser uma das articuladoras do FSM, em Porto Alegre,
fundando ali sua plataforma on-line sem fins lucrativos e com claro viés ideológico de formação
política. Diferentemente dos demais sites do mesmo espectro ideológico em atuação, a Carta
Maior não admite a ligação direta com nenhuma instituição sindical ou partidária, nem a
chancela a um profissional individual, sustentando a característica de articulação transnacional
em direitos civis. A Carta Maior ainda foi a primeira organização de mídia a presidir a
Associação Brasileira de Empresas e Empreendedores da Comunicação (Altercom), criada em
2010, a fim de lutar por direitos da imprensa alternativa.

5.2.3 Procedimentos de análise dos dados

Definidos o corpus e as unidades, foi construída uma planilha agregada em quatro macrounidades de análise: condições de produção (operadores escolhidos para exame das condições
do contrato – títulos, fotografias, leitor-modelo, temas preferenciais, enquadramento e sentido
da objetividade); e a analítica da mediatização (novas topografias jornalísticas,
autorreferenciação, autorreflexividade e protagonização). As unidades serão vistas a partir da
lógica da mídia jornalística brasileira e o papel social do jornalismo vistos na primeira parte da
tese. Cada um dos textos foi decupado nesta grelha de análise e reagrupados por categorias para
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que a apreciação pudesse ser feita não por texto, mas por grupo de textos, como apresentaremos
os resultados a seguir.

5.2.3.1 As condições de produção

Se toda análise de texto nada mais é do que a análise dos “possíveis interpretativos”
(CHARAUDEAU, 2006), este é o momento de evidenciar as escolhas da pesquisa para
descobrir as marcas na superfície do texto. A análise discursiva procura, então, de maneira
crítica, descrever, explicar e avaliar os processos de produção, circulação e consumo dos
sentidos veiculados na sociedade por meio de diferentes produtos e linguagens. Para identificar
essa gramática, é preciso delimitar os lugares e as posições contidas nessa situação de
comunicação.
Trata-se, inicialmente, de distinguir, no funcionamento de qualquer discurso, dois níveis:
o enunciador e a enunciação. O nível do enunciador é aquele do que se diz (grosso modo, o
nível do enunciado corresponde à ordem do conteúdo); o nível da enunciação concerne às
modalidades do dizer. Pelo funcionamento da enunciação, um discurso constrói uma certa
imagem daquele que fala (o enunciador), uma certa imagem daquele a quem se fala (o
destinatário) e, em consequência, um nexo entre esses lugares (VERÓN, 1985).
Nesta etapa, a tese vai demonstrar os operadores escolhidos como mais adequados para
uma análise descritiva da instância de produção de suportes on-line em concorrência e polos
ideológicos opostos, assim como observar as invariantes referenciais e as operações da
mediatização. Parte-se da hipótese de que ao mudar essas condições de produção, muda-se a
forma de encarar o papel social no jornalismo.

5.2.3.2 Títulos

Os títulos são os operadores de análise mais efetivos, porque trazem marcas evidentes a
ponto de serem considerados como gênero do discurso. “Podem ser considerados um gênero,
na medida em que são objetos de regularidades textuais sob o controle de uma instância de
enunciação” (CHARAUDEAU, 2006, p. 236). Apesar de estar tratando de títulos na imprensa
escrita com suas fontes e tamanhos variados, o valor da reflexão não se perde ao analisar textos
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na internet, que mantêm sua importância pela vetorização do sentido dado ao texto. As palavras
funcionam de forma icônica na produção do sentido e, utilizadas estrategicamente nos títulos
nos sites, são tão importantes quanto a diagramação dos textos nos jornais impressos. Mouillaud
(2002) propõe o estudo do título jornalístico em seu contexto particular, não como um
enunciado posto sobre um suporte, mas como uma inscrição e uma região-chave que é o
articulado e o articulador do suporte de mídia, a expressão de sua estrutura. Guardadas as
diferenças, é possível utilizar suas reflexões adaptando-as para a web.
Charaudeau (2006) atribui aos processos de titulação e nominação a exigência da
visibilidade, que obriga as notícias a permanecerem acessíveis para serem apreendidas pelo
leitor. Lembra ainda a tripla função dessas formas textuais: fática, de tomada de contato com o
leitor; epifânica, de anúncio da notícia; e sinóptica, de orientação ao percurso visual do leitor
no espaço informativo do jornal (CHARAUDEAU, 2006, p. 233). Outra exigência é a da
legibilidade, que obriga o texto a ser o mais compreensível possível, acessando os
preconstruídos e não ditos, ou uma escolha correta quanto à redação dos títulos. Por último, a
exigência de inteligibilidade, mostrando o “porquê” e o “como” das notícias, podendo aparecer
em elementos do design (pelas molduras e gráficos etc.), mas particularmente pelas formas
textuais que se apresentam como comentários (editoriais, crônicas, análises etc.). Há ainda que
captar o contrato de comunicação midiática, raiz da exigência da dramatização.
A exigência de dramatização não pode ser tão claramente exposta como as
outras, assim sendo, insinua-se nos modos de escritura dos artigos e
particularmente nos títulos, embora isso se dê de maneira variável,
dependendo da imagem que o jornal procura fazer de si (CHARAUDEAU,
2006, p. 233).

Mouillaud (2002) descreve o título como um elemento que conduz linearmente o percurso
pela superfície do suporte impresso. Porém, ao definir, nesta pesquisa, o título no topo da página
web, com certeza tem o mesmo efeito de fechamento. “As páginas providas de um título no
topo são ‘fechadas’; na realidade, o título que a cobre é um título de direito: define a classe das
informações que serão aceitas para aparecer nas páginas (ou na página) que cobre”
(MOUILLAUD, 2002, p. 100). Os títulos-assuntos são enunciados invariantes e que constituem
uma região permanente. Quando se tem o título-assunto, a notícia é induzida pelo seu valor
informacional e o critério temático retoma seus direitos. Há uma hierarquização da informação,
que faz parte da cultura dos leitores do suporte, mas são apenas etiquetas.
Os títulos podem ser ainda anafóricos ou de referência. Anafórico é quando toma os
acontecimentos cuja validade vai muito além das 24 horas de duração do jornal cotidiano,
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instituindo o que Mouillaud chama de “presente atemporal”. “O título anafórico confere ao
jornal uma temporalidade específica” (2002, p. 105). O título de referência demanda um
complemento, um artigo ou um enunciado, que lhe confere o status de título informativo. Se o
primeiro faz uma alusão a um acontecimento único e atual, o segundo é de uma atualização
virtual. Assim, o autor afirma que os títulos podem ser três flechas que apontam para direções
diferentes: os títulos-assuntos vetorizam para o mundo; os anafóricos remetem à coleção; e
alguns autorreferentes, ao jornal em si.

5.2.3.3 Fotografia

Milton Pinto afirma que a análise de discursos toma como parâmetro que toda imagem,
mesmo isolada de qualquer outro sistema semiótico, deve sempre ser considerada como sendo
um discurso (PINTO, 1999, p. 37). Para ele, deve-se recusar a categoria de “signos icônicos”
ou “ícones” em que as imagens são geralmente classificadas pelos semiólogos. Por isso mesmo,
adquirem um status próprio que será respeitado nesta pesquisa. “Os textos podem ser associados
a imagens de variados tipos, com finalidades estéticas, informativas, expressivas ou outras”
(SOUSA, 2005, p. 1).
Contudo, na análise de discursos imagéticos, é preciso considerar os preconstruídos, os
não ditos, que a imagem traz, exigindo um esforço do analista para perceber os diversos
enquadramentos possíveis, muitas vezes respondidos pelo texto que acompanha a imagem, que
complementam e reorientam o sentido da mensagem. Eliseo Verón (2004, p. 169) afirma que,
em análise do discurso, quando se trata de composições texto/imagem, a imagem nunca pode
ser analisada em si mesma; ela não é separável dos elementos linguísticos que a acompanham,
que a comentam. É o que Barthes chama de “cadeia flutuante” de significados, pois afirma que
toda imagem é polissêmica, “podendo o leitor escolher alguns e ignorar outros” (BARTHES,
1990, p. 32).
No entanto, há marcas mais contundentes, que facilitam a análise, como é o caso dos
estereótipos visuais. Estes são utilizados no jornalismo como estratégia de acesso rápido do
sentido.
Os estereótipos visuais podem ser descritos como imagens que contribuem
para associar pessoas a ideias simplistas e pré-concebidas sobre a idade, a
nacionalidade, a etnia, a proveniência geográfica, o sexo, a orientação sexual,
o estatuto econômico, as deficiências físicas e mentais, etc. Essa associação
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algumas vezes é verdadeira, mas muitas vezes é infundada e falsa,
contribuindo para a dissociação entre uma realidade e as cognições pessoais e
sociais sobre essa realidade (SOUSA, 2003, p. 1).

Sousa (2003) afirma que as fotografias ajudam a fortalecer os estereótipos porque se
mantêm na memória por mais tempo e emocionam mais do que as palavras. Citando Lester
(1995), diz que a imprensa repete com constância os estereótipos visuais, que chegam a tornarse parte da cultura em um determinado período histórico. A modelo magra como ideal de
beleza, o homem forte que fuma etc. Porém, há processos de conotação fotográfica, que já
foram categorizados por Roland Barthes em 1961, como paradoxo fotográfico. Esses processos
podem ser a trucagem, a pose, os objetos destacados, a fotogenia ou embelezamento, o
esteticismo e a sintaxe (SOUSA, 2004a).
Em jornalismo, a fotografia é considerada uma espécie de prova da verdade, porém as
ações do fotógrafo, ângulo, fundo, luz e posição da câmera podem deixar a imagem fotográfica
cheia de significados, proporcionando várias construções de sentido de forma conotada,
inundando a matéria jornalística de subjetividade. Outra forma de conotação de sentido
acontece por iniciativa do enunciador, que tem possibilidade de direcionar o acesso a outros
tantos percursos de sentido, mesmo que a imagem esteja passando a informação completa e seja
uma prova de que o fato realmente ocorreu.
Indicadores verbais e não verbais (gestos, objetos presentes nas fotografias,
espaços entre os personagens, olhares, etc.) fazem parte do contexto da foto;
o espaço onde a fotografia é inserida pode considerar-se o contexto do
discurso, englobando o texto que lhe está associado e o design (SOUSA, 2005,
p. 112).

Assim, a fotografia pode definir enquadramento, ilustrar a página com uma função
puramente estética e ainda atribuir sentidos sobre o fato relatado a partir de artifícios técnicos.
Barthes afirma que, em um primeiro instante, esses valores conotativos ficam suprimidos na
fotografia, tendo em vista que o ato fotográfico é uma apreensão da realidade por meio do
dispositivo. Daí a ideia de mensagem sem código:
Na fotografia, o ato descritivo consiste em acrescentar a imagem denotada um
relais ou uma segunda mensagem, extraída de um código que é a língua, que
leva a constituição, inevitavelmente, a uma conotação ao análogo fotográfico
(BARTHES, 1990, p. 14).

Em suma, Barthes afirma que o paradoxo da fotografia consiste na existência de duas
mensagens: uma sem código (análogo fotográfico) e outra codificada (tratamento fotográfico
posterior) e questiona o estatuto puramente denotativo da fotografia. “Uma grande
probabilidade (e isto será uma hipótese de trabalho) de que a mensagem fotográfica (pelo menos
a mensagem jornalística) seja, ela também, conotada” (BARTHES, 1990, p. 14).
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Como procedimento de conotação, Barthes aponta a trucagem, a pose e os objetos, pois
a conotação é produzida por uma modificação do próprio real, isto é, da mensagem denotada;
e a fotogenia, o esteticismo e a sintaxe, que não são de interferência direta. Acredita que a
trucagem intervém, se prevenir, apoiando-se na própria credibilidade que é o poder de
denotação da fotografia; a pose do modelo sugere a leitura dos significados de conotação e nela
existe um conteúdo baseado em atitudes estereotipadas; e os objetos, ao serem colocados em
pose sugerem sentido conotado, pois são indutores comuns de associações de ideias. Todos os
procedimentos com interferência direta de sentido próprios do jornalismo.
Os outros três procedimentos já não têm tanta interferência direta. A fotogenia tem a
mensagem conotada na própria imagem “embelezada” por técnicas de iluminação, impressão e
tiragem. O estetismo seria a ambiguidade, quando a fotografia se faz como pintura, isto é,
composição ou substância visual deliberadamente tratada. E a sintaxe é o encadeamento de
fotografias de um dado momento que pode formar uma sequência que conota significados. O
significante de conotação não se encontra mais em nível de qualquer fragmento de sequência,
mas em nível do próprio encadeamento (BARTHES, 1990, p. 17-19).
Barthes também chama a atenção para a interferência do texto, títulos e legendas sobre a
fotografia, pois, na maioria das vezes, é só uma explicitação do que a foto traz, podendo dar
ênfase a algum aspecto, embora afirme que, por vezes, “também o texto produz (inventa) um
significado inteiramente novo” (BARTHES, 1990, p. 21), que traz de volta aspectos que se
supõem uma denotação. Diz, inclusive, que a palavra pode chegar a contradizer uma imagem,
produzindo uma conotação compensadora.
O efeito de conotação é provavelmente diferente conforme o modo de
apresentação da palavra; quanto mais próxima está a palavra da imagem,
menos parece conotá-la; devorada, de uma certa forma, pela mensagem
iconográfica, a mensagem verbal parece participar de sua objetividade: a
conotação da linguagem ‘purifica-se’ através da denotação da fotografia; é
bem verdade que nunca se dá uma incorporação verdadeira, pois que as
substâncias das duas estruturas (aqui gráfica, lá icônica) são irredutíveis; mas,
provavelmente, haverá uma gradação na amálgama; a legenda tem,
provavelmente, um efeito de conotação menos evidente do que a manchete ou
o artigo; título e artigo separam-se sensivelmente da imagem, o título por seu
destaque, a imagem por sua distância; um porque delimita, outro porque afasta
o conteúdo da imagem; a legenda, ao contrário, por sua própria disposição,
por sua extensão limitada, para duplicar a imagem, isto é, participar de sua
denotação (BARTHES, 1990, p. 20).

Verón (2004) segue o mesmo raciocínio quando diz que a imagem de imprensa
testemunhal tem o estatuto semiótico de verdadeiro fragmento de realidade, o que confere
credibilidade e possibilita o procedimento de trucagem, por exemplo.
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Em um outro plano, a imagem de imprensa testemunhal está estreitamente
ligada a um discurso informativo que constrói seu real (‘a atualidade’) como
nitidamente separado do discurso em si: o real da atualidade está lá, o discurso
da imprensa está aqui, todo o valor social (e moral) da mídia consiste
precisamente em estabelecer a ponte, em produzir a mediação que permita, a
elas, as pessoas da imprensa, falar a nós, o público desse real. A imagem
testemunhal, por fim e por consequência, é perfeitamente coerente com a
deontologia clássica da informação: os fatos são uma coisa, as opiniões e as
interpretações da mídia são uma outra, e a objetividade se mede pela
manutenção escrupulosa da fronteira entre uns e outras. Se o essencial da
ideologia clássica da informação se resume na senha ‘ter estado lá’ para poder
contar-nos (paradigma no imaginário social: o jornalista no front da guerra), a
imagem testemunhal encontra seu papel e seu sentido em alguma coisa que é
muito mais do que uma simples ‘caução do real’: é como se, graças a ela, nós
também, o público, tivéssemos estado lá (VERÓN, 2004, p. 169).

Em seu estudo sobre a capa da revista Le Nouvel Observateur (NO), Verón (2004)
classifica os principais modos de agenciamento, que Barthes chama de procedimentos de
conotação, e os classifica como “fundo semântico” quando a imagem ocupa a totalidade do
espaço da capa que mobiliza um elemento tirado do reservatório das “estereotipias visuais” da
cultura, de forma especular quando mostra aquilo que se fala, e de forma circular quando a
natureza testemunhal é apagada e a imagem se torna “visualização de um conceito”, e não um
testemunho. Verón trata ainda da “retórica visual dos personagens”, pois, para cada
personalidade pública, a mídia constrói um conjunto de traços que se “convertem em índices
de reconhecimento do personagem”; das “metáforas visuais” que trabalham a especularidade
texto/imagem; e da “espacialização das imagens” que obedece a um modelo icônico em relação
à situação evocada pelo título. E há ainda a “imagem descritiva” como “janela”, testemunho do
fato em si (VERÓN, 2004, p. 171-178).

5.2.3.4 Temas preferenciais

Quando um jornalista se depara com uma informação, muitas são as motivações que o
impelem a decidir se ela será uma notícia e como será publicada. São procedimentos habituais
que dão pistas sobre a linha editorial do suporte internalizada já no processo de produção da
notícia. “Não há como contar uma história se o narrador não sabe decidir o que é mais
importante. E essa escolha gera os critérios para organizar os relatos. É a lógica da relevância”,
como disse Manoel Chaparro (1994, p. 73). Algumas dessas motivações foram classificadas em
pesquisas do campo da comunicação e, mais recentemente, na área dos estudos do jornalismo.
Estuda-se o que Mauro Wolf (1995) chama de newsmaking, que abrange conceitos como
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valores-notícia/ critérios de noticiabilidade, enquadramento e influências organizacionais (linha
editorial da empresa, relações econômicas, relações comerciais etc.).
Essa escolha passa pelo secular conceito de gatekeeper (WHITE, [1950]1993) com o
processo de produção de notícias concebido como uma série de escolhas em que o fluxo de
notícias tem que passar por diversos portões (gates), momentos de decisão em que o jornalista
tem que escolher ou não uma notícia, conceito atualizado por Axel Bruns (2005, 2011) que diz
estar acontecendo uma mudança de responsabilidade do jornalista, da coleta de informação para
a seleção da mesma; no ciberespaço, a informação precisa ser avaliada, e não descartada.
Porém, ainda precisa-se entrevistar as fontes, colher, analisar, checar os dados e,
principalmente, selecioná-los. O que acontece na prática é que profissionais de webjornalismo
acumulam ambos os papéis, um processo paralelo. Esse é o novo jornalista, denominado por
Bruns de gatewatcher, uma mistura de repórter e bibliotecário. Nesse contexto em que a web
tem espaço ilimitado e todos podem publicar, Bruns questiona como é feita a seleção nessa
superabundância de informações.
Mauro Wolf (1995, p. 55) define a seleção de notícias como “funcionalizada para as
necessidades de organizar racionalmente o trabalho, a fim de torná-lo rotineiro”. Essa seleção
se dá por uma rotina produtiva complexa, pois o indivíduo colocado na posição de gatewatcher
reclama a objetividade alicerçado na observação das técnicas jornalísticas e dos códigos
deontológicos. Não é uma decisão aleatória. O “conjunto de experiências, atitudes e
expectativas do selecionador interfere em suas decisões” (WHITE, [1950]1993, p. 151), e essa
importância do contexto também é apregoada nos estudos de análise de discurso.
Gaye Tuchman, em seu estudo de 1972, diz que a busca pela objetividade jornalística
passa por rotinas profissionais e que “a ‘objetividade’ pode ser vista como um ritual estratégico,
protegendo os jornalistas dos riscos da sua profissão” (TUCHMAN, [1972]1993, p. 74). Essa é
uma forma de defesa das críticas e possíveis suspeições, de agilizar o trabalho cotidiano e de
cumprir os prazos de entrega do material. Assim, além da cultura profissional do jornalismo,
existem as restrições ligadas às organizações que gerenciam o suporte imprensa, determinam a
definição da notícia, legitimam as fontes e selecionam os eventos a serem noticiados.
“Determina-se, assim, um conjunto de critérios de relevância, que definem a
noticiabilidade de cada evento, ou seja, a sua ‘aptidão’ para ser transformado em notícia”
(WOLF, 1995, p. 195). Contudo, a noticiabilidade passa também pelas operações e
instrumentos utilizados para auxiliar na seleção do grande número de informações que chega
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cotidianamente nas redações diante do espaço limitado das páginas de jornal. E essa seleção é
também o que delineia o sujeito discursivo e seu posicionamento nas páginas de um jornal e
não pode estar dissociada neste trabalho.
Galtung e Ruge, em 1965, foram os primeiros a observar esses critérios que determinam
as possibilidades de uma informação passar pelos vários filtros de uma organização noticiosa.
Esses autores classificaram critérios de noticiabilidade até hoje muito atuais: proximidade,
momento do acontecimento, significância, proeminência social dos sujeitos e das nações
envolvidos, consonância, imprevisibilidade, continuidade, composição e negatividade. Com o
passar dos anos e o avanço dos estudos, outros autores146 propuseram critérios que acompanham
a dinâmica do jornalismo, variando de acordo com a conjuntura de cada época.

5.2.3.5 Enquadramento

O enquadramento (framing), conceito desenvolvido por Erving Goffman, em 1974, diz
que o jornalista opta por enquadrar um fato de uma forma e não de outra, enfocando, assim,
uma parte da realidade em detrimento de outra, muitas vezes para facilitar a compreensão.
Colocado dessa maneira, o enquadramento passa a ser visto como uma estratégia de
organização do texto pelo emissor, mesmo que as intenções do emissor sejam inconscientes
(SCHEUFELE, 1999).
O pesquisador Robert Entman (1993) criou sua definição de enquadramento afirmando
que o enfoque ou angulação são relacionados a um processo de identificação de seleção e
saliência da mídia. Ao proceder a escolha de aspectos da realidade percebida e os destacar em
um texto jornalístico, quer difundir uma visão particular do fato, uma interpretação eventual,
uma avaliação moral ou uma recomendação de ação para o problema. Defende que os
enquadramentos: (1) definem problemas – ao determinar o que um agente causal está fazendo
com que custos e benefícios; (2) diagnosticam uma causa – identificando as forças que criaram
o problema; (3) fazem julgamento moral – ao avaliar os agentes causais e seus efeitos; (4)
sugerem soluções – ao oferecer ou justificar tratamentos para os problemas e predizer seus
efeitos (ENTMAN, 1993, p. 52).

146

Gislene Silva fez uma coletânea dessas ideias compilando os vários estudos sobre critérios de noticiabilidade
e propondo sua classificação. Para saber mais: SILVA, Gislene. Para pensar critérios de noticiabilidade. Estudos
em jornalismo e mídia, v. 2, n. 1, 2005.
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Scheufele (1999) identifica mais quatro processos: (a) construção do enquadramento que
se centra sobre a dinâmica das falas, tais como os meios de comunicação, ao escolher
enquadramentos específicos; (b) ajuste do enquadramento, que se refere à influência dos enfoques
de uma comunicação no pensamento, e os processos psicológicos que se dão nesse trabalho; (c)
efeitos do nível dos enquadramentos no indivíduo, no que se refere aos impactos no pensamento,
em comportamentos ou em atitudes subsequentes; e (d) jornalistas como audiência, que observa
como as ações dos cidadãos afetam o processo inicial da construção do enquadramento.
Carrage e Roefs (2004) desconstroem a imagem do poder isolado dos gatekeepers e
contextualizam o trabalho jornalístico como parte de uma realidade mais ampla. Criticam o
exagero quanto ao grau de autonomia do profissional jornalista no processo de enquadramento.
Afirmam que os profissionais enquadram assuntos, mas a interpretação é moldada na
coenunciação. Sugerem um caminho adotado por esta tese, de que as pesquisas deveriam
abordar como os enquadramentos são financiados pelos atores políticos, como os jornalistas
usam o enquadramento nos textos, como as matérias significantes articulam esses quadros e
enfoques e como a audiência os interpreta.
No que diz respeito à integração do enquadramento e da teoria social de Entman (1993),
Carrage e Roefs (2004) apontam que a interação entre os movimentos sociais e a mídia noticiosa
são questões centrais do debate da hegemonia. Criticam a perspectiva reducionista da
hegemonia à distribuição e aceitação pacífica das ideologias dominantes. A questão da mídia
hegemônica conecta diretamente o processo do enquadramento às considerações do poder e às
análises do relacionamento entre as notícias e as mudanças políticas. Inspirando-se no conceito
de hegemonia formulado por Gramsci (1971) – as elites dominantes asseguram o consentimento
da ordem política estabelecida por meio da produção e difusão de significados e valores –,
Carrage e Roefs (2004) consideram que a concepção de enquadramento, incluindo argumentos
sobre a influência da assimetria do poder no financiamento e no debate do enquadramento, tem
enriquecido muitos estudos de hegemonia.
Esses argumentos têm também promovido um sentido específico para examinar como a
mídia noticiosa constrói significados ideológicos consistentes com os interesses das elites.
Angulações, como impressões do poder, são centrais para a produção de significados
hegemônicos. O “framing” ou “enquadramento” é uma teoria que propõe discutir a mídia como
fonte de informação capaz de conduzir a opinião pública, direcionando e construindo
significados. Com base nisso, é importante para a pesquisa observar os enfoques dados aos
temas pelos atores discursivos em disputa.
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Retorna-se a Tuchman ([1972]1993) quando afirma que a melhor metáfora para
compreender esse conceito é a de janela. Ao proporcionar uma visão do mundo, a janela a
condiciona ao tamanho, à distância e à forma como nos posicionamos, à opacidade ou à
transparência do vidro etc. A enunciação jornalística dá-nos igualmente uma visão de
determinados aspectos da realidade, mas essa visão é contaminada pelos constrangimentos da
linguagem, da enunciação, do enunciador e do receptor etc. Tudo à semelhança do que acontece
quando observamos o exterior por uma janela (SOUSA, 2004, p. 66). Podemos compreender,
então, que surge uma ideia central do enquadramento que dá visibilidade relativa a alguns
acontecimentos em detrimento de outros. Entretanto, o jornalista não só cria uma realidade,
como afirma Tuchman ([1972]1993), como ele também maneja a informação desde o processo
de seleção à ênfase de determinado fato ou versão. “Os repórteres descobrem acontecimentos
nos quais conseguem localizar os temas e os conflitos de uma sociedade particular”
(TUCHMAN, 1999, p. 258).

5.2.4 Do ideal da objetividade

Não há como analisar o discurso jornalístico atual sem pensar no quanto o ideal da
objetividade interfere nos modos de fazer e de dizer da profissão. Já tratamos anteriormente que
a necessidade da independência dos poderes constituídos é parte de um processo de legitimação
comum a todos os campos profissionais e, no caso do jornalismo, era uma forma de afastamento
do discurso passional das primeiras experiências político-literárias. Outro ponto é a valorização
dos fatos que surgiu com a urgência de ampliação da circulação da penny press e a consequente
abrangência plural e não partidária dada à notícia. E, nos dois momentos, os jornais assumiam
que contavam histórias. Uma narrativa não é objetiva. Como, então, os valores da objetividade
se transformaram nessa camisa de força? E por que prosperaram até hoje?
Para compreender a produção de sentido no jornalismo, é preciso discutir a objetividade,
principalmente em seus traços ideológicos no discurso informativo comercial. Isto é, a questão
ideológica profissional é também um caminho para entender a formação dessa lógica da mídia
jornalística de que queremos nos aproximar nesta pesquisa. Adelmo Genro Filho ([1987]2012)
classifica que a “ideologia da objetividade” tenha chegado em meados do século XIX com o
que denominou de “jornalismo por excelência” e a ideia simplista de que os fatos são sagrados.
A dinâmica radical do processo informativo ocorreu com o capitalismo e os avanços
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tecnológicos. Contudo, Genro Filho entende que a cidadania patrocinada pela sociedade
burguesa é historicamente real e efetiva, embora não tenha igualdade nem nos aspectos jurídicoformais e nem nos aspectos concretos devido à exploração e opressão. Dessa forma, o
jornalismo informativo se faz necessário porque envolve a contradição entre a cidadania real e
a “cidadania potencial” que é constituída pelo capitalismo. “Nesse sentido, o jornalismo
desempenha seu papel ideológico de reforçar, também, determinadas condições imaginárias de
cidadania, preparando os indivíduos e as classes para adesão ao sistema” (GENRO FILHO,
[1987]2012, p. 180).
Genro Filho ([1987]2012) percebe o jornalismo como uma “forma social de
conhecimento” que foi historicamente construída embrenhada no capitalismo, mas que tem
potencialidades além da lógica funcionalista dos modos de produção. Com base em Hegel e
Lukács, afirma que o jornalismo é uma forma de conhecimento cristalizada no singular,
portanto, o dito jornalismo informativo, pautado na objetividade, é “ideologicamente
antiburguês”, improvável, mas politicamente possível. Para o autor, o jornalismo é uma forma
singular de observar a sociedade, uma espécie de conhecimento imoldável pelas caixas teóricas
em voga nos anos 1980, mas que até hoje é polêmica no campo. Ou seja, recomenda que é
preciso abrir os horizontes de pensamento e pensar uma teoria própria.
O autor critica o mito da objetividade jornalística porque sempre há uma interpretação
subjetivando a narrativa, pois o fato jornalístico é também um fato social que envolve escolhas
éticas e ideológicas. Essa mitologia é sustentada pelo pragmatismo de grande parte dos
profissionais sem acúmulo teórico sobre as técnicas jornalísticas que, mesmo assim, produziram
manuais com experiências práticas e disseminaram essas práxis insolentes e prosaicas. E passa
em revista os manuais de John Hohenberg (1962), Fraser Bond (1954), Luiz Amaral (1969) e
Clovis Rossi (1984), destacando funções, valores, deveres, critérios de noticiabilidade,
características e, principalmente, o dogma da objetividade. Genro Filho acrescenta que na
América Latina sempre houve uma dependência informativa, mas, apesar da subordinação aos
Estados Unidos em vários aspectos, ainda demorou alguns anos para assumir o novo estilo –
inclusive o contraponto sensacionalista – acontecendo apenas com a chegada do rádio. A
dinâmica radical do processo informativo ocorreu com o capitalismo e os avanços tecnológicos.
Ao discutir a notícia como produto, desfaz mais uma vez a mitologia da objetividade,
porque as histórias são contadas a partir de mediações histórico-sociais, ao mesmo tempo em
que ratifica a hegemonia ideológica das classes dominantes que se apresenta nos produtos
noticiosos e nas instâncias de produção, principalmente, nos profissionais, incorporadas e

225

invisíveis ao primeiro contato. Esse ideal positivista de objetividade preveria um jornalismo
autônomo dos sujeitos, e isso não existe. Embora reconheça as vantagens práticas e estratégicas
das técnicas, como Gaye Tuchman ([1972]1993) e Nilson Lage (2014), este último indicou a
mesma tensão “entre as determinações ideológicas e manipulatórias do jornalismo e as
potencialidades técnicas que ele desperta, em consonância com as necessidades de informação
colocadas pela sociedade moderna” (GENRO FILHO, [1987]2012, p. 143).
Assim, o autor justifica essa ambivalência do jornalismo no conflito que atravessa toda a
ideia do jornalismo e autoriza os agentes do campo a pensarem a prática sob uma ótica de classe
oposta e antagônica à ótica burguesa, abrindo flancos, inclusive, dentro dos veículos noticiosos
controlados pela classe hegemônica. Há uma dupla relação de forças, sendo a luta política
interna da redação de um lado e a luta pela influência e controle sobre os meios de comunicação
de outro. Contudo, Genro Filho adverte que o assujeitamento do jornalista, que deixou de ser
um intelectual no “sentido adjetivo dessa palavra” para ser um trabalhador especializado, sem
personalidade, tem feito a classe perder status. Mais especificamente, poder no campo de
disputa.
Por fim, aconselha aos profissionais ações que podem destacar o “potencial
desalienador”, crítico e revolucionário da atividade profissional, “insubstituível para a
construção de uma sociedade sem classes” (GENRO FILHO, [1987]2012, p. 188), respeitar a
hierarquia objetiva dos fenômenos jornalísticos, pondo em evidência as contradições da
hegemonia da ideologia dominante, reproduzir visões diferenciadas sobre os fenômenos
sociais, lutar por um controle mais estrito e ideologicamente mais cuidadoso dos meios de
comunicações e das informações elaboradas por esses meios.
Nilson Lage (2012), por sua vez, defende que a orientação ideológica na produção do
jornalismo moderno se relaciona com valores da classe burguesa em ascensão, como os da
liberdade de expressão e de imprensa, somados ao imaginário de liberdade das empresas
liberais. “A liberdade de expressão do pensamento somou-se, na luta contra a censura, às outras
liberdades pretendidas no ideário burguês e o jornal tornou-se instrumento de luta ideológica,
como jamais deixaria de ser” (LAGE, 2012, p. 23). Assim, os jornais conceberam para si uma
produção de conteúdo livre, porém foram recapturados pelos interesses comerciais que os
sustentam. Assim, considera a liberdade de produção noticiosa uma fantasia e que o jornalismo
não passa de uma arena ideológica.
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A primeira luta diz respeito aos princípios da imparcialidade, objetividade e veracidade,
muito caros à atividade jornalística, fadada a conviver com a subjetividade do profissional, da
empresa jornalística e do momento histórico ao qual pertence. Para tentar estabelecer uma teoria
que dê conta desses desvios, Lage (2012) classifica filtros técnicos e ideológicos utilizados na
atividade que garantem a sua sobrevivência e relacionamento com a verdade até os tempos
atuais.
Ao demonstrar que não é possível fazer a distinção sobre os critérios de verdade, pois esta
não existe fora de um contexto histórico de interesses e motivações, enumera técnicas de fazer
jornal que responderam às necessidades criadas pelas mutações da sociedade e da atitude do
público com o jornalismo industrial. “A reiteração ideológica teria que ser feita por outros
meios, e estes foram supridos por novas formas de produção da informação” (LAGE, 2012,
p. 31). Daí enumera o sensacionalismo, a simplificação, o inimigo único, os critérios de aferição
da verdade, o abandono consciente das interpretações e a proposta de uma linguagem
transparente.
Se no início a notícia era artesanal e incorporava crenças e perspectivas individuais, ao se
tornar um produto industrial passou ser um artigo de consumo, sujeito a acabamento
padronizado e embalado conforme técnicas de marketing. “Impessoal, tende, nos meios de
comunicação social de agora, a produzir-se de modo a eliminar aparentemente crenças e
perspectivas. No entanto, a melhor técnica apenas oculta preconceitos e pontos de vista do
grupo social dominante” (LAGE, 2012, p. 45). Ou seja, o autor admite que a notícia aponta para
um imediato concreto, um discurso elaborado de forma coletiva e industrial massificada de um
bem simbólico.
Contudo, alerta que, ao se definir notícia como o relato de uma série de fatos a partir do
fato mais importante, reduz-se a discussão ao que venha a ser importante, um conceito abstrato
e contextualizado historicamente. O modelo universal de construção do texto noticioso tem que
se adaptar aos diferentes idiomas e às grades de referenciais de cada cultura ou mercado. Assim,
pode-se afirmar a existência de várias formas de notícias e, por que não dizer, de vários
jornalismos. “A realidade é múltipla, simultânea. A língua, linear e sequencial” (LAGE, 2012,
p. 85). Dessa forma, essa seleção é, para Lage, um momento de técnica com constatação
empírica, com critérios de avaliação formal, mas que também considera pressupostos
ideológicos e fragmentos de conhecimento científico.
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Jay Rosen (1993), em seu texto Beyond Objectivity, destaca que a objetividade aparece
como o principal alicerce da tríade composta pelos princípios pautados em valores, práticas e
funções do jornalismo. Apresentada em várias dimensões, a objetividade é compreendida pelo
autor como: refúgio; contrato de pseudoliberdade que tolhe o profissional; sinônimo de
equidade; práticas rotineiras; e até como uma motivação para apatia democrática. O jornalismo,
enfatiza Rosen, é uma das últimas trincheiras da defesa da objetividade e nela busca sobrevida.
Porém, pode ser a causa de uma apatia dos cidadãos ao mascarar posições, ao criar no público
um sentimento de desânimo e inércia, afastando o jornalismo da sua função democrática. Rosen
defende a objetividade como marca que identifica o discurso jornalístico, principalmente os
baseados no modelo estadunidense.
Jay Rosen (1993) apresenta cinco caminhos para entender a objetividade jornalística. O
primeiro caminho é que a objetividade é um contrato entre jornalistas e patrões. Os jornalistas
ganham independência para relatar notícias e, em troca, desistem da sua voz política e opinativa.
O segundo, a objetividade, é a teoria da separação entre fatos e valores para buscar a verdade.
Aqui, paramos para detalhar um pouco do pensamento do autor.
Para o autor, a utilidade dessa teoria não dependeria só da habilidade individual de cada
profissional de separar fatos de verdade, mas de uma lógica original válida dessas distinções.
Para ele, já ficou provada a impossibilidade da validade intelectual da objetividade nos últimos
anos de pesquisa de ciências humanas, e nenhuma corrente leva esse dogma a sério, assim como
não há na ciência atual quem ainda busque a verdade desse jeito. “Na verdade, não é exagero
dizer que o jornalismo é o último refúgio da objetividade como epistemologia” 147 (ROSEN,
1993, p. 49, tradução nossa). Rosen chama atenção para uma resposta frequente dos jornalistas
que, para ele, já deixaram de ter tanta fé na teoria da objetividade, mas continuam afirmando
algo como: “claro que ninguém consegue ser realmente objetivo, mas nós tentamos ser justos”.
Apesar de considerar uma declaração importante, Rosen chama a atenção para o fato de o
jornalista trocar a busca de fatos por um valor, o valor da Justiça.
O terceiro caminho para entender o problema seria que objetividade é um conjunto de
rotinas e procedimentos profissionais que deve ser feito para captação da notícia. Portanto, não
seria vista como uma incorporação de responsabilidade, mas como um escape desta. Ao
observar o mundo a partir de um balanço de dois lados, a tendência do jornalista é ver tudo em
termos de polarização extrema. Um lado disse e o outro lado contestou, assim o jornalista se
No original: “In fact, it's not an exaggeration to say that journalism is the last refuge of objectivity as an
epistemology”.
147

228

coloca no meio, como se não tivesse lado. Para Rosen, nem sempre a vida é assim; existem bom
senso, razão, direitos civis e humanos que não entram nessa conta. Além disso, chama atenção
para a engenhosidade do artifício da objetividade, porque tem a habilidade de desvalorizar e
desviar todas as críticas. “Isso para mim é onde a objetividade se torna extremamente
prejudicial à credibilidade do jornalista, porque elimina a possibilidade de aprender com a
crítica”148 (ROSEN, 1993, p. 50, tradução nossa).
O quarto caminho apontado é entender a objetividade como uma técnica de persuasão,
uma estratégia retórica. A persuasão pelas estratégias discursivas normalmente é baseada na
paixão ou a partir de valores compartilhados, legitimados no grupo, como pode ser visto no
discurso religioso, político, entre outros. Para Rosen (1993), a persuasão está constantemente
imbricada em todas as ferramentas do jornalismo e o conjunto das técnicas também pode ser
chamado de objetividade.
Outra maneira de dizer isso é que a objetividade é uma forma de gerar
autoridade na cultura. Por autoridade quero dizer o direito de ser ouvido, o
direito de ser levado a sério, a capacidade de ser persuasivo em sua versão das
coisas. Há muitas maneiras de gerar autoridade. Os jornalistas fazem isso
através deste meio de persuasão chamado objetividade149 (ROSEN, 1993,
p. 51, tradução nossa).

Por conta dessa retórica, as notícias são construídas a partir de estratégias que dão o
sentido de autenticidade, o que difere, e muito, do que se entende por verdade. Os recursos
discursivos servem para dar legitimidade, autoridade, credibilidade no relato dos fatos. A
notícia chega a se confundir com o fato em si, embaralhando o fato e sua representação. Os
recursos discursivos da prova da verdade ganham destaque, porque é uma forma de comprovar
a autenticidade com os vídeos, áudios, fotografias e, principalmente, dados. Muitos dados.
O último caminho apontado é o da objetividade como uma expressão de um ideal muito
nobre e necessário de democracia, onde pode haver uma verdade desinteressada. A objetividade
acaba por ser entendida como teoria da verdade, assumindo sentidos que variam entre a
abordagem epistemológica e a ideológica. A objetividade como expressão de um ideal e
imprescindível para a vida da democracia é cultivada mais como uma esperança do que uma
realidade ou verdade.

No original: “That to me is where objectivity becomes extremely damaging to the credibility of the journalist
because it eliminates the possibility of learning from criticism”.
149
No original: “Another way to put this is to say that objectivity is a way of generating authority in the culture.
By authority I mean the right to be heard, the right to be taken seriously, the ability to be persuasive in your account
of things. There are a lot of ways of generating authority. Journalists do it through this means of persuasion called
objectivity”.
148
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Para resolver o problema, aponta também cinco caminhos. Como foi quebrado o contrato
pelos patrões, que castraram a independência intelectual dos profissionais, os jornalistas devem
romper com a objetividade e buscar (persuadir) novamente o apoio do público para a causa do
jornalismo como merecedor de um lugar na cultura para não se deixar eclipsar pelo
entretenimento. Rosen (1993) afirma que os patrões estão quebrando sua parte do contrato ao
castrar a independência do jornalista em favor da política e das vendas, e os jornalistas precisam
dar uma resposta. Para ele, essa é uma questão crucial no jornalismo americano para não se
transformar em uma peça de marketing.
O segundo caminho para resolver é não alimentar as separações entre a vida intelectual e
a cultura jornalística, a fim de não perder o espírito crítico. Os dois grupos, jornalistas e
intelectuais, têm que dar suporte mútuo. Rosen critica a objetividade que entra em conflito com
outro valor muito caro ao jornalismo, que é a noção do cão de guarda (watchdog), uma ideia
muito mais assertiva do que objetiva. Assim como a ideia da objetividade é conflitiva com a
narrativa jornalística, cada vez mais envolvente para contar histórias, e os jornalistas de
televisão, principalmente, que são estimulados pelas emissoras a exibirem uma personalidade
convincente. No caso do Brasil, viram astros de TV com direito a páginas oficiais e milhares
de seguidores nas redes sociais e até a serem personagens de revistas de fofocas.
Rosen lembra que, antes da internet, os impressos costumavam fornecer o resumo do dia
anterior, mas agora, cada vez mais, oferece matérias sobre os contextos, análises, interpretações,
uma seara longe das garantias da objetividade, e os jornalistas entram em um território onde as
fraquezas intelectuais se tornam evidentes. Para o autor, para fazer isso é preciso ter uma visão
do mundo e um valor agregado. Em 1993, Rosen estava antevendo a tendência do jornalismo
moderno ao abandono total de objetividade, a partir dos movimentos do New York Times e das
televisões na contratação de analistas. Ele fala dessas vozes que o jornalismo está assumindo e
se pergunta: como elas deveriam ser cultivadas?
Em terceiro lugar, defende que é preciso engajar os cidadãos na política e na vida pública
a partir do jornalismo. Rosen defende que o jornalismo deveria “se envolver no envolvimento
das pessoas na vida pública”. Isso para ele é um dos grandes desafios que os jornalistas
enfrentam agora. Assim, reconhece que, bem ou mal, a objetividade serviu por muitos anos e
se pergunta qual seria a filosofia pública forte e mais adequada para substituir a objetividade
nos dias atuais. Assim, chega no quarto e quinto caminhos, que são restringir a objetividade aos
relatos dos serviços e criar uma nova teoria da credibilidade, onde o jornalismo está preocupado
e se importa com o que acontece na comunidade.
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Mas sem a objetividade, o que os jornalistas colocariam no lugar? Benetti (1999) defende
que o jornalista responsável pela verdade pode colocar no lugar somente o critério prático: o do
rigor no método.

Severidade de ir a fundo nas investigações, recolher todos os fatos

confirmados disponíveis, se opor à falsificação, à deformação, à mentira. É a esse rigor do
método que atualmente se colocam o jornalismo investigativo, o jornalismo em base de dados
e o jornalismo fact-checking, nesse momento de volta da necessidade de legitimação da
profissão. Esse “rigor no método” e a volta da necessidade da narrativa longform é uma
tendência ou a substituição que faltava à objetividade, assim como a criação de narrativas
multimidiáticas em multiplataformas que devolva ao jornalismo sua credibilidade na nuvem
informativa em que se transformou a sociedade da informação.
Gaye Tuchman, em 1972, quando nem se pensava em internet e comunicação ubíqua,
falava em rituais estratégicos para manter minimamente esse arcabouço de credibilidade. Na
época, o modelo clássico estava sendo desconstruído lentamente no discurso da informação.
Apontava para novos discursos não testemunhais, assim como para mudanças estruturais que
vieram juntamente com as sociedades pós-industriais. Na verdade, acha que o discurso da
informação estava finalmente encontrando a verdadeira correspondência com os modos de
funcionamento das sociedades industriais.

5.2.5 Papel social como invariante referencial

Diante da especificidade do campo e do levantamento de suas gramáticas, não há como
realizar uma análise crítica profunda desse setor sem compreender o discurso sobre papel social
da instituição jornalística e seus agentes especializados. A sociologia do jornalismo aponta para
o conhecimento da cultura jornalística e da comunidade interpretativa que partilha quadros de
referências comuns (ZELIZER, 2004). Existem contratos fortes e inquebrantáveis entre público
e jornalismo que precisam ser lidos nos discursos atuais. Verón, por sua vez, chama atenção
para o fato de nenhuma das partes desse contrato poder ser desprezada. “Uma análise do
dispositivo de enunciação é o que chamo de uma análise na produção: mas o contrato se cumpre,
mais ou menos bem, no leitor: no reconhecimento” (VERÓN, 2004, p. 234).
Ao analisar um discurso, observa-se um conjunto de decisões metodológicas, que passam
por identificar um invariante referencial no corpus, ou seja, textos que devem falar da “mesma
coisa”. Para Verón, essas escolhas são por critério indutivo e passam pelas condições de
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produção dos textos em análise. As diferenças textuais aparecem nas diferenças do processo de
semantização que caracteriza cada meio – ou agente/posição do campo, no caso desta pesquisa.
O que se observa a priori é que o papel social da profissão passa por ideias preconcebidas e
uma semantização aparente.
Michel Schudson (2008a) afiança que, ao longo dos anos, os próprios jornalistas insistem
na imprescindibilidade do seu ofício para o bem público. E a prática contínua de
autolegitimação, com base na verdade e na defesa da liberdade de expressão e dos cidadãos em
qualquer sociedade democrática, fez a importância do jornalismo para a democracia parecer
natural. Gomes (2009) o denomina de discurso legitimador.
A norma pragmática da veracidade […] ganha a forma de um compromisso
entre o jornalismo e os consumidores de notícia, convertendo-se num
princípio moral que afeta a atividade de produzir e veicular notícias. O que
está em questão na norma da veracidade é uma obrigação que afeta todos os
enunciados declarativos (são aquelas sentenças que em geral comportam um
juízo sobre a realidade, como ‘chove lá fora’ ou ‘a parede é branca’, e se
distinguem, por exemplo, de uma súplica ou de uma vociferação da dor), todas
as descrições não-fantasiosas e todas as narrativas não-ficcionais, a saber, a
obrigação de sustentar uma pretensão de verdade. Um compromisso que
obriga não apenas aos enunciados, como também a todos aqueles que fazem
declarações, descrições ou narrativas que tenham por objeto a realidade, todos
aqueles que fazem proferimentos verbais que pretendem ser verdadeiros
(GOMES, 2009, p. 10).

Sob o aspecto da semiologia, Verón afirma que o discurso “absoluto” existe, mas salienta:
somente enquanto efeito discursivo. “Observa-se que, na verdade, o efeito de sentido desse
discurso da Verdade nada mais é do que o efeito de poder (de crença) de um discurso – o que
Barthes chamava, há muito tempo, de ‘efeito de naturalização’ ao falar do mito” (VERÓN,
2004, p. 57). A prova da verdade na notícia, a imprensa testemunhal, atende ao “estatuto
semiótico de verdadeiro fragmento de realidade”, pois é único, singular, invencível. Chama-se
atenção para o imaginário da sociedade sobre o jornalista, ou seja, aquele que enfrenta o perigo
e tem a habilidade de mediar “o que acontece” e a sociedade, clivado nas transmissões em
tempo real via internet. Cada vez mais se exige dos jornalistas essa capacidade de onipresença.
É importante aqui observar que Verón faz uma distinção entre real e discurso da
imprensa. Se o discurso informativo constrói a atualidade, só o faz porque nele há um arcabouço
moral e de valores sociais que foi construído para que desse a essa mídia a permissão do público
para produzir essa mediação. Essa permissão existe porque o jornalismo se coloca a serviço do
interesse desse público.
Ter estado lá, ter conseguido mostrar isso, eis o essencial. E claro, esse modelo
está historicamente ligado à constituição do imaginário social em torno do
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jornalista (o perigo de seu trabalho, a habilidade necessária e, sobretudo, seu
papel de go-between, de mediador entre a atualidade e o ‘público’), que tomou
forma ao longo da história das mass media modernas e que as duas guerras
mundiais contribuíram para cristalizar (VERÓN, 2004, p. 169).

Os rituais estratégicos para manter minimamente o arcabouço de credibilidade
(TUCHMAN, [1972]1993) e o modelo clássico de produção, porém, estão sendo
desconstruídos lentamente no discurso da informação. Novos discursos não testemunhais e
mudanças estruturais surgem juntamente com as sociedades pós-industriais. Para Verón, o
discurso da informação está finalmente encontrando a verdadeira correspondência com os
modos de funcionamento das sociedades industriais. Assim, além da cultura profissional do
jornalismo, existem as restrições ligadas às organizações que gerenciam o suporte imprensa,
determinam a definição da notícia, legitimam as fontes e selecionam os eventos a serem
noticiados. Dessa forma, não se pode perder de vista que o jornalismo é um negócio que visa
ao lucro como outro qualquer. É esse dilema entre Iluminismo e economia liberal que pode
embotar a visão sobre o objeto dessa e de outras pesquisas. “O jornalismo é ramo de atividades,
um negócio legítimo como tantos outros, e não, simplesmente, um serviço público. Quem está
no jornalismo está no ramo da informação sobre o estado atual do mundo, a atualidade”
(GOMES, 2009, p. 81).
O jornalismo cumpre um papel social específico, não executado por outras instituições
sociais. A instituição jornalística conquistou historicamente uma legitimidade social para
produzir, para um público amplo, disperso e diferenciado, uma reconstrução discursiva do
mundo com base em um sentido de fidelidade entre o relato jornalístico e as ocorrências
cotidianas.
Das funções principais apontadas por Schudson (2008a) para a notícia servir de incentivo
à democracia, há uma geralmente ignorada, a de que a notícia deveria servir para a promoção
da democracia liberal e transparente. Aposta em a instituição jornalística assumir um papel mais
democrático e não populista para si, ou seu agente, o jornalista.
Dito isso, para Schudson, as sete funções do jornalismo nas sociedades democráticas
seriam: a de informação (os meios de comunicação podem fornecer informações justas e
completas para os cidadãos fazerem boas escolhas políticas); de investigação (a mídia pode
investigar fontes importantes do governo); de análise (os meios de comunicação podem
fornecer estruturas coerentes de interpretação para ajudar os cidadãos a compreender um mundo
complexo); de empatia social (jornalismo pode informar as pessoas sobre iguais para que
possam vir a apreciar os pontos de vista e as vidas de outras pessoas, especialmente os menos
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favorecidos); de esfera pública (o jornalismo pode proporcionar um fórum para o diálogo entre
os cidadãos e servir como portador comum das perspectivas de variados grupos da sociedade)
e de mobilização (a mídia pode servir como defensora de determinados programas políticos e
perspectivas e mobilizar as pessoas para agir em apoio a esses programas). E, para destacar,
repito a sétima: a promoção da democracia.
Schudson (2008b) destaca que nas democracias representativas, através de constituições
que criam regras para a proteção dos direitos das minorias, é necessária uma democracia liberal
e transparente. É importante frisar que podemos assumir algumas diretrizes do pesquisador
estadunidense, mas não como uma receita a ser aplicada ao Brasil, como adverte Afonso
Albuquerque em sua análise do jornalismo como quarto poder.
A premissa adotada aqui é que os jornalismos que se praticam no Brasil e nos
Estados Unidos são o fruto de ambientes culturais – e também, poder-se-ia
acrescentar, políticos, econômicos e legais – completamente diferentes e, por
este motivo, não há nenhuma razão a priori para supor que eles devessem ser
semelhantes (ALBUQUERQUE, 2000, p. 25).

As sete funções apontadas anteriormente por Schudson (2008a) podem, inclusive, servir
de argumento para a construção do campo jornalístico com base no argumento iluminista,
burguês, que era detentor de nenhum poder político contra a aristocracia e, assim, criou
instituições como democracia moderna e seus correlatos, como mercado, esfera pública,
opinião pública e jornalismo de opinião (GOMES, 2009). O jornalismo se alicerça nesse
discurso que o autolegitima, baseado no serviço ao interesse público, embora não possa ser um
princípio absoluto da prática jornalística, porque esse interesse é mutante, variável e nem
sempre é feito para o bem da esfera civil.
A título de exemplo, podemos propor o seguinte raciocínio: o princípio
‘democracia’, que em outras sociedades é entendido como diretamente
derivado do direito da participação do indivíduo nos negócios do Estado, tende
a ser associado, no Brasil, ao valor ‘ordem pública’ – democracia é algo que
interessa a todos – e entendido como uma conquista importante, ainda que
instável, da nossa sociedade. Aceitas tais premissas, não é absurdo sustentar a
ideia de que, em situações críticas, é legítimo sacrificar os direitos individuais
em nome da preservação da democracia, a qual, afinal, é do interesse de todos.
E, se se acredita que a democracia é uma conquista instável (e, portanto, a
crise é uma constante) faz sentido tolerar sacrifícios repetidos e sistemáticos
do direito individual se eles se fazem em favor do bem comum
(ALBUQUERQUE, 2000, p. 26).

A esfera pública brasileira tem sua força quase restrita ao pleito eleitoral. Por mais que se
tente alçar as redes sociais como a nova esfera pública, pouco poder ou nenhum aparece nesse
ambiente que não seja mediado pelo jornalismo. Albuquerque (2000) defende que é dada ao
jornalista brasileiro uma responsabilidade de moderação que não permite à imprensa nacional
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definir o seu compromisso com a democracia em termos semelhantes à sua correspondente
estadunidense. Por conta do extenso período da ditadura, o fantasma da crise da democracia
provoca uma ambiguidade acerca do estatuto dos “fatos” e do “interesse público”, o que
compromete a noção de objetividade.
Em parte, porque o princípio da liberdade de expressão está longe de ter o
status privilegiado de que desfruta nos Estados Unidos e, em consequência, a
imprensa brasileira é potencialmente muito mais sujeita à censura política,
formal ou informal, que a americana; em parte porque a imprensa brasileira
encontra muito mais incentivos para intervir diretamente na vida política e
legal do país, influenciando as instituições a atuarem na direção ‘certa’, do
bem comum (ALBUQUERQUE, 2000, p. 26).

Dito isso, voltamos a falar da teoria democrática que dá aos meios de comunicação a
função de “mercado de ideias” em que as diversas opiniões da sociedade podem ser ouvidas e
discutidas de forma plural, inclusive as minorias populacionais (TRAQUINA, 2005, p. 128). A
defesa dessas minorias é um papel social destacado desde os primórdios da organização da
profissão, que se hibridiza de certa forma com o entendimento de defesa de direitos e
fiscalização dos poderes político e econômico.
Essa defesa tem relação com a ideia imprimida ao guardião da verdade (watchdog), de
mostrar todas as informações e de forma correta (TRAQUINA, 2005), pois o jornalismo seria
um quarto poder ou um poder moderador (ALBUQUERQUE, 2000). Essa verdade é buscada
insistentemente pelos profissionais. “Os jornalistas estão na frente de batalha da liberdade,
prontos a vir em sua defesa” (TRAQUINA, 2005, p. 28).
No próximo capítulo, vamos ao experimento empírico de análise dessas categorias e
unidades na tentativa de aplicar um método que identifique o papel social da mídia brasileira
na superfície dos textos selecionados de análises, editoriais e matérias autorais escritas por
jornalistas da Folha de S.Paulo e Carta Maior, de acordo com a metodologia apresentada e as
escolhas de pesquisa para a análise desses dois produtos midiáticos na ambiência exibida até
aqui.
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6 O PAPEL SOCIAL NA CONJUNTURA MEDIATIZADA BRASILEIRA – UMA
ANÁLISE DA FOLHA DE S. PAULO ONLINE E DA CARTA MAIOR

O estudo, nesta etapa, observa o discurso sobre o papel social do jornalismo que emerge
de textos escritos por profissionais, levando em conta o processo de mediatização da sociedade,
as mudanças dos modos de produção e as transformações causadas pela web. A tarefa impôs
revisitar sob o ponto de vista cultural e institucional assuntos-chave da história do jornalismo
brasileiro e analisar diacronicamente o seu desenvolvimento a fim de fazer emergir a lógica da
mídia brasileira, de características culturais próprias e de funcionamento bem distante de
práticas, valores e funções processadas na autonomização do campo através do tempo.
Nesta segunda parte, voltada para uma leitura semiológica, pretende-se utilizar a análise
dos discursos a partir da metodologia do contrato de leitura de Eliseo Verón (1985) e observar
empiricamente essa mediatização operando na enunciação sobre o papel social do jornalismo.
Uma análise sincrônica tenta descrever as condições e a gramática de produção de organizações
jornalísticas a partir de textos selecionados em dois suportes posicionados discursivamente em
polos opostos do campo jornalístico, aqui entendidos como polo intelectual (ou de circulação
restrita) e polo econômico (ou de circulação ampla, mainstream) (BOURDIEU, 1997). Os sites
jornalísticos escolhidos são a Folha de S. Paulo Online e a Carta Maior.
A análise da enunciação na superfície dos textos selecionados possibilita isolar
invariantes referenciais que fornecem pistas necessárias à pesquisa, trazendo luz a algumas das
problematizações deixadas por Verón ao refletir sobre mediatização. A pesquisa tenta observar
como acontecem os vínculos entre produtor-receptor e como essas relações reagem à
ubiquidade tecnológica da sociedade contemporânea e ao seu consequente relacionamento
estreito com os meios de comunicação. Outra preocupação de Verón, abordada tangencialmente
nesta pesquisa, diz respeito à recepção no contexto da mediatização e papel dos media a partir
dos meios de comunicação como instituições autônomas, construtoras de representações sociais
e mediadoras da gestão social. Entende-se que a descrição das condições, ou seja, das
gramáticas de produção e reconhecimento, fornecem indícios fortes para ampliar o estudo nesse
sentido.
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6.1 CARTA MAIOR E O DISCURSO DE ESQUERDA

Escolhido pelo seu posicionamento discursivo declaradamente de esquerda no campo
jornalístico, a partir da autodefinição do slogan “Um portal de esquerda”, a Carta Maior traz
algumas características que a diferenciam dos demais sites do mesmo espectro e facilitam a
descrição de sua gramática de produção. Como já foi dito no Capítulo 4, isso se deve à origem
nos movimentos sociais articulados em torno das conquistas sociais da Assembleia
Constituinte, à ligação com a política latino-americana do Fórum Social Mundial e às ações de
fortalecimento dos movimentos do Mercosul. Seu posicionamento ideológico é deixado claro
já na apresentação do site, quando diz:
Criada para atuar como ampliadora das teses do Fórum Social Mundial de
Porto Alegre, a partir de janeiro de 2001, especializou-se, na cobertura
jornalística e análise de temas Políticos, Economia, Movimentos Sociais,
Cidades, Internacional, Meio Ambiente, Mídia, Cultura, Direitos Humanos,
Educação, Saúde, Primeiros Passos e Princípios Fundamentais (QUEM
SOMOS, Carta Maior, 2017, [s/n])150.

A opção pela função de análise coloca a Carta Maior em alinhamento com os temas da
agenda socialista brasileira e se colocando para esta pesquisa à frente de muitos sites do mesmo
espectro ideológico, que se atêm a noticiar mais fatos e acontecimentos, assim como fazer
análises pontuais. A Carta Maior se propõe a ser formadora política com viés socialista ao
produzir mais de 70 análises151 sobre a conjuntura latino-americana disponíveis na seção
“Especiais”. Ainda editou dezesseis livros sobre temas pouco explorados – ou com iniquidade
- pela mídia comercial, como o movimento Occupy Wall Street, 10 anos de atividades do
Conselho Econômico e Social da Presidência da República, a internacionalização do capital
financeiro, participação social e democracia, a violência policial no Brasil e os desafios para
sua superação, guia de introdução ao marxismo, entre outros. Publicou ainda oito revistas com
coberturas de encontros internacionais e/ou analisando a reforma política, Brics, Petrobras, a
cobertura em torno do ataque terrorista à revista francesa Charlie Hebdo, o Golpe Fiscal e o
impeachment no Brasil, entre outros.
Além dos temas marcadamente da agenda progressista, ainda se destacou por entrar em
confronto direto com veículos da mídia mainstream, marcadamente com a Folha de S. Paulo,
por conta da disputa dos financiamentos de publicidade governamental que estavam em parte
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Disponível em: <https://www.cartamaior.com.br/?/CartaMaior/Quem-Somos/14/>.
Disponível em: <https://www.cartamaior.com.br/?/Especiais>.
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sendo redirecionados para a imprensa alternativa. A pressão desse setor, como já relatado, fez
toda a imprensa contra-hegemônica sofrer cortes de verbas que levaram à falência alguns
veículos reconhecidos no país, como a revista Caros Amigos em dezembro de 2017, e deixou a
Carta Maior por duas vezes fora do ar. O último período sem publicações aconteceu entre 11
de setembro e 12 de dezembro de 2017. Sem o site, as análises continuaram a ser compartilhadas
a partir das redes sociais, destacando-se no Twitter com 150 mil seguidores e um recorde de
3,8 milhões de interações em dezembro.
Para o editor Joaquim Ernesto Palhares (2017), a experiência nas redes sociais após o
retorno do site contribuiu para o aumento do tempo de permanência dos leitores em torno de 17
minutos, sendo apontado pela análise como o caminho certo para a imprensa alternativa. “Sem
recursos e pessoal para cobrir o factual, Carta Maior centra suas forças naquilo que sempre foi
o seu diferencial: o conteúdo analítico, assumidamente de esquerda, com o objetivo de levar
aos nossos leitores argumentos sólidos para a disputa de mentes e corações na sociedade”
(PALHARES, 2017, [s/n])152. Ao utilizar a palavra disputa, coloca-se no contrapoder para a
conquista da opinião pública, ao lado oposto na correlação de forças cada vez mais tensionadas
em que o campo jornalístico brasileiro se encontra. Como em todos os espaços sociais
contemporâneos, a mídia tem visto o antagonismo dos polos ideológicos do campo cada vez
mais distanciados e radicalizados, abrindo bastante espaço para as manifestações de
intolerância e extremismos.
Ao decompor as 12 matérias recolhidas em 2013 para construir o corpus de análise,
pretende-se isolar invariantes referenciais nas seguintes matérias significantes a serem
analisadas:
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Seja parceiro e doador da Carta Maior, em 12 dez. 2017, disponível em:
<https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Midia/Seja-parceiro-e-doador-da-Carta-Maior/12/38963>.
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Tabela 1 – Matérias significantes selecionadas no site Carta Maior
Data

Autor

Cargo

Título da matéria

14/05/2013
19/05/2013

Venício Lima
Pedro Pomar

Colunista
Colunista

a)
b)

Publicidade oficial: quais critérios adotar?
Novo currículo do curso de jornalismo escamoteia poder do
oligopólio
12/06/2013
Dario Pignotti
Colunista
c) A verdadeira agenda e os interesses da revista "The Economist"
25/06/2013
Venício Lima
Colunista
d) Mídia e crise de representação, tudo a ver
03/09/2013
Marco A.
Colunista
e) O editorial de O Globo e a caixa preta da relação da mídia com
Weissheimer
a ditadura
11/10/2013
f) Observatório Global da Mídia é refundado em São Paulo*
21/10/2013
Najla Passos
Colunista
g) Greenwald: espionagem dos EUA pouco tem a ver com
10/11/2013
Eduardo Febbro
Colunista
terrorismo
25/11/2013
Saul Leblon
Editorial
h) Jango: mídia falsificou a autópsia política
29/11/2013
Mário A.
Colunista
i) As Organizações Globo e o método Homer Simpson de
Jakobskind
manipulação
25/12/2013
Saul Leblon
Editorial
j) A opinião pública como gado
28/12/2013
Saul Leblon
Editorial
k) A convocação para 2014: Eliooo, o Heitor!
Fonte: Autoria própria.
*Notícia contendo discurso
o papel
social
do jornalismo
Venício Lima
l) sobre
China
vs. Brasil:
alguma
diferença?

6.1.1 Condições de produção

A pesquisa observa pelas pistas deixadas nos textos é que a Carta Maior enuncia em
condições econômicas desiguais em relação à mídia mainstream, sendo necessário optar por
práticas alternativas, narrativas mais distanciadas da notícia e a união com setores ligados à
ideologia mais à esquerda para conseguir sobreviver no campo de batalha desequilibrado pela
má distribuição de verbas e pelo modelo de negócio. Ao tentar reações coletivas em seu espectro
ideológico como a Altercom ou a reinstalação do observatório Media Watch Global com a
justificativa de enfrentar o grande poder dos oligopólios transnacionais, observou-se na
pesquisa que houve uma reação perceptível com matérias desfavoráveis tanto aos observatórios
quantos aos governos progressistas que os apoiam por parte dos meios comerciais. De acordo
com o editor da Carta Maior, Joaquim Palhares, em entrevista para este trabalho, “com toda a
classe de argumentos ou falsidades”.
Enquanto os governos progressistas ameaçados cederam à pressão do mercado com a
edição de leis de distribuição de verbas publicitárias que praticamente impossibilitaram o
financiamento da mídia do polo de circulação restrita, tentaram se defender do poder da mídia
de circulação ampliada com o incremento da mídia governamental ou pública. Porém, a mídia
estatal também está ligada à defesa de um interesse específico e, portanto, perde em
independência e isenção do fazer jornalístico e deixa a desejar no cumprimento real do seu
papel social. A mídia de circulação ampliada usou os observatórios e os financiamentos aos
meios alternativos para pressionar, por meio de investigação e fiscalização, os meios públicos
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e tentar demonstrar que os governos estão levando a cabo uma política de controle ideológico.
Por seu lado, a mídia de circulação restrita centra fogo na denúncia e descredibilização da mídia
ampliada. Sem isenção nas investigações, que tiveram forte cunho ideológico, também não têm
independência necessária para fornecer um jornalismo de credibilidade. O jornalismo brasileiro
fica com suas três maiores vertentes – comercial, estatal e alternativa – numa espécie de
gangorra que descredibiliza o campo como um todo.
A frequente disputa entre os polos antagônicos do campo jornalístico, no Brasil, tem sido
vencida em sua maioria pelo polo econômico e promovido um afastamento dos ideais - valores,
práticas e funções – ancestrais do jornalismo. Essa situação reduz os profissionais a um agente
de menor importância no campo, sem a força histórica que legitimou seus códigos de ética e
deontológicos no mundo. Muitas vezes, tornam-se, por resignação ou chantagem, porta-vozes
do sujeito-Mercado, que tem emergido nas mais variadas matérias jornalísticas como
protagonista de ações sociais ou exemplo de bem-estar.
No marco das Jornadas de Junho, o enunciador Carta Maior decreta que as tecnologias
de informação e comunicação (sobretudo as redes sociais virtuais acessadas via telefonia
móvel) não garantem a democratização da comunicação ou sequer a inclusão dos jovens – e de
vários outros segmentos da população brasileira – no debate público cujo monopólio é exercido
pela grande (velha) mídia. A voz deles não é ouvida publicamente. A ideia estranha aos tempos
de hiperconectividade ficou evidente durante as Jornadas de Junho, quando palavras de ordem
forçaram a Rede Globo a admitir que os gritos das ruas que denunciaram que “a Globo apoiou
a ditadura” eram inquestionáveis. A autocrítica da Globo, é importante frisar, foi invisível à
esta pesquisa, diferente da Folha de S. Paulo, como veremos a seguir. E, em pouco tempo, as
Jornadas, que iniciaram com a bandeira de passagens em transportes urbanos gratuitas, foram
realimentadas por ideias liberais e, contraditoriamente, preconceituosas, alimentadas pela mídia
para se transformar em um forte e poderoso movimento de direita. Dessa forma, o enunciador
sentencia que: “A mídia, enquanto instituição, foi – é – parte interessada no assalto ao poder
que interrompeu um governo democrático, suspendeu as liberdades e garantias individuais,
sufocou o debate de reformas estruturais, prendeu, matou, torturou” (LEBLON, 2013a, [s/n]).
A exaltação do habitus do jornalista Glenn Glenwald, que consegue morar no Brasil e
agir mais próximo ao ideal do jornalismo do que os colegas brasileiros, mostra que há algo mais
na cultura local que dá sinais claros de submissão ao capital financeiro e aos governos. O
jornalista residente no Brasil se destaca no cenário mundial fazendo um trabalho diferente de
parte da imprensa nacional. Para o enunciador Carta Maior, as Organizações Globo e demais
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mídias filiadas à Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) raciocinam como se os canais de
rádio e de televisão fossem propriedade particular, e não concessões públicas com normas e
procedimentos a serem respeitados, considerando, por exemplo, a forma desigual com que os
assuntos ligados ao PT são tratados em relação aos escândalos do PSDB. Com o Brasil em crise,
a imprensa comercial e a alternativa se enfrentam em posições ideológicas opostas. Assim, é
importante observar como essas unidades se apresentam e processam.

6.1.1.1 Fotografia

Carta Maior usa poucas fotografias. Do corpus analisado, cinco matérias não continham
qualquer ilustração. Das sete matérias que continham alguma forma de ilustração, cinco delas
eram fotografias na maioria ilustrativas e conotadas. Roland Barthes (1990) já dizia que a
fotografia de imprensa é uma mensagem, um objeto dotado de uma autonomia estrutural.
Mesmo nas análises mais simples, a estrutura da fotografia não pode ser considerada uma
estrutura isolada, pois se comunica com o texto (título, legenda ou artigo), sendo uma
mensagem contínua, sem códigos preestabelecidos, estando submetida à leitura conjuntural.
Barthes (1990) recomenda, assim, que a análise deva incidir primeiro sobre cada estrutura
separada; somente quando se tiver esgotado o estudo de cada estrutura é que se poderá
compreender a maneira como se completam. Chama atenção para o paradoxo que transforma o
objeto inerte da fotografia ou ilustração em uma linguagem. A partir da conotação, quando junto
à imagem que se quer objetiva, passa-se uma mensagem suplementar, um segundo sentido, o
significante, ao receber um tratamento da imagem sob a ação do produtor e cujo significado,
quer estético, quer ideológico, remete a um sentido particular àquele público que recebe a
mensagem.
Dessa forma, iniciamos a análise das fotografias observando a capa da revista
inglesa The Economist, ilustrando a matéria A verdadeira agenda e os interesses da revista
“The Economist”. Assinada por Dario Pignotti, a matéria, publicada em 12/06/2013, mostra a
crítica da Carta Maior à mídia inglesa e internacional. A capa, com o título destacado
“Goodbye Europe – What would happen if Britain left the EU”, mostra a posição ideológica da
revista. A União Europeia é representada por um avião em queda livre, enquanto a Inglaterra,
por uma rainha elegante que se salva com um assento ejetor por uma saída de emergência. Posta
em liberdade por um assento que lembra um trono, equipado com seguros paraquedas, escapa
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com segurança do perigo iminente. A capa conservadora da revista em apoio à saída do Brexit
vai de encontro aos interesses de toda a Europa e ilustra a matéria da Carta Maior de maneira
conotada.
O artigo condena a agenda de interesses dos veículos de imprensa transnacionais
alinhados às políticas hegemônicas de seus países de origem. Critica o vínculo umbilical entre
grandes meios de comunicação de projeção global e seus interesses nacionais, perfeitamente
aplicável na atualidade, mas que vai de encontro aos valores da independência jornalística. O
jornalista Dario Pignotti condena o aparelhamento da mídia internacional para disseminar a
cartilha liberal, a exemplo da revista inglesa. A crítica do artigo se centrou na The Economist,
que, naquela semana, estava pautando a agenda noticiosa brasileira com seus disparos dirigidos
contra o ministro da Fazenda Guido Mantega, no intuito de retirá-lo do governo. Ao mesmo
tempo em que mostra o poder conquistado pela mediatização da política e da economia de
forma globalizada, Pignotti aponta a revista como “órgão ideológico e um instrumento político
com seu programa e seus objetivos, como qualquer meio de comunicação de porte global”
(PIGNOTTI, 2013, [s/n]). Ao fazer isso, traz valores jornalísticos como credibilidade e prestígio
que são utilizados como instrumentos ideológicos desviando o papel do jornalismo. Assim, ao
ser repercutido o posicionamento da revista inglesa no programa Jornal das Dez, da Globo
News, canal de notícias da Rede Globo, qualificando a revista de “prestigiosa”, acrescenta-se
credibilidade às ideias liberais de livre-mercado sem apontar alternativas ou contrapontos.
Pignotti critica:
Quando multinacionais da informação, que elevam a ‘The Economist’ à
condição de bíblia, demandam ‘confiabilidade’ e ‘segurança jurídica’, na
verdade estão utilizando um eufemismo para chantagear governos periféricos
para que renunciem a toda soberania econômica e eliminem todo tipo de
regulações (PIGNOTTI, 2013, [s/n]).

Pignotti, em seu texto ilustrado pela capa conotada, faz uma crítica à prática do jornalismo
transnacional interferindo no espaço social de outras sociedades, pela mediatização e
autorreferência. Essa prática vai de encontro ao interesse público e à função de fiscalização de
governo e contrapoder.
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Outro exemplo de posição discursiva da Carta

Figura 4 – Ilustração PIG - Latuff

Maior é a crítica feroz feita pela matéria As
Organizações Globo e o método Homer Simpson de
manipulação, escrita pelo jornalista Mário Augusto
Jakobskind, republicada do blog Direto da Redação, em
25 de novembro de 2013. A matéria é ilustrada com
charge do cartunista Latuff, que traz uma representação
do perigoso e selvagem Porco de Chifre, o Babirusa
(Babyrousa

babyrussa),

vestido

de

paletó,

simbolizando o empresariado. O porco-empresárioperigoso pilota um pesado tanque de guerra cujo cano é

Fonte: Carta Maior.

um jornal, sugerindo ter como munição as notícias. O cifrão pintado na carcaça do tanque
remete ao sentido de que o tanque, a mídia, é abastecida por dinheiro. Todo esse conjunto
significante sai de um aparelho de TV, onde se vê escrito a sigla PIG e a legenda “Partido da
Imprensa Golpista”. Pig significa porco em inglês. A ilustração extremamente ideologizada tem
forte conotação política. Ela acusa as empresas de comunicação brasileiras de agirem como um
partido político, gerido por empresário e voltado somente ao lucro. O porco que aparece na
ilustração e na sigla é normalmente associado à lama que o liga a diferentes sentidos conotados,
a maioria deles negativos.
A matéria trata da produção dos telejornais da Rede Globo de Televisão em relação às
dez estratégias de manipulação do linguista Noam Chomsky. O jornalista Jakobskind relaciona
diretamente um tópico ao apresentador e editor do Jornal Nacional, William Bonner. A
estratégia diz que, ao tentar enganar o espectador, é preciso usar argumentos, personagens e
entonação particularmente infantil, que proporcionarão uma reação do público tal e qual,
desprovida de sentido crítico. A crítica se estende ao jornalismo internacional, que utiliza o
artifício para aprofundar o pensamento único e liberal no mundo.
Critica também as estratégias discursivas do jornalismo da TV Globo e a forma como se
defende quando questionado. “A resposta dos editores é acusar os críticos de defenderem a
censura” (JAKOBSKIND, 2013, [s/n]). Vale lembrar Asp (2014b), no Capítulo 2, quando
adverte para o fortalecimento midiático ao tratar da relação dos políticos e da imprensa. Os
políticos, mesmo assumindo a lógica da mídia, têm dificuldade em criticar a ideologia dos
veículos, porque os jornalistas reivindicam para si como valores profissionais os direitos mais
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básicos da democracia, como

Figura 5 – João Goulart

a liberdade de expressão.
Para Asp, cada vez mais o
jornalista obterá vantagem
natural no debate público.
A

Carta

Maior

também usou, no período
estudado,

fotografias

ilustrativas e denotativas, o
que Barthes (1990) classifica
como um objeto que pode ter
uma autonomia estrutural e
sem código, como aconteceu
com

as

fotografias

dos

Fonte: Arquivo Nacional.

jornalistas Ignácio Ramonet, publicada em 11 de outubro de 2013, e Gleen Greenwald, em 21
de outubro de 2013. Contudo, as fotografias ilustrativas podem trazer uma conotação
importante quando aliadas ao texto.
No caso do editorial assinado por Saul Leblon, publicado no dia 10 de novembro de 2013,
sob o título Jango: mídia falsificou a autópsia política, a fotografia foi importante para dar a
conotação ao material significante. Na foto cedida pelo Arquivo Nacional, o presidente João
Goulart defende as reformas de base propostas pelo seu governo em um comício na Central do
Brasil no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1964, para um público estimado em 200 mil
pessoas (BARBOSA, 2006). Na fotografia, dedo em riste, o presidente profere um discurso que
foi transmitido pela televisão e pelo rádio. Naquele momento histórico, fortaleceu-se o Golpe
Militar que o destituiu do poder. Aquele gesto simbolizou a indignação de Jango e do povo
brasileiro aos anos que se seguiram de ditadura. O fato histórico ilustra o artigo porque Leblon
tratava da exumação do corpo do ex-presidente deposto João Goulart, que voltou ao Brasil em
1976 para ser sepultado. Voltou em féretro blindado e sem a autorização para a autópsia.
A crítica que faz à mídia brasileira é que tanto em 1964 quanto em 1976 ou 2013 havia o
aviltamento da memória de um ex-presidente alimentado pelos jornais. O autor acusa a mídia
de ter articulado o golpe de Estado, principalmente destruindo a reputação de João Goulart
como um político hesitante e mulherengo, o que se pode trazer para a atualidade com a mesma
lógica processual aplicada contra o ex-presidente Lula da Silva e os inúmeros boatos de
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alcoolismo ou processos judiciais com provas

Figura 6 – Capa The Economist

inconsistentes. O dedo em riste de Jango na
foto dá o sentido de contraposição à ação
golpista da mídia, enquanto instituição
“interessada

no

interrompeu

um

assalto

ao

governo

poder

que

democrático”

(LEBLON, 2013a, [s/n]). O artigo acusa a
mídia brasileira de ser conivente com a
censura e ser responsável por convocar o
medo e a mentira, além de organizar dados
para convencer a classe média a incorporar
ideais

que

vão

de

encontro

às

suas

necessidades. A relação com a prática da

Fonte: Carta Maior.

mídia brasileira à época foi inevitável, principalmente porque o momento ainda refletia o
espírito das Jornadas de Junho de 2013. Para o jornalista da Carta Maior, a rejeição ao governo
mostrada na pesquisa do Ibope é “exacerbada pelo aparato midiático para interditar o debate,
desmoralizar lideranças, criminalizar bandeiras e vetar as soluções para os desafios do
desenvolvimento” (LEBLON, 2013a, [s/n]).
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O editorial A convocação para 2014: Eliooo,

Figura 8 – A opinião pública como gado

o Heitor!, de 25 de dezembro de 2013, também de
autoria de Saul Leblon, é uma resposta à coluna
publicada no mesmo dia na Folha de S.Paulo pelo
jornalista Elio Gaspari. A crítica é à adesão e
contribuição à campanha conservadora que pregava
a saída da presidente petista ainda pelo voto,
chamando as pessoas para as ruas, pois a “turma que

Fonte: Carta Maior.

paga as contas irá às urnas” no ano seguinte.
Revoltado com a posição conservadora do colega jornalista, o editorial mostra a intimidade que
Elio Gaspari nutria com a ditadura quando era editor da revista Veja nos anos 1980. Assim, a
fotografia mostra o coronel Heitor de Aquino Ferreira, Elio Gaspari, Roberto Civita, Persio
Pisani e o presidente João Figueiredo na festa do aniversário de Veja, no edifício da Editora
Abril na Marginal do Tietê. A foto conota as raízes conservadoras e antidemocráticas do
jornalista Gaspari, indicando que ali, no vácuo das indecisões das Jornadas e incertezas
eleitorais para o Brasil, seria o momento de devolver o poder ao conservadorismo, como acusa
o editorial. O editorial da Carta Maior, a partir de seu espectro, também promove ataques
Figura 7 – Elio Gaspari com Figueiredo

Fonte: Carta Maior.

severos aos jornalistas da mídia comercial e suas organizações.
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O uso da fotografia ilustrativa para demonstrar a incoerência entre o papel social
daquele jornalista e sua prática também aparece no editorial A opinião pública como gado, de
29 de novembro de 2013, ilustrada por uma manada de gado de corte. A ironia ao comparar o
público da mídia brasileira com bois marcados e controlados, prontos para o abate, ao aforismo
“jornalismo de rabo preso com o leitor” contido nas publicidades da Folha de S.Paulo, é um
bom exemplo de como a fotografia é um elemento que pode ser ressignificado pelo texto escrito.
Carta Maior acusa não existir mais jornalismo em defesa do interesse público, uma vez que se
usa seu poder para destruir a reputação do empresário que empregou o ex-ministro José Dirceu,
numa clara perseguição ao petista.

6.1.1.2 Títulos

O estudo do título jornalístico, em seu contexto particular, não é como um enunciado
posto sobre um suporte, mas como uma inscrição e uma região-chave. Assim, a análise mostra
que, na Carta Maior, a preocupação com o papel do jornalismo passa por todas as seções. As
editorias escolhidas para discutir o jornalismo estavam espalhadas em seções que remetiam aos
mais variados assuntos e campos sociais, como: educação, política internacional, economia,
mídia, editorial e colunistas. Isso demonstra como o jornalismo afeta e é afetado por campos
variados.
Os títulos das matérias significantes são muito modalizados, com a utilização de ironia,
juízos de valor e subentendidos. Na amostra, apenas um título foi anafórico e epifânico, ou seja,
confere uma temporalidade específica e formato de notícia – Observatório Global da Mídia é
refundado em São Paulo, publicada em 11 de outubro de 2013. Os demais foram referentes, ou
seja, demandam um complemento, um artigo ou um enunciado, o que confere status ao título
da matéria. Algumas vezes, esse destaque é dado ao título da seção com o nome do autor. Os
articulistas são, em sua maioria, personalidades que se destacaram em seus ramos de militância
e estudos.
Entre as funções que Charaudeau (2006) dá para as regras do discurso, a Regra de
Visibilidade traz a função fática de tomada de contato com o leitor, como se houvesse uma
necessidade de interpelar o leitor e provocar uma reação a todo instante, que pode ser explicada
pela Regra da Dramatização, onde o contrato é lembrado, convidando o coenunciador para
uma luta específica. Como, por exemplo, no artigo do jornalista Venício Lima, professor da
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UNB e pesquisador da área da comunicação – Publicidade oficial: quais critérios adotar?,
publicado em 14 de maio de 2013. O enunciador relaciona o investimento oficial em
publicidade à liberdade de expressão dos veículos de mídia, pois os critérios propostos
priorizam quem tem mais audiência.
Dessa forma, homogeneízam o discurso político que sustenta o poder constituído na
sociedade e perpetuam um controle histórico da mídia e do pensamento. Para o jornalista, a
falta de incentivo econômico aos veículos de pequeno porte exclui a programação de
“qualidade”. Esta é uma ideia perigosa de avaliar, defende que somente na mídia de circulação
restrita pode haver qualidade, emergindo uma posição sectária por parte do jornalista Lima e
que foi verificada em outras matérias da Carta Maior.
Nesse artigo, Lima oferece o sentido de qualidade à programação que permite a versão
do contraditório ao poder hegemônico e isso só é possível com a pluralidade de vozes dentro
de veículos e entre muitos veículos. Também constrói o sentido de que a qualidade nos
pequenos veículos vem do fato de estes cultivarem relações econômicas menos complexas. O
enunciador traz à tona esses valores destacados no polo ideológico do campo jornalístico –
independência, pluralidade e fiscalização dos poderes – como sinônimo de qualidade e papel
social. Como exemplo de qualidade dissociada das grandes tiragens, cita o veículo noticioso
conservador The Economist, que tem uma circulação mundial apesar da tiragem que ele
considera em escala modesta para a extensão do seu alcance. Observa-se ainda que há uma
transversalidade entre os campos político, econômico e o das comunicações (publicitário e
jornalístico) nesse sentido.
A utilização exclusiva dos critérios ‘tamanho e perfil da audiência de cada
veículo’, exclui a programação chamada ‘qualitativa’. […] O exemplo
clássico continua sendo a centenária revista inglesa The Economist que, apesar
de ter circulação relativamente pequena (1,4 milhões de exemplares, 4/5 deles
fora do Reino Unido, sendo que metade só nos Estados Unidos), permanece
como um dos veículos mais influentes junto às elites dominantes de todos (ou
quase todos) os países do Ocidente (LIMA, 2013a, [s/n]153).

Na mesma amostra, há títulos que utilizam a ironia, como Mídia e crise de
representação, tudo a ver154. É um trocadilho irônico com o slogan da Rede Globo – “Globo e
você, tudo a ver”, em uma análise das Jornadas de Junho, a partir das reivindicações dos jovens
nas ruas que, apesar de hiperconectados, reclamavam por direito a voz nos meios de
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comunicação. Isso acontece ainda no mundo porque a televisão detém o monopólio da
visibilidade. Outro exemplo está no editorial já citado cujo título é A convocação para 2014:
Eliooo, o Heitor!155, quando um jornalista reconhecido no campo faz uma convocação
conservadora à população para ir às ruas contra o governo. O colunista da Folha de S.Paulo
Elio Gaspari é então julgado pelo enunciador por sua relação como agente da ditadura militar
quando ainda era editor da revista Veja. A ironia está não só no título, como no próprio tema
escolhido por Gaspari, pois é acusado de não ter credibilidade para convocar um ato
democrático.
Na amostra, ainda foram encontradas palavras e expressões nos títulos que transmitem
essa dramatização do contrato, como vemos nos exemplos a seguir de títulos tirados do corpus,
com grifo nosso. No exemplo Novo currículo do curso de jornalismo escamoteia poder do
oligopólio, a palavra “escamoteia” é colocada no sentido conotativo de esconder, roubar, omitir
a relação com o “oligopólio”, outra palavra frequente e que traz um sentido negativo à mídia
comercial, de cartel, coalizão. Em A verdadeira agenda e os interesses da revista “The
Economist”, a expressão “verdadeira agenda” remete ao sentido de desvendar a mentira e os
interesses escusos, suspeitos; assim como a expressão “caixa preta” em O editorial de O Globo
e a caixa preta da relação da mídia com a ditadura. Em Greenwald: espionagem dos EUA
pouco tem a ver com terrorismo, a expressão “pouco tem a ver” sugere que a justificativa do
governo estadunidense é mentirosa e enganadora, mas é assumida pela grande imprensa daquele
país. No título As Organizações Globo e o método Homer Simpson de manipulação,
“manipulação” é palavra habitual, quase um jargão, de grupos de esquerda ao se referirem a
como a grande mídia constrói a notícia, contudo “método Homer Simpson” diz respeito à
infantilização do público para facilitar essa manipulação, como previu Chomsky. Tais
fenômenos de infantilização e efeito de manada também se apresentam no editorial A opinião
pública como gado; a expressão “como gado”, diz respeito ao sentido de uma recepção marcada
e sem consciência crítica que compõe a opinião pública brasileira.
Em Jango: mídia falsificou a autópsia política e em China vs. Brasil: alguma
diferença?, as expressões “falsificou a autópsia política” e “alguma diferença?”, apontam que
o enunciador Carta Maior tem apostado na capacidade enciclopédica de seus leitores. É preciso
conhecer criticamente a história do Brasil para entender que João Goulart foi vilipendiado pela
mídia antes de ser deposto pelo Golpe de Estado, em 1964, quando o corpo veio transferido
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para o Brasil, em 1976, e em 2013, novamente, quando seu corpo foi exumado. Assim como
saber que a China é um governo ditatorial fechado e sem liberdade, pois sem essa informação,
o leitor não tem como comparar a realidade chinesa com a do Brasil, oficialmente democrático.
São duas ironias que necessitam de conhecimento histórico e conjuntural anteriores para serem
compreendidas. Pelos títulos, já se infere que o contrato de leitura proposto pelos enunciadores
traz como pistas uma gramática que abusa de títulos referentes, dramáticos, irônicos e que
exigem um nível enciclopédico alto do leitor-modelo.

6.1.1.3 Temas e enquadramento

A escolha dos temas a serem tratados e o enquadramento dado às matérias também
mostram essas condições de produção do contrato ligadas à crítica feroz ao neoliberalismo e
defesa do papel social dos jornais, principalmente em defesa do interesse público. Na amostra,
os temas foram: liberdade de expressão (2 menções), mais independência da mídia brasileira (3
menções), denúncia sobre a existência das consequências do oligopólio da mídia (3 menções),
a grande preocupação com o financiamento da mídia alternativa e a consequente submissão da
imprensa brasileira ao capital (2 menções), a relação entre o campo midiático e campo político
(2 menções), formação profissional (2 menções) e perfil de exaltação a celebridade jornalística
(2 menções).
A análise vai destacar apenas três assuntos tratados que se julga ter relação direta com a
lógica da mídia jornalística brasileira reconstruída na primeira parte desta pesquisa e em
circulação no momento contemporâneo brasileiro. São elas: a ação da imprensa e das redes
sociais nos protestos de junho; a ação da imprensa contra o Partido dos Trabalhadores (PT) e a
relação entre a mídia e a ditadura.
A cobertura jornalística nas manifestações de junho é apontada como exemplo da crise
de representação política no Brasil e da falta de habilidade da mídia em tratar os protestos. O
enunciador jornalista Venício A. de Lima, professor e pesquisador, faz no artigo As
manifestações de junho e a mídia, publicado em 20 de junho de 2013156, uma análise da
cobertura dos meios de comunicação sobre as Jornadas de Junho. Avalia que, a princípio, os
veículos comerciais se alinharam às autoridades públicas para “condenação pura e simples das
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manifestações” e punição com mais rigor, para depois recuar para uma cobertura mais
descritiva. Vale lembrar que nominaram de manifestantes, de vândalos, de jovens e famílias e
voltaram, ao fim e ao cabo, a atacar os presentes como black blocs.
O jornalista Venício Lima chama atenção para a centralidade da mídia nas sociedades
contemporâneas, pois nada acontece sem seu envolvimento. Nas Jornadas de Junho, por
exemplo, apesar de a organização ter acontecido a partir de articulações nas redes sociais por
jovens que se informam prioritariamente pela internet, os manifestantes reclamavam estar “sem
voz pública”. Outro ponto importante é a cultura construída e consolidada no Brasil pela
televisão de desqualificação permanente da política e dos políticos, que traz riscos potenciais
para o regime democrático. A credibilidade da democracia é colocada em xeque, principalmente
nas rupturas democráticas. Citando Maria do Carmo Campello de Souza (1988), diz que as
crises econômicas têm menor peso do que o system blame (literalmente, culpar o sistema), isto
é, a avaliação negativa do sistema democrático, responsabilizando-o pela situação. Para Lima
(2013) existe nos meios de comunicação um discurso implícito contra a democracia,
acentuando a desconfiança arraigada em relação à política e aos políticos, que reforça a
descrença sobre o sistema representativo composto por partidos e parlamentares.
Isso se deve ao teor denunciatório de grande parte das informações. “A contribuição
insidiosa da mídia para o incremento do system blame é apontada como um dos obstáculos à
consolidação democrática” (LIMA, 2013d, [s/n]). O jornalista pergunta se não deveria ser o
propósito da mídia encontrar o ponto ideal entre a fiscalização do poder público e a
consolidação da democracia. O discurso do papel social na Carta Maior, ressalta-se, está na
defesa da democracia como a principal função social do jornalismo, da mesma forma que foi
isolada por Schudson (2008a). Observa-se que, ao final das reflexões, paira sempre o mesmo
discurso alicerçado em valores, práticas e funções no sentido de qualidade da informação .
O mesmo articulista, Venício A. de Lima, faz no artigo Mídia e crise de representação,
publicado em 25 de junho de 2013157, uma análise das Jornadas de Junho a partir das
reivindicações dos jovens nas ruas. Apesar de hiperconectados, ainda se consideram sem voz.
Essa reivindicação é devido à televisão ainda deter o monopólio da visibilidade, que realimenta
o processo que dá continuidade às manifestações. Meses depois, com o surgimento das
manifestações de cunho conservador pelo impeachment televisionadas ao vivo pela Rede
Globo, confirma-se o já denunciado por Lima: o monopólio da voz denunciado nas primeiras
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manifestações. O jornalista chama a atenção para a falta de sintonia entre a mídia e grande parte
da população brasileira, o que provoca uma crise de representação.
Aparentemente a grande (velha) mídia identificou nas manifestações […] a
oportunidade de disfarçar o seu papel histórico de bloqueadora do acesso
público às vozes – não só de jovens, mas da imensa maioria da população
brasileira. Mais do que isso, identificou também uma oportunidade de
‘desconstruir’ as inegáveis conquistas sociais dos últimos dez anos em relação
ao combate à desigualdade, à miséria e à pobreza. […] Não é a primeira vez
em nossa história política recente que a grande (velha) mídia se auto atribui o
papel de formadora e, simultaneamente, de expressão da vontade das ruas –
vale dizer, da ‘opinião pública’ (LIMA, 2013b, [s/n]).

Outro tema significativo é a relação da mídia com a ditadura militar, que reflete muito na
sociedade brasileira de hoje. No artigo O editorial de O Globo e a caixa preta da relação da
mídia com a ditadura158, Marco Aurélio Weissheimer analisa o editorial de O Globo
reconhecendo como erro o apoio político ao Golpe de 1964. O jornalista critica que o editorial
não é uma autocrítica verdadeira, como se espera de uma organização que respeita os valores
jornalísticos de independência e verdade dos fatos, mas “um exercício cínico de justificação da
decisão tomada em 1964 e de ocultamento dos benefícios que a empresa teve por seu apoio ao
golpistas” (WEISSHEIMER, 2013, [s/n]). O texto remete aos clamores das Jornadas de Junho
e dos sucessivos protestos ocorridos no país à época, que apontavam, entre as palavras de
ordem, o apoio da Rede Globo à ditadura. E critica a falta de princípios em relação aos valores
democráticos do jornalismo: “O argumento do editorial, em resumo, é: ‘à luz da história,
olhando 50 anos depois, foi um erro, mas naquele momento foi imprescindível para a
manutenção da democracia’” (WEISSHEIMER, 2013, [s/n]).
A construção do sentido do texto aponta para uma crítica severa à postura das instituições
jornalísticas e ao abandono dos códigos deontológicos. O autor afirma que as empresas que
apoiaram a ditadura vão contra os valores defendidos pelo campo jornalístico, como a defesa
da verdade e do interesse público, para receber benefícios econômicos e políticos. Para o
jornalista, as instituições se submeteram como cúmplices em vários crimes do regime ditatorial.
A mesma distorção aconteceu no Brasil e na Argentina, sendo que no país vizinho, o governo
democrático procurou punir os veículos de imprensa por desmandos do passado, como o Clarín,
e a reação decorrente do poder da mídia foi tão forte que culminou com a derrota de Cristina
Kirchner nas eleições. Para o autor, os veículos, como O Globo: “Agem como se suas escolhas
(de apoiar a ditadura) e os benefícios obtidos com elas fossem também expressões do interesse
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público” (WEISSHEIMER, 2013, [s/n]). A mediatização da sociedade fez com que a
organização de mídia aumentasse cada vez mais seu poder de intervir na realidade social.
Outro caso importante para se analisar sobre a perspectiva do enquadramento é o editorial
da Carta Maior de 25 de dezembro de 2013, que critica diretamente o artigo Em 2014 vem prá
rua você também159, do jornalista da Folha de S.Paulo Elio Gaspari, no qual convoca protestos
para 2014. “É a sua explícita contribuição à campanha conservadora no próximo ano”
(LEBLON, 2013c, [s/n]), acusa o editorial. E relata com um vocabulário carregado de
sectarismos a relação de intimidade do jornalista como agente da ditadura militar quando ainda
era editor da revista Veja.
Gaspari engrossa o coro daqueles que – a exemplo dele, […] sabem que só o
impulso de acontecimentos anormais pode devolver o poder ao
conservadorismo ao qual se filiam, nas eleições do próximo ano. […] O artigo
deste Natal carrega a ansiedade abusada de quem vê nas urnas de 2014 a
última chance de reverter um processo no qual ‘bruxos’ de farda e
megalomaníacos de redação perdem a prerrogativa de ditar o que é bom para
o país e para a democracia (LEBLON, 2013c, [s/n], grifos nossos).

No editorial Jango: mídia falsificou a autópsia política160, publicado na Carta Maior em
10 de novembro de 2013, analisemos o enquadramento desse resgate histórico de como a mídia
tratou a agenda de informações para derrubar o presidente e deu respaldo à ditadura militar,
desqualificando João Goulart, manipulando informações e dados de pesquisa de opinião,
desmoralizando lideranças, aumentando a incerteza social e fazendo a classe média “incorporar
um discernimento moralista e golpista”.
A mídia, enquanto instituição, foi – é – parte interessada no assalto ao poder
que interrompeu um governo democrático, suspendeu as liberdades e
garantias individuais, sufocou o debate de reformas estruturais, prendeu,
matou, torturou. Foi conivente com a censura à própria liberdade de expressão.
Foi dela a iniciativa de convocar o medo e a mentira e alimentar o linchamento
de reputações (LEBLON, 2013a, [s/n]).

A provável estratégia da imprensa, principalmente contra o governo e o Partido dos
Trabalhadores, é bastante criticada pelo enunciador em análise. O jornalista Mário Augusto
Jakobskind, no artigo As Organizações Globo e o método Homer Simpson de manipulação161,
chama a atenção para os métodos utilizados atualmente pelas instituições midiáticas,
principalmente o Jornal Nacional e seu editor William Bonner, como já falamos anteriormente.
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O enunciador completa exemplificando o enquadramento dado à cobertura sobre o
desmatamento na Amazônia, alertando que até a modulação da voz do apresentador é
instrumento para tratar a informação no Brasil. “Bonner certamente orientou a matéria com o
visível objetivo de levar o telespectador a se colocar contra a reforma agrária, já que, na
concepção manipulada da TV Globo, os assentados violentam o meio ambiente”, acusa o
articulista, alertando ainda para o modus operandi de desconstrução dos governos que
fiscalizam as concessões públicas de radiodifusão.
As Organizações Globo e demais mídias filiadas à Sociedade Interamericana
de Imprensa (SIP) raciocinam como se os canais de rádio e de televisão fossem
propriedade particular e não concessões públicas com normas e
procedimentos a serem respeitados. […] No momento em que o Estado
fiscaliza e cobra procedimentos, os proprietários de veículos eletrônicos de
comunicação entram em campo para denunciar o que consideram restrição à
liberdade de imprensa. Os governos do Equador, Venezuela, Bolívia e
Argentina estão no índex do baronato midiático exatamente porque cobram
obrigações contratuais. Quando emissoras irregulares não têm as concessões
renovadas, a chiadeira do patronato é ampla, geral e irrestrita (JAKOBSKIND,
2013, [s/n], grifos nossos).

Outro assunto com enquadramento importante para a pesquisa é a perseguição à empresa
que empregou José Dirceu pela Folha de S.Paulo com várias denúncias que atingem o
proprietário a fim de demitir o petista. O editorial da Carta Maior A opinião pública como
gado162 faz uma crítica severa à seletividade das informações e denúncias e ao bombardeio da
imprensa sobre a empresa que havia acabado de contratar o ex-ministro petista José Dirceu, ao
mesmo tempo em que denuncia o jornal sobre o ocultamento das denúncias contra Aécio Neves.
Dados minuciosos do longevo, profícuo matrimônio, são conhecidos e
circulam nos bastidores da mídia, de forma documentada, desde 2009. Quem
confessa é o jornal Folha de SP desta 5ª feira. Repita-se, o repórter Mario
Cesar Carvalho admite, na página 11, da edição de 28/11/2003 do jornal, que
se sabia desde 2009 da denúncia liberada agora pelo ‘Estadão’ – cujo limbo
financeiro pode explicar a tentativa de expandir o universo leitor com algum
farelo de isenção (LEBLON, 2013b, [s/n], grifo nosso).

“Farelo de isenção” é uma ironia para classificar a grande mídia como comprometida com
interesses políticos explícitos. E continua sua descarga irônica quando diz que em 2009 esse
“paiol” não mereceu um empenho investigativo equivalente ao destinado aos empregadores de
Dirceu porque o calendário político não era favorável.
Em 2010 havia eleições presidenciais; o jornal preferiu investir na ficha falsa
da Dilma a seguir os trilhos do Caixa 2 Tucano em SP. No seu conjunto, a
mídia tocava o concerto do ‘mensalão petista’. Dissonâncias não eram, nem
são bem-vindas. […] Ao mesmo tempo, o que a Folha admite agora, como se
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isso mitigasse o escândalo do metrô (‘Papéis que acusam o PSDB circulam há
mais de quatro anos’) corrobora a percepção de que estamos diante de uma
linha de coerência superlativa (LEBLON, 2013b, [s/n]).

Os temas e enquadramento são uma estratégia narrativa para demarcar o posicionamento
discursivo da Carta Maior, que, por vezes, também abusa do radicalismo e das acusações sem
provas. Esse tipo de análise, justificado pela divisão do campo que também estabelece nichos
de leitores, também compromete a credibilidade do material veiculado.

6.1.1.4 O ideal da objetividade jornalística

A análise da Carta Maior, em suas várias categorias, também a afasta do ideal de
objetividade pregado pela bibliografia clássica do jornalismo. Observar a produção do sentido
e como o ideal da objetividade interfere nos modos de fazer e de dizer da profissão pode ser um
caminho para observar a crítica que os próprios profissionais fazem aos seus pares. Apesar de
todos os indícios apontarem para a impossibilidade de ser objetivo, ou a objetividade ser um
ritual estratégico (TUCHMAN, ([1972]1993), há uma insistência secular nesse princípio. Um
dos poucos autores a acreditar na objetividade jornalística é Adelmo Genro Filho ([1987]2012),
quando diz que o jornalismo é uma forma de conhecimento cristalizada no singular, portanto,
o dito jornalismo informativo, pautado na objetividade, é ideologicamente antiburguês,
improvável, mas politicamente possível. Ora, Genro Filho entende que, ao seguir os
procedimentos estratégicos de objetividade, consequentemente, o profissional terá que seguir
todas as práticas, valores e funções previstas na autonomização do campo, e não há como o
jornalismo proteger o interesse público, atualmente mais do que nunca num mundo
hipermediatizado e neoliberal, sem ir contra os interesses do sujeito-Mercado.
De acordo com Genro (1987) objetividade no jornalismo brasileiro, assim, é praticamente
um mito, exercitada somente em notícias que não interessam aos donos de jornais ou a qualquer
outro poder na cadeia de produção. Aponta que, no processo de aproximação e submissão aos
poderes hegemônicos, como os governos ou o mercado, aconteceu um assujeitamento do
jornalista, que deixou de ser um intelectual ativo na construção da democracia para ser um
trabalhador especializado a serviço da organização. Rosen (1993) não só vai na mesma linha,
como dá um passo além, quando afirma que os jornalistas são “a última trincheira” da
objetividade. Para ele, tudo não passa de retórica ou parte de um contrato entre jornalistas e
patrões. Ou seja, notícias construídas a partir de estratégias que dão o sentido de autenticidade,
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o que difere do entendimento de verdade. Quando os jornalistas apontam as falhas de outro
agente do campo, isso fica ainda mais claro. A pesquisa volta aos exemplos captados na
amostra.
Em Publicidade oficial: quais critérios adotar?, apesar de dados estatísticos disponíveis
pela lei da transparência, Lima(2013) sugere que o governo não fornece informações sobre a
distribuição da renda publicitária como deveria. O jornalista não observa a existência de dados
legalmente disponíveis, ou seja, não cumpre regra para ouvir o contraditório conforme os rituais
e práticas do jornalismo. Em A verdadeira agenda e os interesses da revista “The Economist”,
uma revista de circulação global é acusada pelo jornalista Pignotti de se alinhar aos interesses
de seu país de origem, Inglaterra, e assim perder a credibilidade, como o “[…] já não tão
infalível New York Times (que teve a credibilidade arranhada após seu alinhamento patriótico
com George W. Bush, na Guerra do Golfo)” (PIGNOTTI, 2013, [s/n]).
Pelos grifos, é possível entender que o autor avalia que não seria permitido ao jornalismo
qualquer alinhamento patriótico com o seu país porque sairia do posicionamento discursivo de
contrapoder e defesa de interesse público. A falência e a credibilidade arranhadas são o
resultado de o jornalismo nem sempre optar pela verdade e pelo seu papel imprescindível de
defesa do interesse público, como avalia Genro Filho ([1987]2012), ou seja, um profissional
ideologicamente antiburguês.
Com o aumento do acesso às TICs e redes sociais, no artigo Mídia e crise de
representação, tudo a ver, traz nova acusação: cada vez mais o público perde a confiança em
suas instituições, inclusive na mídia. Apesar de a grande maioria da população (97%, segundo
a Digital Report 2017) se informar pela televisão, há uma crescente “perda de confiança nos
meios de comunicação comerciais” (LIMA, 2013b, [s/n]). O autor defende que um maior acesso
às informações de fontes variadas na internet possibilita a criticidade do público, embora
continue consumindo informações de massa pela televisão, o que não está sendo suficiente para
o público brasileiro forçar uma melhoria na qualidade do que é exibido nos meios de ampla
difusão. O que é melhoria na visão de Lima? Uma obediência a regras do campo.
Em O editorial de O Globo e a caixa preta da relação da mídia com a ditadura, ao criticar
o editorial do jornal mainstream, o site cobra a responsabilidade do veículo noticioso com a
verdade. Avalia que deveria haver uma autocrítica sincera com consequente pedido de
desculpas à sociedade por apoiar um governo ditatorial e violento, como o dos militares. “Mas
o que poderia parecer uma autocrítica acaba descambando ao longo do texto do editorial para
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um exercício cínico de justificação da decisão tomada em 1964 e de ocultamento dos
benefícios que a empresa teve por seu apoio aos golpistas” (WEISSHEIMER, 2013, [s/n], grifo
nosso). O compromisso com a verdade defendido pelo jornalista Weissheimer diz que a
autocrítica parcial feita pelo O Globo não seria jornalisticamente correta diante do parâmetro
ideal do jornalismo, a ponto de taxar o jornal O Globo de cinismo.
Em Observatório Global da Mídia é refundado em São Paulo, outra matéria significante,
o enunciador valoriza a qualidade como o sentido de verdade, ética e a gama de valores
deontológicos do jornalismo. “Da qualidade dos meios de comunicação, depende a qualidade
da democracia” (PASSOS, 2013, [s/n]). Ou ainda, em Greenwald: espionagem dos EUA pouco
tem a ver com terrorismo, ao elogiar o profissionalismo de um jornalista inglês (Glenn
Greenwald), o enunciador ressalta o “rigor e a paixão que lhe conferem seu compromisso e uma
trajetória profissional que vai muito mais além do caso das revelações” (FEBBRO, 2013, [s/n]).
O rigor diz respeito às práticas profissionais e à objetividade como ritual estratégico. Em Jango:
mídia falsificou a autópsia política, o editorial critica a imprensa em geral que apoiou o Golpe
de Estado que difamou pessoal e politicamente o presidente João Goulart sem provas.
Ao falar do tratamento da informação, em As Organizações Globo e o método Homer
Simpson de manipulação, o enunciador cita o exemplo da “matéria sobre o desmatamento na
Amazônia, elaborada exatamente para indispor a opinião pública contra os assentados”
(JAKOBSKIND, 2013, [s/n]). O enunciador em A opinião pública como gado trata com ironia,
quando chama a atenção para a prática discordante do discurso da Folha de S.Paulo, que em
seu manual de redação exige do repórter olhar os dois lados da notícia, mas, na prática, estimula
o desequilíbrio de lados e tenta ocultar do leitor no paradigma da objetividade o real
posicionamento ideológico daquela organização de mídia.
Temas ou versões conflitantes com a demonização petista mereceram, ao
longo de todos esses anos, o destino que lhes reserva a prática dos elegantes
manuais de redação: ouvir o outro lado, sem nunca permitir que erga a cabeça
acima da linha da irrelevância (LEBLON, 2013b, [s/n]).

Na amostra A convocação para 2014: Eliooo, o Heitor!, quando se refere à coluna como
panfleto, descarta qualquer isenção ou objetividade do colunista. O panfleto político é a defesa
opinativa, portanto não jornalística, de uma posição ideológica. O editorial aponta Elio Gaspari
como apoiador da ditadura, o que é considerado um dos mais graves distanciamentos da
objetividade jornalística, uma vez que a falta de independência com a submissão aos poderes é
um dos mais graves pecados do campo. “Reconheça-se no panfleto encartado na Folha o
predicado da coerência: Gaspari se mantém fiel à cepa na qual foi cevado e graças a qual deixou
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o batente das redações para viver das memórias da ditadura” (LEBLON, 2013c, [s/n], grifo
nosso).
Em China vs. Brasil: alguma diferença?, para o enunciador, a seletividade da informação
é uma forma de escamotear a objetividade em todos os grandes veículos da grande mídia.
“Curiosamente a Reuters Brasil, o Estadão e todos os demais, sem qualquer explicação para o
leitor brasileiro, reproduziram apenas seis (6) dos onze (11) parágrafos da matéria original,
divulgada pela própria Reuters” (LIMA, 2013c, [s/n]). Ao fazer isso, deixa de lado princípios
importantes da equidade jornalística. Noticiar com isenção, equilíbrio, independência, verdade
e, principalmente, em favor do interesse público é a defesa do jornalismo de qualidade que
emerge dos textos da Carta Maior.

6.1.1.5 Contrato de leitura

Um vínculo estável entre um meio e seus consumidores depende inteiramente da relação
de confiança que se prolonga no tempo; um relacionamento que preenche as expectativas de
quem decide consumir um produto discursivo antes mesmo de ser produzido. Para estabelecer
esse contrato, o produtor da enunciação tem que planejar suas condições de produção e criar
uma gramática que agrade os seus leitores presumidos. No caso da Carta Maior, seu leitorado
é composto por intelectuais e agentes sociais ligados ao espectro da esquerda na América
Latina, um público formado a partir da ebulição das discussões da Constituinte de 1988 e
abertura política, assim como impulsionado pela chegada da internet doméstica e das listas de
e-mail, quando se vislumbrou a possibilidade de articulações regionais e internacionais das
causas civis. O leitor-modelo de alto nível intelectual e enciclopédico é percebido em várias
matérias significantes. Destaca-se um leitor presumido crítico, de esquerda, hiperconectado e
com ideias próprias, sendo necessários bons argumentos para ser convencido.
Os primeiros enunciadores eram jornalistas e ativistas e, principalmente, analistas
políticos oriundos de jornais alternativos fechados após o fim do regime militar. Ex-exilados,
ex-presos políticos, intelectuais, professores universitários e pesquisadores que encontraram
naquele site um local para analisar e articular demandas sociais. De acordo com Joaquim
Ernesto Palhares (em entrevista em setembro de 2017), a primeira demanda foi ajudar a articular
e dar uma narrativa ao Fórum Social Mundial (FSM) em Porto Alegre, cujo lema era “Um outro
mundo é possível”; a segunda delas foi dar uma narrativa à candidatura do trabalhador Lula da
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Silva como representação da esquerda – o próprio candidato petista foi articulista nos anos de
2001 e 2002. A terceira demanda seria dar sustentação às candidaturas socialistas da América
Latina, com apoio integral ao governo venezuelano de Hugo Chávez e ao seu projeto
bolivariano para a América do Sul. Observa-se, nessa conjunção de demandas, que a iniciativa
da Carta Maior só foi possível porque a sociedade mediatizada emergia em suas inter-relações
entre os vários campos do espaço social facilitado pelas redes telemáticas.
Atualmente, Palhares acredita estar em uma disputa para a educação política dos
brasileiros para o socialismo. Leva-se em conta que a hipermediatização provocou mudanças
nos campos político e midiático, sendo que este último tem atuado de forma cada vez mais
decisiva nos espaços sociais, como observaram Couldry (2014) e Asp (2016). Tem-se que
considerar ainda a força de penetração da grande mídia comercial e o retardamento dos setores
progressistas da sociedade brasileira em perceber a necessidade do fortalecimento da mídia
contra-hegemônica. Essa defasagem se evidencia na dificuldade de conseguir assinantes
suficientes para manter sites de conteúdo mais ligado ao polo ideológico do campo jornalístico.
Em 2016, a Carta Maior recebeu 1 803 529 visitas totais, 1 137 296 visitantes únicos e
3 681 998 visualizações de páginas, sendo 2,04 páginas abertas por cada visitante e 3,26
minutos de permanência no site. Palhares defende que, se esses números fossem monetizados
em assinaturas pagas, mesmo a baixo custo, com certeza o site adquiriria sustentação e
independência dos poderes, como já existem iniciativas de funcionamento semelhantes na
Europa.
Porém, apesar da aceitação do contrato, os coenunciadores da Carta Maior hoje estão
afogados por uma superabundância de informações gratuitas vetorizadas pelas redes sociais.
São, igualmente, consumidores de um sem-número de sites que reproduzem conteúdos
assemelhados, assumindo até mesmo formatos superficiais – suscetíveis a fake news –
incentivados pela busca de cliques geradores de créditos publicitários para se sustentarem 163.
Supõe-se que os operadores escolhidos para análise do posicionamento das matérias
significantes e outros aspectos do contrato – títulos, fotografias, leitor-modelo, temas
preferenciais, enquadramento e sentido da objetividade – são suficientes para emergir os traços
discursivos necessários para a comprovação empírica nesse campo semântico. O que se observa
no posicionamento discursivo da Carta Maior é que os leitores de análises políticas estão se
163

AdWords é o principal serviço de publicidade da Google e principal fonte de receita dessa empresa. O serviço
usa o sistema de publicidade por Custo por Clique (CPC) que consiste em anúncios em forma de links
encontrados, principalmente, nos mecanismos de pesquisa relacionados às palavras-chave que o usuário está
pesquisando. Fonte: <https://adwords-br.googleblog.com/>.
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dispersando, não se convenceram da qualidade da matéria significante ou ainda não estão
preparados para pagar regularmente por esse tipo de notícia. No Brasil, contraditoriamente ao
que se observa na Carta Maior, 22% dos brasileiros indagados pela pesquisa da Digital Reports
2017 tinham se declarado disposto a pagar por matérias jornalísticas. “Se cada um dos 1,8
milhão de visitantes doasse um real em um mês, sustentaria o site por quase um ano”, comenta
Palhares (2017). Nesse contexto, o discurso da Carta Maior sobre o papel social do jornalismo
tem dificuldades de ser bem-sucedido no espaço social contemporâneo.

6.1.2 Analítica da mediatização

Com base na reflexão de Fausto Neto (2008), a mediatização tem trazido mudanças de
uma “enunciação representacional” para uma “enunciação de autorreferenciação” midiática.
Assim, ao circularem em seus próprios campos, os atos jornalísticos instalam-se em “zonas de
pregnância”, onde se tem uma forte percepção da forma e da estabilidade dos sentidos, gerando
novas enunciações e efeitos de sentido diversos, com as condições de produção do discurso
jornalístico sendo atravessadas por múltiplas interdeterminações. Assim, propõe uma “analítica
da mediatização” que dê conta da emergência de estratégias enunciativas e interpretativas
provocadas pela autonomização do campo das mídias imposta pelas transformações nos
contratos de comunicação e nos vínculos de produção e recepção dos discursos midiáticos.
São elas: as transformações da “topografia jornalística” – espaço organizador do contato
que tenta afastar a ideia de que os meios são somente produtos comerciais –; ascensão dos
jornalistas em sujeitos das matérias ou celebridades, explicações sobre bastidores de processo
de produção; “autorreferencialidade” do processo produtivo – “enunciação da enunciação” –
as mídias falam sobre si mesmas em repercussão de seus atos jornalísticos; reflexões sobre o
fazer jornalístico, operação de “autorreflexividade” na qual se teoriza sobre o ato jornalístico e
seus processos de produção; e a mediatização transformando o status do leitor em suas
“estratégias de protagonização”. A lógica da mídia jornalística apresentada nos outros três
aspectos dilui as fronteiras das zonas de pregnância que separavam as mídias do leitor,
incorporando-os ao processo produtivo enquanto coenunciadores mais efetivos do que antes da
intensificação da sociedade mediatizada.
Para Fausto Neto (2008), são enunciações que refletem os desafios e os efeitos de um
“modo de dizer”, chamando atenção para as concepções do dispositivo sobre o seu trabalho e
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seu processo produtivo, com o propósito de legitimação e autocelebração da prática jornalística.
A mídia se torna um agente social em contato direto com outros campos sociais, inclusive
sobrepondo-se sobre os outros campos. As estratégias enunciativas servem também como uma
forma de evitar pontos de fuga do leitor, comprometendo o sentido ou metas comerciais e de
audiências, como estratégia dos “redutores de complexidade” e duplo vínculo proporcionado
pelo ombudsman. A pesquisa volta-se, então, para a comprovação no corpus pesquisado.

6.1.2.1 Topografia jornalística

Observamos a topografia como espaço organizador do contato que tenta afastar a ideia de
que os meios são somente produtos comerciais em algumas situações na amostra. Primeiro, na
matéria O editorial de O Globo e a caixa preta da relação da mídia com a ditadura, o
enunciador defende que, com a interatividade proporcionada pela internet e pelo acesso à
informação, as organizações de mídia são obrigadas a se desculpar com o leitor sob perigo de
perder a credibilidade, mas no Brasil ainda não compreenderam isso e só justificam. Essa
mesma mudança é apontada na matéria Observatório Global da Mídia é refundado em São
Paulo, sendo necessário aprofundar a construção de um ambiente crítico de reflexão sobre a
mídia, que não pode mais ser apenas um espaço de defesa do capital.
Outro ponto da topografia evidenciado por Fausto Neto (2008) está na ascensão dos
jornalistas em sujeitos das matérias ou celebridades, assim como explicações sobre bastidores
de processo de produção. Na matéria Greenwald: espionagem dos EUA pouco tem a ver com
terrorismo, a internet torna possível ao jornalista ser reconhecido em sua competência
intelectual em qualquer lugar do planeta. O jornalista inglês sediado no Brasil foi escolhido pela
fonte, o americano Snowden, foragido no Japão, por seu destaque em reportagens investigativas
à frente do pequeno The Guardian. Outras celebridades não são jornalistas, mas as próprias
organizações jornalísticas, como a Folha de S.Paulo ou a Rede Globo, citadas várias vezes na
amostra. O jornal inglês The Economist virou o próprio objeto de matérias. O material
significante da Carta Maior julga jornais como O Globo, no Rio de Janeiro, e Clarín, na
Argentina; El Mercurio, no Chile, e outros editam matérias com o mesmo teor, como se fossem
extraídas de uma mesma matriz midiática. Essa hipermediatização e inter-relação dos campos
sociais faz com que essa topografia se alastre para contatos e intervenção nos mais diversos
espaços sociais.
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6.1.2.2 A autorreferenciação

A Carta Maior não apresentou muitos casos de autorreferenciação, somente em duas
ocasiões da amostra. Na propagação da entrevista exclusiva realizada no Rio de Janeiro com o
perfil de Glenn Greenwald, pois os furos de reportagem e entrevistas exclusivas são motivos de
distinção no campo. Na matéria Observatório Global da Mídia é refundado em São Paulo,
porque foi uma articulação da própria organização jornalística Carta Maior para demonstrar o
respaldo que tem internacionalmente, outro fator de importante distinção no campo e para toda
a sociedade.
O diretor da Carta Maior, Joaquim Palhares, que era o vice-presidente do
MWG, foi o responsável pela rearticulação do grupo, que recebeu a adesão
imediata de jornalistas e intelectuais do Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia,
Venezuela, Equador, México, Chile, Estados Unidos, Portugal, Espanha,
França e Índia (PASSOS, 2013, [s/n]).

Contudo, o que mais se viu na amostra da Carta Maior foi a crítica à grande mídia e aos
demais agentes do campo jornalístico ligados ao polo de difusão ampliada, como se a
legitimação da sua informação fosse mais baseada no erro dos concorrentes comerciais ou na
ausência da mídia hegemônica em vários setores da sociedade do que em vangloriar-se de seus
próprios méritos. Isso nos leva à análise da reflexividade, presente na mediatização da
sociedade.

6.1.2.3 A autorreflexividade

No bojo da crítica à grande mídia feita pelo enunciador em análise, observa-se que as
mudanças no jornalismo levaram a profissão a uma formação acrítica e voltada para o mercado.
O enunciador afirma que os jornais brasileiros de ampla circulação estão cada vez mais ligados
ao capital e se afastando da isenção da reportagem jornalística digna e equitativa. A Carta
Maior observa que o Brasil vive o esgotamento de um ciclo e está com dificuldades de seguir
adiante. Muito se deve aos fracassos políticos desse período democrático, por isso, acredita na
necessidade de aprofundar a construção de um ambiente crítico de reflexão sobre a mídia, que
sofre uma crise de representatividade que passa pela descredibilização da política e demais
mediadores sociais.
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A convergência de mídias provocada pela digitalização tem levado governos de outras
democracias a buscar formas de financiar especificamente a mídia digital, enquanto no Brasil
há uma batalha que envolve lobbys e leis que não promovem equilíbrio na distribuição de
verbas, provocando inanição na mídia contra-hegemônica. Desde o Golpe de 2016, o polo
ideológico da circulação restrita está sofrendo por asfixia financeira e legal. Como explicar o
poder mundial de afetação da centenária revista inglesa The Economist que, apesar de ter
circulação de 1,4 milhão de exemplares físicos, permanece como um dos veículos mais
influentes junto às elites dominantes de todos (ou quase todos) os países do Ocidente? Essa
revista, nesta amostra, pede a saída do ministro da Economia Guido Mantega, na matéria A
verdadeira agenda e os interesses da revista “The Economist”. E sua sugestão é considerada
por setores importantes do Brasil.
Um editor e o colunista de economia do Jornal das Dez, da Globo News,
concederam amplo destaque às recomendações escritas por The Economist
em sua última edição, na qual, com um senso de humor impregnado de
desprezo, disse que não recomendará mais a queda de Mantega, sabendo que
a presidenta Dilma Rousseff rechaça imposições, como ela mesmo afirmou na
cúpula do BRICS realizada na África do Sul, frente a primeira investida da
publicação londrina (PIGNOTTI, 2013, [s/n]).

Outros trechos retirados da amostra fazem reflexão semelhante e igualmente pessimista:
Essas empresas participam ativamente da vida política, econômica e cultural
do país, assumindo posições, fazendo escolhas, pretendendo dizer à população
como ela deve ver o mundo (WEISSHEIMER, 2013, [s/n]).
Nós entendíamos que o poder financeiro, sozinho, não exercia a mesma
influência do que com o apoio do poder ideológico decorrente do midiático.
Portanto, nós dizíamos que combater a globalização era combater o poder
financeiro e o poder midiático, que andam juntos (PASSOS, 2013, [s/n]).
Não é a primeira vez em nossa história política recente que a grande (velha)
mídia se auto atribui o papel de formadora e, simultaneamente, de expressão
da vontade das ruas – vale dizer, da ‘opinião pública’ (LEBLON, 2013b,
[s/n]).

6.1.2.4 A protagonização

Na analítica da mediatização a partir da transformação do status do leitor e suas
estratégias de protagonização, pode-se afirmar que essa lógica da mídia jornalística brasileira
apresentada nos outros três aspectos da analítica de Fausto Neto (2008) dilui as fronteiras das
zonas de pregnância que separavam as mídias do leitor, incorporando-os ao processo produtivo
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enquanto coenunciadores mais efetivos do que antes da intensificação da sociedade
hipermediatizada. O leitor é convocado a todo momento a opinar, a interagir, embora o produto
final jornalístico não vise ao seu interesse, mas a convencê-lo de um ideal preestabelecido de
mundo. No caso do enunciador, à esquerda, com bases socialistas.
No artigo As Organizações Globo e o método Homer Simpson de manipulação, publicado
em 25 de novembro de 2013, e no editorial A opinião pública como gado, de 29 de novembro
de 2013, o enunciador acusa a Rede Globo de orientar matéria. No primeiro caso, com o visível
propósito de levar o telespectador a se colocar contra a reforma agrária. “Em suma: assim
caminha o jornalismo da TV Globo. Quando questionado, a resposta dos editores é acusar os
críticos de defenderem a censura. Um argumento que não se sustenta” (JAKOBSKIND, 2013,
[s/n]). No segundo caso: “No seu conjunto, a mídia tocava o concerto do ‘mensalão petista’.
Dissonâncias não eram, nem são bem-vindas” (LEBLON, 2013b, [s/n]). Por fim, acusa a grande
mídia de iniciar campanha conservadora para as eleições de 2014.

6.1.3 Lógica da mídia jornalística

Para o enunciador Carta Maior, a mídia deveria ter livre concorrência, com redução das
desigualdades regionais e sociais, com tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte, como preveem o artigo 170 e o parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, a fim de
reprimir o abuso de poder econômico, com vistas à eliminação da concorrência e aumento
arbitrário dos lucros, como diz o artigo 173. Repudiam a subordinação ao capital e ao mercado,
desde as diretrizes da informação, principalmente quando a mediatização faz com que
organizações internacionais afetem o campo jornalístico brasileiro, como foi o caso citado do
The Economist e da Rede Globo para derrubar o ministro da Fazenda Guido Mantega.
A combinação de interesses econômicos e políticos dos grupos regionais e nacionais de
mídia brasileira reflete diretamente na qualidade da informação oferecida ao público. As
estratégias discursivas, as mentiras e a banalização dos fatos passaram a fazer parte da rotina
da grande imprensa brasileira. A lógica da mídia brasileira é conservadora e praticamente não
oferece espaço para o debate de questões de interesse público; acredita que, em momentos
históricos, como a ditadura, foi imprescindível seu apoio para a manutenção da democracia,
como disse Albuquerque (2000). Portanto, grandes jornais mantêm proximidade com o poder
na esperança de obter furos e benesses governamentais. Pode partir da mídia, como foi o caso

264

da Rede Globo na cobertura das Jornadas de Junho, a iniciativa de convocar o medo e a mentira
e alimentar as manifestações contra o governo federal, e assim aproveitar para o linchamento
de reputações, como fizeram com João Goulart no Golpe de 1964.
O texto China vs. Brasil: alguma diferença?, publicado em 28 de dezembro de 2013,
aproveita a repercussão da notícia sobre as diretrizes do Partido Comunista Chinês à imprensa
estatal, para comparar com o discurso único da grande imprensa brasileira; “no Brasil, a grande
mídia trabalha dentro de uma mesma lógica, como se existisse um único editor, um supra
editor” (LIMA, 2013c, [s/n]).

6.1.4 Papel social do jornalismo
Diante de todas essas pistas, o papel social do jornalismo na Carta Maior passa pelo
pluralismo político, liberdade irrestrita de expressão, avaliação crítica do papel desempenhado
no jornalismo, informação com ética, equidade e verdade; por ser um espaço para o debate de
questões de interesse público, organizar outros jornalistas, intelectuais, professores e também
os consumidores para se defender do poder midiático e promover a democracia. Glenn
Greenwald é um personagem que define o jornalismo de uma maneira militante, da mesma
forma que o enunciador em análise: “Para mim, o jornalismo são duas coisas: investigar fatos
sobre as atividades de quem está no poder e procurar impor-lhes limite” (FEBBRO, 2013, [s/n]).
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6.2 FOLHA DE S. PAULO E O DISCURSO EQUILIBRISTA

O site Folha de S.Paulo Online, que doravante chamaremos de Folha, está no espectro
de direita, do polo de ampla difusão ou polo econômico, como o leitor preferir. O relatório final
da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, chancela oficialmente a versão de que o Grupo
Folha deu apoio financeiro e ideológico ao Golpe de 1964, assim como apoio material à
repressão contra os opositores da ditadura, com o fornecimento de veículos para a Operação
Bandeirante, a Oban, um centro de investigações do Exército que combatia as organizações de
esquerda164. Paira sempre a dúvida se esse apoio aconteceu por convicção ideológica ou por
uma conjuntural sobrevivência comercial, porque essa mesma organização protagonizou uma
aparente virada ideológica no início da abertura política, absorvendo vários quadros da
imprensa alternativa em processo de falência, saindo à frente do processo de democratização
do Brasil, assumindo bandeiras progressistas e sendo o jornal pioneiro no apoio do ‘Movimento
Diretas Já’. Há um paradoxo e é preciso compreender como esse contrato se reorganizou
discursivamente junto aos seus leitores.
Essa virada radical no início do processo democrático a colocou como preferida da
intelectualidade durante os anos 1980 e 1990 e, consequentemente, conquistou capital social no
campo jornalístico para impor seu Projeto Folha e seus consequentes manuais de redação ao
campo profissional brasileiro. Nos anos 1990, os manuais já eram adotados como material
didático nas universidades. Com um discurso de rigor e pluralismo, convenceu o campo do
jornalismo brasileiro de que a partir da restauração da democracia se poderia, enfim, almejar o
rigor de apuração, a objetividade dos fatos e outros ideais da deontologia da profissão como
registrado nas bibliografias clássicas escritas por colegas estrangeiros. Contudo, não observou
a reflexão do brasileiro Adelmo Genro Filho ([1987]2012) quando afirma que toda essa fórmula
de rigor das práticas, valores e funções só funcionaria, em tese, se praticasse um jornalismo
antiburguês.
Ao decompor as 25 matérias selecionadas de 2013 para o corpus de análise, pretende-se
isolar invariantes que demonstrem o que realmente os jornalistas que escreveram na Folha no
período entendem por papel social do jornalismo. Há nesta seleção em sua maioria matérias de
colunistas, mas abriu-se para carta ao leitor e até mesmo notícias que tiveram um teor
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Revista Carta Capital, 10/12/2014. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/cnvchancela-versao-de-que-a-folha-emprestou-carros-para-a-ditadura-3323.html>.
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discricionário da relação do jornalista e a sociedade. A pesquisa entende que estes textos,
independente do seu gênero jornalístico, trazem discussões subjetivas, opiniões escritas por
jornalistas profissionais que pertencem (ou pertenceram, no caso de Marcelo Tas) ao quadro da
Folha. São as seguintes matérias significantes:
Tabela 2 – Matérias da Folha de S.Paulo
Data

Autor

Cargo

29/05/2013
08/06/2013
12/06/2013
19/06/2013

Thomaz Souto Corrêa
Álvaro Pereira Jr
Elio Gaspari
Nelson de Sá

a) Colaborador
b) Colunista
c) Colunista
d) Colunista

Título da matéria

a) O importante e o interessante
b) Jornalismo patrocinado
c) O futuro do jornalismo estava na Gávea
d) Com câmera e som, ‘ninja’ Filipe Peçanha transmite e
participa de protestos
21/06/2013 Tai Nalon
e) Repórter
e) Imprensa estimula moralismo que gerou protestos, diz
Carvalho*
f) Ombusdman
23/06/2013 Suzana Singer
f) Bicho de sete cabeças
g) –
24/06/2013 DO RIO
g) Fifa critica cobertura dos protestos pela imprensa
brasileira *
h) Ombusdman
30/06/2013 Suzana Singer
h) #vemprarua, Folha
i) 07/07/2013 DE SÃO PAULO
i) Folha debate cobertura de protestos de rua*
j) Editor-chefe
07/07/2013 Sergio Dávila
j) Cidadão Face
k) Repórter
28/07/2013 Vanessa Barbara
k) Análise: Na cobertura das manifestações, TV Globo é
pautada pela internet*
l) Colunista
28/07/2013 Nelson de Sá
l) Grupo Mídia Ninja se projeta ao cobrir protestos ao vivo
m) Ombusdman m) Papa, P2 e os Ninjas
28/07/2013 Suzana Singer
n) 28/07/2013 Editorial
n) Mitos das redes sociais
o) Repórter
04/08/2013 Paulo Vinícius Coelho
o) Folha iniciou uso de estatísticas entre jornais brasileiros*
p) Repórter
05/08/2013 Camila Costa/ BBC
p) Sob holofotes, Mídia Ninja pede dinheiro do público para
ampliar alcance*
q) Marcelo Tas
11/08/2013 Marcelo Tas
q) O Facebook e a máquina de escrever
r) Colunista
16/08/2013 Michel Laub
r) Jornalismo cultural
s) Colunista
16/08/2013 Marli Gonçalves
s) Mestre Dines, ouso discordar
t) Proprietário
07/09/2013 Otavio Frias Filho
t) O jornalista é um verdadeiro ignorante; mas um ignorante
29/09/2013
Janio
de Freitas
curioso
Fonte:
Produção
própria.
* Matérias escritas por jornalistas
com emergência de discurso sobre o papel social
u) Pressões e exceções
da06/10/2013
profissão. Suzana Singer
11/10/2013 Clóvis Rossi
v) Arauto das más notícias
08/12/2013 Juca Kfouri
w) O jornalismo sobreviverá ao papel?
29/12/2013 Suzana Singer
x) O tempo premia
6.2.1 Condições de produção e a crise dos intermediários
y) Uma boa-nova

Para entender as pistas e a gramática de produção, é preciso evidenciar algumas
estratégias da Folha e entender o seu próprio processo de construção de posicionamento
discursivo de estratégias inovadoras para conseguir manter um equilíbrio narrativo entre
discurso e prática dissonantes. Não se pode deixar de ressaltar a filiação do Grupo Folha ao
empresariado e ao capital financeiro paulista, ligado a ideais liberais. Ao mesmo tempo em que
se projeta para o futuro com a tentativa de continuar dando os rumos do jornalismo brasileiro,
observa as grandes mudanças provocadas pela internet e as possibilidades disruptivas e de
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contranarrativa que podem ser um caminho contrário do modelo de negócios que as empresas
consolidadas esperam, que seria viabilizar suas operações on-line para que se tornem lucrativas.
Ao mesmo tempo em que a internet abre possibilidade para grandes investigações
jornalísticas e sua consequente divulgação mundial a partir de pequenos jornais de prestígio,
como o The Guardian, os Mídia Ninja podem propiciar uma transmissão ininterrupta de
manifestações, sem edições ou cortes, que acaba por desqualificar o processo de seleção do
jornalismo. Sem seleção, como referendar os procedimentos de objetividade cultivados no
campo e pela própria Folha?
A Folha, assim como outras organizações do polo de difusão ampliada, não conseguiu
cobrir as Jornadas de Junho de perto como os jovens do grupo alternativo Mídia Ninja. Aquela
ruptura de poder temporário da mídia brasileira em 2013 provocou um choque na lógica da
mídia jornalística brasileira, que ficou sem saber lidar com as manifestações que impediam os
jornalistas de veículos comerciais de penetrar. Apoiar ou condenar? Até que a Folha
compreendeu que as manifestações poderiam ser úteis para sua cobertura de oposição contra o
governo petista, firmada no pacto de 2010, durante o Fórum Democracia e Liberdade de
Expressão, do Instituto Millenium, do qual é uma das mantenedoras.
Ao repercutir declarações de ministros de Estado sobre as manifestações, assim como
intensificar a cobertura negativa dos protestos e manifestações difusas ocorridas em junho de
2013, federalizou as manifestações que começaram regionais contra o aumento de passagens
de ônibus e foram ampliadas para protestos contra a Copa do Mundo de Futebol de 2014. A
cobertura desequilibrada contra o governo recebeu condenações internas tornadas públicas pela
própria ombudsman da Fédération Internationale de Football Association (Fifa), além de várias
reprovações e rechaços nas redes sociais. Manifestantes expulsavam jornalistas das
manifestações, além de o prédio da Folha – assim como o da Rede Globo – ser palco de
protestos.
As condições de produção dos jornalistas mudaram radicalmente ao tentarem se adaptar
ao fenômeno de multidões difusas convocadas pela internet, ao mesmo tempo em que assistiam
e eram obrigados a utilizar o material do grupo Mídia Ninja, considerado amadorístico pelo
campo, pois não obedece às práticas marcadas do jornalismo. O grupo Mídia Ninja virou alvo
de críticas dos meios de comunicação, mas também provocou uma mudança de postura no
campo. E até mesmo a Rede Globo, gigante midiática marcadamente anti-manifestações no
início, começou a tentar fazer uma cobertura mais equânime ao final, embora tenha
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redirecionado a força destas para fomentar o movimento de impeachment que surgiria em
seguida.
No artigo da repórter Vanessa Barbara, publicado na editoria Poder, em 28 de julho de
2013, intitulado Análise: Na cobertura das manifestações, TV Globo é pautada pela internet,
aparece o que os jornalistas da Folha começaram a chamar de “crise dos intermediários”, onde
o jornalismo tem que aprender a conviver com a proatividade dos jovens e seus aparelhos
celulares. A matéria mostra que a emissora de televisão com maiores índices de audiência do
Brasil, a Rede Globo, está sofrendo grande rejeição nas ruas e tem que se valer do material
amador e disruptivo dos “Ninjas” para sua cobertura. O jornal britânico The Guardian, que
virou referência e distinção no campo jornalístico, afirma que o grupo Mídia Ninja se tornou
uma fonte confiável de informação para muitos. Aos poucos, emerge nos discursos uma
aceitação da crise de credibilidade da mídia junto à sociedade brasileira provocada pela
mediatização da informação, compartilhada em excesso pela web.
[O grande número de transmissões de informação via redes sociais] pode ser
facilmente interpretado como uma resposta à crise dos intermediários tanto na
política quanto na mídia, uma tentativa de produzir contranarrativas e tomar
para si a cobertura dos acontecimentos. […] Quando os canais tradicionais
não dão conta das novas demandas, surgem outros mediadores (BARBARA,
2013, [s/n]).

Até mesmo as instituições judiciárias são questionadas, porque os vídeos feitos após as
prisões irregulares eram compartilhados durante a madrugada, desmentindo as acusações dos
policiais. A autoridade estava sendo contestada pela sociedade hipermediatizada pela primeira
vez, e o campo jornalístico de difusão ampliada entrou em crise de identidade. A Folha ainda
trabalha com um duro cenário interno de fechamento de vários títulos impressos, com
demissões em massa provocadas pela migração de leitores dos produtos impressos para os
websites noticiosos gratuitos.
No mundo, uma das saídas encontradas para viabilizar as operações on-line passa pela
publicidade imbricada no conteúdo do jornalismo, uma das características mais condenadas
desde a separação de fato e opinião; agora, para sobreviver, estão aceitando a junção da
publicidade e do jornalismo, com o chamado “content branded”. Ou uma saída mais digna e
tecnológica, com a necessidade de criar um conteúdo autóctone para os mobiles, como o “digital
first”. Na Câmara Federal, votava-se o Marco Civil da Internet e as indecisões só tenderam a
aumentar com o passar do tempo. Com um público cada vez mais exigente e com uma
superabundância de informações disponíveis, a organização jornalística ainda faz opção por
uma oposição feroz ao governo e defesas neoliberais no que diz respeito à política e economia.
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6.2.1.1 Fotografia

A fotografia será pista para a enunciação e consequentemente compreensão das condições
de produção do contrato. Contudo, a amostra selecionada contém, em sua maioria, artigos de
opinião e somente apresentou sete fotografias, sendo que muitas delas tinham o sentido
conotado ou com vetorização para um campo de sentidos complementar ao título. A imagem
mental dentro do que chamamos de imaginário social, se é efetivamente acessível, faz-se por
meio das representações codificadas da realidade, prática normatizada pelas relações sociais,
pela logicidade do verbal ou por uma logicidade própria da visualidade, como disse Roland
Barthes (1990). Como uma caixa preta, as imagens mentais conscientes ou inconscientes
relacionam-se de uma forma ambígua com as imagens reais, entendidas aqui como imagens
naturais.
Figura 9 – FSP 19.06.2013

Fonte: Folha de S.Paulo.

Na matéria Com câmera e som, 'ninja' Filipe Peçanha transmite e participa de protestos,
a foto tem finalidade informativa e expressiva, com uma cadeia flutuante de significados
(retórica das paixões), que utilizou estereótipos visuais e conotação na fotografia com uma
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sintaxe negativa aos manifestantes que chamavam de vândalos. Abaixo do título que diz que
Peçanha participa dos protestos, vê-se pessoas quebrando um painel da Coca-Cola, um dos
símbolos do capitalismo moderno. Na foto, informativa e conotada, não aparece o cinegrafista
Filipe Peçanha, mas jovens sem camisa, alguns com o rosto coberto, depredando com pedaços
de madeira um quiosque da Coca-Cola, marca multinacional de refrigerantes que virou símbolo
do capital transnacional. A legenda, que diz “Ninjas gravam protesto em SP; manifestantes
danificam painel da Coca-Cola, na esquina da Paulista com a Consolação”, remete ao sentido
de que o jovem Filipe Peçanha e todos os seus colegas são responsáveis pela depredação da
cidade de São Paulo, em seu espaço de maior valor sentimental que é a Avenida Paulista.
Figura 10 – Manifestantes se beijam e criticam deputado e pastor Marco Feliciano

Fonte: Folha de S.Paulo.

Na matéria Imprensa estimula moralismo que gerou protestos, diz Carvalho, volta a
retórica das paixões na foto, mas também no texto que vamos analisar a seguir. Uma série de
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33 fotos slides-show165 mostrava o sétimo ato das manifestações do Movimento Passe Livre.
Assim como o texto agressivo, a sequência de fotos traz uma retórica própria, com grande parte
delas fazendo clara alusão a protestos alheios à reivindicação inicial da meia-passagem. Entre
as várias fotos e situações em torno dos protestos direcionados às passagens de ônibus, a Folha
escolheu a foto de duas jovens se beijando e segurando um cartaz contra o deputado federal
Marco Feliciano, o pastor evangélico que, em março daquele ano, assumiu a Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, desencadeando uma série de protestos contra
suas declarações racistas e homofóbicas.
Figura 11 – Manifestantes tiram fotos durante ato para comemorar a suspensão do aumento da tarifa
do transporte na Av. Paulista

Fonte: Folha de S.Paulo.

Essa fotografia (figura 11) é a primeira da série que ilustra a matéria de críticas ferozes
ao ministro da Casa Civil, Gilberto de Carvalho, que recrimina o tom sensacionalista e
amplificado da imprensa sobre as manifestações de junho. Como já dizia Asp (2014), os
políticos sempre tendem a perder num debate público. Além do tema do protesto contra a
homofobia, mostra uma sequência progressiva de violência dos atos. Primeiro, manifestantes
com rostos cobertos e camisetas ao estilo black blocs, segurando tochas; um grupo pulando
sobre monumento de Tomie Ohtake, patrimônio respeitado pelos paulistas situado na avenida
23 de Maio; confrontos entre manifestantes sem partido político com militantes de partidos de
esquerda; pessoas feridas durante os protestos; e, por fim, chama de “nacionalistas” as pessoas
que queimam bandeiras de partido e seguram cartazes com “ordem e progresso”.

165

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1299022-imprensa-estimula-moralismo-quegerou-protestos-diz-carvalho.shtml>.
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Ainda nesse mesmo slide, uma mensagem interessante emergiu na forma apresentada nas
fotografias das máscaras do personagem V dos quadrinhos de David Lloyd (e do filme V de
Vingança) que atulharam esses protestos propagando o anonimato e a liberdade com base em
princípios colaborativos da internet. Surgidas a partir do desenho de Lloyd, escritos a partir da
história de Guy Fawkes - liderança da Conspiração da Pólvora, em 1605 tentou explodir o
parlamento inglês para assassinar todos os membros e o rei que promoviam intolerância
religiosa. Para a Folha, todo esse simbolismo foi reduzido a mostrar garotos tirando selfies
enrolados com a bandeira do Brasil ou protestando contra Feliciano em cadernos escolares.
Figura 12 – Manifestante exibe cartaz contra o deputado Marco Feliciano

Fonte: Folha de S.Paulo.

Outro tipo de uso da imagem pela Folha está na matéria Fifa critica cobertura dos
protestos pela imprensa brasileira, também informativa, mas dada de forma conotada. Duas
apresentações de slides, uma com 13 fotografias166 e outra com 24 fotografias167, mostram
violência nos protestos conotando uma versão contrária à opinião da Fifa. Ao colocar duas
baterias de fotos, foi uma clara demonstração de sentido de confrontação à crítica do órgão
internacional. Pode estar querendo mostrar independência ao evento particular ou reforçar a
crítica de que não havia condições de Copa do Mundo no Brasil. Esse efeito de conotação se
faz pela diferença do modo de apresentação do discurso jornalístico; enquanto a matéria parece
jornalisticamente correta, o discurso da imagem conota a informação e desloca o sentido, como
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Disponível em: <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/17276-protesto-em-fortaleza>.
Disponível em: <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/17222-protestos-durante-a-copa-dasconfederacoes>.
167
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se estivesse pela fotografia desmentindo todo o discurso feito pela Fifa e noticiado
objetivamente pelo jornal. A mensagem verbal parece participar da objetividade e a denotação
da imagem inocenta a conotação dada pelas fotografias. O equilíbrio da estratégia narrativa da
Folha.
Figura 13 – FSP 24.06.2013

Fonte: Folha de S.Paulo.
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Figura 14 – FSP 24.06.2013

Fonte: Folha de S.Paulo.
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Figura 15 – FSP 28/06/2013

Fonte: Folha de S.Paulo.

Na matéria Análise: Na cobertura das manifestações, TV Globo é pautada pela internet,
o sentido da fotografia é informativo e conotativo. No slide de 30 fotografias168 mostrando um
protesto contra o governo do Rio de Janeiro, a foto inicial mostra os manifestantes com
máscaras de gás, capuz e até um chapéu de cangaceiro, levando ao sentido de que os
manifestantes estão dispostos à violência. A legenda dessa primeira foto mostra que o protesto
em Copacabana chegou próximo ao palco da Jornada Mundial da Juventude e o show de
encerramento do evento foi finalizado antes do previsto, indicando que a manifestação oferecia
perigo aos jovens religiosos. Na sequência, mostram jovens com camisas nos rostos, a barreira
policial, a mistura dos jovens católicos e manifestantes com cartazes em inglês denunciando a
situação do governo carioca para o Papa Francisco e a comunidade internacional. Apesar de
algumas mensagens conotadas, a relação entre fotografias e título é considerada equilibrada.

168

Disponível em: <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/18067-protesto-contra-cabral-no-rio>.
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Figura 16 – FSP 28/07/2013

Fonte: Folha de S.Paulo.

Figura 17 – FSP 05.08.2013

Fonte: Folha de S.Paulo.

Na matéria Grupo Mídia Ninja se projeta ao cobrir protestos ao vivo, o jornalista Nelson
Sá mostra que os produtores eram despreparados para a dimensão que tomaram como atores,
assim tenta mostrar amadorismo ao mesmo tempo em que coloca em suspeição as fontes de
renda e o apoio ao Partido dos Trabalhados (PT), enquanto a organização é anunciadamente
contra o governo federal. A imagem denotativa e ao mesmo tempo informativa é do próprio
grupo Mídia Ninja, reproduzida, na qual o rapaz continua filmando dentro do camburão. O
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impedimento de jornalistas trabalharem durante as manifestações sem serem agredidos fez do
Mídia Ninja a fonte de imagens mais frequente. Mais uma vez, a foto e o texto tentam equilibrar
a posição ideológica da Folha.
Figura 18 – FSP 05/08/2013

Fonte: Folha de S.Paulo.

O mesmo acontece na matéria Sob holofotes, Mídia Ninja pede dinheiro do público para
ampliar alcance, quando colocam duas fotografias (Figuras 17 e 18). A primeira com
estereótipos visuais, com jovens de roupas coloridas defronte a um muro grafitado
demonstrando a juventude, o despojamento e o amadorismo da iniciativa. A segunda,
denotativa com finalidade informativa, mostra um “ninja" apontando atrevidamente um celular
no rosto de um Policial Militar demonstrando falta de respeito à autoridade. Há indicadores de
conotação fotográfica, uma vez que a mão no peito do rapaz induz a se pensar numa discussão
entre as partes.

Figura 19 – FSP 07/09/2013

Na matéria O jornalista é um verdadeiro ignorante;
mas um ignorante curioso, a imagem é ilustrativa e
conotada, repleta de estereótipos. A ilustração clássica do
jornalista de lápis, caderneta e máquina fotográfica, óculos
e chapéu com aba e anotações. O artigo de Otavio Frias
Filho, diretor-geral da Folha, é ilustrado com a ideia
clássica do jornalista do começo do século, quando as
Fonte: Folha de S.Paulo.
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anotações eram feitas a lápis e fotografias analógicas, reforçando o estereótipo do “intelectual
curioso”.

6.2.1.2 Títulos

Os títulos das matérias significantes da amostra da Folha, em sua grande maioria, são
referentes (21 ocorrências). Esses objetos de regularidades textuais sob o controle da instância
de enunciação vetorizam o sentido dado ao texto (MOUILLAUD, 2002). A Folha utiliza essas
palavras de forma icônica (6 ocorrências) estrategicamente nos títulos nos sites. Um ponto
interessante de observar são os títulos-assuntos, enunciados invariantes e que constituem uma
região permanente. A notícia é induzida pelo seu valor informacional e o critério temático
retoma seus direitos e vetoriza para o mundo. Na amostra da Folha – Colunista (8); Ombudsman
(5); Opinião (4); Poder (5); Esporte (2) e Folhinha – observa-se que a concentração em Poder
é significativa, visto que os assuntos da mídia são tratados na mesma seção que assuntos de
política.
A coluna do Ombudsman é um espaço semanal de relevada significância porque cria um
duplo vínculo entre enunciador e coenunciador, também considerada uma entre tantas
estratégias que forjam as diferenças entre as instâncias da produção e da recepção. Nessa
amostra, a coluna dedicou cinco reflexões sobre críticas gerais de mídia, não só sobre os erros
do jornal, mas reflexões profundas sobre a profissão. Destaca-se a coluna de 23 de junho de
2013: a então ombudsman, Suzana Singer, no artigo Bicho de sete cabeças169, mostra as
dificuldades da cobertura da imprensa diante das características do movimento acéfalo
construído na web, da reação e da “animosidade fomentada no mundo virtual” contra a imprensa
e seus veículos oficiais, que culminaram em várias agressões contra profissionais. A jornalista
sai em defesa do campo, a partir da ação de outro par, a Rede Globo. Um trecho interessante
para observarmos o discurso dos jornalistas na situação de novidade para o campo, que é a
rejeição das ruas, um indício forte de falta de credibilidade. Ela parte em defesa da legitimidade
da profissão:
No ‘Jornal Nacional’ de quinta-feira, William Bonner precisou dizer que o
‘trabalho da imprensa é exatamente para dar voz às reivindicações de todos os
manifestantes’ e lamentou que ‘minorias [...] tentem intimidar o trabalho da
169

FSP, 23/06/2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/suzanasinger/2013/06/1299774bico-de-sete-cabecas.shtml>.
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imprensa, que está fazendo um serviço de utilidade pública’ (SINGER, 2013a,
[s/n]).

Ao observar esse trecho, percebe-se que o discurso de “dar voz às reivindicações” está
defasado, uma vez que milhares de pessoas estavam nas ruas sem ajuda da grande imprensa,
mas a partir de uma grande mobilização de internet. Singer, porém, enfatiza a função do
interesse público quando diz que: “Bonner tem razão em falar de ‘utilidade pública’. Cabe ao
jornalismo explicar aos 192 milhões de brasileiros que não foram às ruas o que está acontecendo
no país, com a maior objetividade possível” (SINGER, 2013a, [s/n]). Embora admita que a
tarefa é complicada para que, em meio a esse novo cenário multifacetado e virtual, consiga
manter as “condições normais de produção” do discurso noticioso, remete ao sentido da tríade
que sustenta o jornalismo, de valores, práticas e funções, que não passam de rituais estratégicos
e retórica de objetividade (TUCHMAN, [1972]1993; ROSEN, 1993).
Os artigos em Opinião foram escritos por jornalistas como contribuição única; são
jornalistas-leitores que se pronunciaram quatro vezes sobre a profissão no período estudado.
Houve ainda 8 colunas fixas com jornalistas debatendo os problemas da mídia brasileira. Até
mesmo o suplemento infantil, Folhinha, abordou o tema, demonstrando que o campo
jornalístico tem atingido outros campos da sociedade, principalmente a política, de forma
bastante direta.
Entre a opinião voluntária, destaca-se o jornalista Marcelo Tas. Ele entra no debate do
jornalismo para criticar os colegas da Folha por não desapegarem dos falsos dilemas e
reinventarem o jornalismo. Em um artigo para a coluna Opinião, intitulado O Facebook e a
máquina de escrever, no dia 11 de agosto de 2013, lembra a grande rejeição aos computadores
no início da sua carreira de jornalista e a defesa romântica das máquinas de escrever nas
redações jornalísticas da década de 1990.
Marcelo Tas chama atenção para o debate que a Folha estava fazendo naqueles dias após
as Jornadas de Junho, pois o tom do debate rivaliza o jornalismo convencional e as redes sociais
conduzindo os leitores a conclusões distorcidas. Aponta situações que devem ser aceitas como
parte da nova rotina produtiva, como informações em tempo real que pressionam decisões
editoriais e prazos de fechamento e a circulação de informação multidirecional de fluxo
contínuo. Conclui perguntando o real significado da expressão “mídia convencional” utilizada
por jornalistas da Folha nos últimos tempos.
Não é mera questão semântica. Quem pensa fazer parte da ‘mídia convencional’
parece ainda acreditar na existência de um ‘leitor convencional’. Mesmo contra
a vontade, a mídia antiga já foi empurrada para a Revolução digital pelos seus
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próprios usuários. É hora de nos desapegarmos dos falsos dilemas e
reinventarmos o jornalismo (TAS, 2013, [s/n])170.

A pesquisa ainda detectou que os títulos anafóricos (8 ocorrências) conferiram ao jornal
uma temporalidade específica, um acontecimento único, como o exemplo do Fifa critica
cobertura dos protestos pela imprensa brasileira171, de 24 de junho de 2013, que detalha a
coletiva dada no dia anterior, enquanto os títulos de referência (18 ocorrências) demandam um
complemento, um artigo ou um enunciado, que lhes confere o status de título informativo. A
grande maioria da amostra é composta por artigos de opinião que nem sempre optaram pela
clareza e inteligibilidade do gênero. Ao leigo, infere-se que poderia haver uma dificuldade para
distinguir fato de opinião no dispositivo internet, porque a diagramação nem sempre é marcada,
podendo aparecer por diferentes formas textuais, como comentários, editoriais, crônicas,
análises etc., como prevê Charaudeau (2006). Por exemplo, alguns títulos de referência que só
fizeram sentido porque vinham vetorizados pelo título-assunto “Colunistas”: Papa, P2 e os
Ninjas; Pressões e exceções; Bicho de sete cabeças; O importante e o interessante; O tempo
premia etc.
Para Charaudeau (2006), a regra da legibilidade obrigaria o título a ser o mais
compreensível possível, acessando os preconstruídos e não ditos. Na amostra, somente quatro
títulos trouxeram essa característica, são eles: Com câmera e som, 'ninja' Filipe Peçanha
transmite e participa de protestos; Fifa critica cobertura dos protestos pela imprensa
brasileira; Análise: Na cobertura das manifestações, TV Globo é pautada pela internet; Grupo
Mídia Ninja se projeta ao cobrir protestos ao vivo. Outra regra enfatizada pelo autor é a regra
da visibilidade, que na amostragem trouxe um equilíbrio entre função fática (9 ocorrências) e
função epifânica (9 ocorrências), a primeira de tomada de contato com o leitor e a segunda de
anúncio da notícia, o que demonstra um equilíbrio típico de jornais de referência.
A função sinóptica (1 ocorrência), de orientação ao percurso visual do leitor no espaço
informativo do jornal, aparece na matéria significante #vemprarua, Folha, na qual a hashtag
incide o campo semântico que remete ao sentido de convocação para o jornal se engajar mais
nas redes sociais, fazer uma cobertura mais audaciosa ou ainda procurar entender mais os jovens
engajados nas Jornadas de Junho, que têm esse slogan retirado de uma publicidade da Fiat.

FSP – Marcelo Tas, 11/08/2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/08/1324742marcelo-tas-o-facebook-e-a-maquina-de-escrever.shtml>.
171
FSP – 24/06/2013, Folha na Copa. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/06/1300423-fifa-critica-cobertura-dos-protestos-pelaimprensa-brasileira.shtml>.
170
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Contudo, a dramatização, que capta bem o contrato da comunicação midiática da Folha,
aparece com frequência (16 ocorrências), utilizando a ironia (5) com mais frequência.
Analisemos alguns desses títulos a seguir, observando os vocábulos em negrito. Na matéria O
importante e o interessante, o aforismo do jornalismo é colocado como título para diferenciar
o que é notícia do que é sensacionalismo. No título Jornalismo patrocinado, emerge a ironia
porque o jornalismo se mostra cada vez mais próximo da publicidade quando deveria ser
independente. Na matéria O futuro do jornalismo estava na Gávea, surge outra ironia, porque
todos querem saber o que acontecerá com a profissão e o uso do verbo “estava” dá o sentido de
que estava aqui e ninguém viu. No título Bicho de sete cabeças, emerge o sentido de algo muito
difícil de combater; a origem dessa expressão está na mitologia grega, na história da Hidra de
Lerna, um monstro de sete cabeças que, ao serem cortadas, renasciam. Por fim, o título Cidadão
Face ironiza a atuação da sociedade nas redes sociais, substituindo ações de cidadania, como o
debate público, na rede social Facebook.
O que se observou ainda é que a Folha está bastante preocupada com a migração de
leitores do papel para a web, por isso afirma que o “leitor que quer material multimídia
moderno” (FRIAS FILHO, 2013, [s/n]) e para isso investe em futuros consumidores, como
visto na matéria do diretor do jornal, Otavio Frias Filho, para a Folhinha, alimentando o
estereótipo da profissão. No artigo O jornalista é um verdadeiro ignorante; mas um ignorante
curioso172, de 7 de setembro de 2013, o diretor de redação da Folha de S.Paulo reforça a
imagem do profissional clássico.
E tem uma coisa que o jornalista sabe fazer. É contar uma história. O escritor,
que também conta histórias, pode inventar. O jornalista não. Ele só conta
coisas que aconteceram. Que estão acontecendo agora. As notícias. […].
Mesmo assim o jornalista tenta achar a verdade. E são tantos assuntos! […].
As notícias não param! (FRIAS FILHO, 2013, [s/n], grifo nosso).

6.2.1.3 Temas e enquadramentos

A análise dos temas demonstra a preocupação do enunciador com os jornais de papel em
meados de ser extintos, a partir do fechamento de títulos e de caminhos não habituais da prática
jornalística, até mesmo com o campo da publicidade interferindo diretamente no jornalismo
mediatizado. Ao mesmo tempo, características exaltadas no Projeto Folha, como respeito ao
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FSP, 7/09/2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2013/09/1337641-o-jornalista-eum-verdadeiro-ignorante-mas-um-ignorante-curioso.shtml>.

282

leitor, ética no jornalismo objetivo e elogio à grande reportagem e ao furo jornalístico, estiveram
presentes na amostra.
Contudo, a amostra traz 17 ocorrências, 68%, mostrando os protestos de junho, a ação da
imprensa e das redes sociais (12 ocorrências), preocupação com o modo novo da cobertura das
manifestações e redes sociais (4 ocorrências) e uma notícia em especial sobre uma crítica do
ministro Gilberto Carvalho, que mereceu uma repercussão não equilibrada por parte da Folha.
Vamos começar por ela e tentar isolar as invariantes dessa cobertura. A matéria Imprensa
estimula moralismo que gerou protestos, diz Carvalho, de 21 de fevereiro de 2013, assinada
por Tai Nailon, de Brasília, mostra um dos primeiros confrontos explícitos da crise entre o
jornal e o governo federal onde acaba evidenciando argumentos sobre o que entendem sobre o
papel da mídia.
Em pronunciamento à imprensa, com acesso somente a jornalistas de imagem, o ministro
Gilberto Carvalho faz uma avaliação das manifestações das Jornadas de Junho e dos
preparativos da Copa do Mundo de 2014. O repórter deu ênfase à crítica que o político fez à
imprensa, repercutindo entre as associações patronais. O título já indexa para o enquadramento
do material pela forte carga de crítica feita pelo ministro: Imprensa estimula moralismo que
gerou protestos, diz Carvalho. Logo no lead, a polêmica é acesa: “O ministro Gilberto Carvalho
(Secretaria-Geral da Presidência) atribuiu nesta sexta-feira (21) à imprensa o papel de estimular
‘um tipo de moralismo’ que resultou nas recentes manifestações pelo país”. O contexto da frase
foi colocado, após quatro parágrafos:
É verdade que a classe política paga o preço por isso. Mas é verdade também
que um certo tipo de abordagem, de estímulo ao longo do tempo e a imprensa
teve um papel nesse sentido de estimular um tipo de moralismo no sentido
despolitizado e um tipo de antipolítica que leva a isso que está acontecendo
também, disse [o ministro Gilberto Carvalho] (NALON, 2013, [s/n]).

Apesar de ter falado sobre outros segmentos da sociedade, como a classe política, a
matéria valorizou o enquadramento dado à ação da imprensa a partir da repercussão com
representantes das entidades ligadas aos donos de veículos de comunicação, como Associação
Brasileira de Imprensa (ABI) e Associação Nacional de Jornais (ANJ). Os profissionais de
jornalismo foram representados por uma associação pequena e sem representatividade sindical
alinhada ao pensamento liberal, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).
Todas as falas colocadas na matéria a partir de um subtítulo “Outro lado” descredenciavam o
ministro e o governo, como “incapaz”, “irresponsável”, “desastrado”, “sem fundamentação”,
“sem capacidade de compreender o momento”, “superficial”, “ignorante” – insultos que de
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certa forma referendaram a crítica do ministro, porém esse sentido não estava explicitado na
matéria.
Os entrevistados se colocaram como os mais capazes para captar a mensagem das ruas e
representá-la, trabalhando com profissionalismo e isenção. Vejamos os trechos, observando os
grifos:
Para o presidente da ABI (Associação Brasileira de Imprensa), Maurício
Azêdo, a fala de Gilberto Carvalho reflete uma má interpretação do momento
atual. ‘É mais uma declaração desastrada e sem fundamento de um membro
do governo que faz uma avaliação muito superficial da situação, não
compreende a gravidade do momento que o país vive, não capta o teor e a
mensagem das manifestações de milhões de brasileiros e chega a proferir esses
juízos sem o menor fundamento’, disse Azêdo.
‘Ele [Gilberto Carvalho], na verdade, ignora que os meios de comunicação,
de modo geral, têm refletido a insatisfação da população a atos desastrosos do
governo como essa orgia de aplicação de dinheiro público na Copa das
Confederações, na Copa do Mundo e em projetos que não atenderem ao
interesse público’, disse (NALON, 2013, [s/n], grifos nossos).

O trecho “os meios de comunicação, de modo geral, têm refletido a insatisfação da
população a atos desastrosos do governo” mostra o quanto as organizações jornalísticas no
geral, a Folha em particular nesta análise, têm se portado como representantes do interesse
público ou, mais grave, enquanto partido político no Brasil, como diria Perseu Abramo
([1988]2003). A matéria traz mais desse pensamento único da lógica da mídia jornalística
brasileira, de que trataremos mais profundamente a seguir, sendo necessário adiantarmos agora
para compreender os posicionamentos no campo jornalístico do Brasil.
O presidente da ANJ (Associação Nacional de Jornais), Carlos Lindenberg
Neto, lamentou as declarações do ministro. ‘[As palavras do ministro] revelam
um profundo desconhecimento do papel desempenhado pela imprensa numa
sociedade democrática, além de conterem uma interpretação equivocada da
natureza das manifestações populares desses últimos dias’, disse. Na opinião
dele, os jornais brasileiros estão cobrindo as manifestações ‘com
profissionalismo e isenção, e sobretudo correndo riscos, como revelam as
agressões a equipes de reportagem e os ataques a seus veículos e instalações’.
O jornalista Marcelo Moreira, presidente da Abraji (Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo), disse que, neste momento, ainda é difícil fazer
qualquer tipo de avaliação do que está acontecendo, mas que ‘responsabilizar
a imprensa parece uma tentativa de transferir responsabilidades’. ‘O ministro
infelizmente deu uma demonstração grande da falta de compreensão do que
o país está vivendo. Quando ele atribui esse fenômeno à imprensa, ele
primeiro demonstra não conhecer o papel dela, que sempre foi de informar a
sociedade sobre o que vem acontecendo no país e no mundo à sua volta, com
imparcialidade’ (NALON, 2013, [s/n], grifos nossos).

Observa-se ainda a noção clássica de jornalismo na fala do profissional, de que o trabalho
da imprensa não pode ser entendido fora do campo, “ele primeiro demonstra não conhecer o
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papel dela”, reafirmando valores deontológicos superados, como “imparcialidade”.
Praticamente aconteceu o mesmo quando a Fifa criticou a cobertura sensacionalista da imprensa
brasileira sobre os protestos. Não houve repercussão com a ABI, ANJ e Abraji, como aconteceu
três dias antes com o ministro Gilberto Carvalho, mas a matéria publicada em 24 de junho de
2013, na seção Folha na Copa, com o título Fifa critica cobertura dos protestos pela imprensa
brasileira173 traz uma “reclamação” do repórter de que teve sua liberdade de fazer perguntas
tolhida, quando escreve: “Antes mesmo que os jornalistas pudessem fazer qualquer pergunta, o
diretor de comunicação da Fifa repetiu a posição oficial da entidade a respeito das
manifestações”.
A notícia se limitou a transcrever a crítica sem analisar, na maior obediência aos preceitos
objetivos, o que se pode atribuir à cobertura da editoria de Esportes, menos incisiva com
assuntos políticos. Contudo, as fotografias que a ilustram deram uma conotação contrária, como
já analisado:
‘Temos que colocar objetividade novamente nessa discussão que está muito
acalorada e emocional. Jornalismo não é apenas audiência, mas uma
responsabilidade social’, disse Walter di Gregorio, diretor de comunicação da
Fifa. ‘Para dar apenas um exemplo, que considero forte: vi uma cena na TV
nos últimos dias, de gente quebrando um sinal de trânsito e pulando em cima
dele. A cena foi mostrada de quatro ângulos diferentes, 24 horas por dia. Isso
dá a impressão de que não havia mais sinais de tráfego no país inteiro, e a
percepção externa é que o país está sob fogo cerrado, que há uma guerra civil
acontecendo. Não é o caso.’
Di Gregorio também disse que, como ‘formadores de opinião’, os jornalistas
deveriam adotar ‘uma abordagem racional’. ‘Isso não quer dizer que vocês
não possam criticar o que acontece no país ou nos estádios, mas faço este
convite para que procurem enxergar o cenário completo’ (DO RIO, 2013,
[s/n], grifos nossos).

A crítica contundente do assessor de comunicação da Fifa mostra o tipo de cobertura
partidária da imprensa naquele momento. Contudo, a Folha se absteve de qualquer análise ou
comentário como fez com o governista Gilberto de Carvalho, que ousou contradizer os métodos
da mídia. Centrou a conotação nas 30 fotografias que mostravam violência e protestos em todo
o país.
A fronteira do campo jornalístico é bem delimitada pelos agentes do campo quando se
sentem ameaçados. Na matéria publicada pela Folha (19/06/2013) Com câmera e som, 'ninja'
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Filipe Peçanha transmite e participa de protestos174, o jornalista Nelson de Sá transcreve o
depoimento do jovem Filipe Peçanha, um videomaker do grupo de mídia N.I.N.J.A. (Narrativas
Independentes, Jornalismo e Ação), que chamou atenção pela maneira disruptiva de propor a
cobertura das manifestações conhecidas por Jornadas de Junho. A notícia já é uma distinção
dada ao grupo, começando com a descrição de uma mensagem via rede social Twitter de outro
jornalista, Jorge Pontual, agente representativo do campo jornalístico que atua como
correspondente da Rede Globo em Nova York: “se a bateria do Ninja não morrer, eu não durmo
esta noite”.
Como há esse controle cruzado entre os pares e a busca de distinção, esse é um bom
referencial para qualificar e dar credibilidade ao grupo, pelo menos no texto em análise.
Contudo, como uma disputa de forças no campo, a matéria chama a atenção para as
contradições do grupo ao destacar uma frase que coloca em dúvida a independência ideológica
do pretenso novo agente do campo, quando ele diz fazer parte da manifestação que cobre: “Não
é uma cobertura apartada, mas ‘intrínseca ao movimento’, diz ele” (SÁ, 2013a, [s/n]). O
distanciamento jornalístico é uma prática estratégica de objetividade, que o enunciador fez
questão de ressaltar, na tentativa de descredenciar o jovem e sua cobertura.
O descredenciamento do grupo continua com a matéria Grupo Mídia Ninja se projeta ao
cobrir protestos ao vivo175, de 28 de julho de 2013, assinada por Nelson de Sá, que começa a
trazer críticas mais fortes aos “concorrentes” Mídia Ninja. Já no título, traz o verbo “se projeta”
dando o sentido de “busca de fama” o que não faz bem à imagem consolidada do jornalismo
voltado ao interesse público. Ao final da matéria, inclusive, tenta ligar o grupo a financiamentos
federais e ao Partido dos Trabalhadores, a fim de colocar o trabalho em suspeição ligando-o
financeiramente a grupos de interesse diferente do público. Na matéria, o enunciador mostra
que o grupo não estava preparado para o trabalho que fez durante as manifestações; a ideia de
despreparo descredencia a prática. “O grupo Mídia Ninja (de Narrativas Independentes,
Jornalismo e Ação) foi tão surpreendido pelas manifestações de junho e julho quanto o resto do
país” (SÁ, 2013b, [s/n]).
Observa-se uma disputa velada do poder sobre a notícia, até certo ponto contraditória. Ao
mesmo tempo em que destaca a surpresa, o amadorismo e o despreparo da equipe que ainda
está construindo seu site de apresentação, introduz na matéria a fala de Bruno Torturra, líder do
174
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grupo, como jornalista ex-diretor da revista Trip, onde trabalhou por 12 anos. Pode-se inferir,
contudo, que os jornalistas tentam defender o campo dos novos modos de produção da notícia,
ao mesmo tempo em que só os admitem se forem feitos por seus pares e referendados por
instituições jornalísticas e científicas reconhecidas no campo, como se pode observar no trecho
a seguir.
A prisão do ‘ninja’ foi parar no ‘New York Times’ e no ‘Guardian’. Em pouco
mais de um mês, o grupo já foi descrito como protagonista de uma ‘mudança
no panorama da mídia’, no ‘Wall Street Journal’, e como ‘um fenômeno de
mídia que atraiu atenção e admiração de milhares’, no site do Nieman
Journalism Lab, da Universidade Harvard (SÁ, 2013b, [s/n]).

A Folha reproduz, no dia 5 de agosto de 2013, uma matéria da BBC Brasil assinada por
Camila Costa, com o título Sob holofotes, Mídia Ninja pede dinheiro do público para ampliar
alcance, que repete o mesmo tom já imposto pelo jornal em matérias próprias já publicadas.
Porém, quando reproduz a BBC, uma empresa multinacional com credibilidade no meio
jornalístico e na sociedade em geral, reforça o sentido de que o material feito pela
contranarrativa tem problemas que o diferenciam a menor do jornalismo praticado pelos jornais
de referência, pela rotina produtiva tradicional.
O jornalista Bruno Torturra, à frente de um grupo que propôs uma nova linguagem na
cobertura jornalística, por sua vez, reforça o discurso autolegitimador do campo com frases
recorrentes como “jornalismo de qualidade”, assim como uma saída para quem não está no
mercado formal. A fala destacada pode estar fora de contexto, mas é colocada como se esse
mercado ligado às instituições fosse o único permanente, legítimo e desejado. O jornalista, ao
não encontrar vagas nesse mercado, procura outras saídas provisórias. Vejamos a fala destacada
na matéria:
‘O nosso ideal é ajudar a criar uma rede financeiramente viável que dê conta
não só da demanda do público por informação de qualidade, mas também da
oferta de jornalistas que não encontram vagas no mercado ou que estão sendo
despedidos das grandes redações’, disse o jornalista Bruno Torturra, um dos
membros do grupo em São Paulo (COSTA, 2013, [s/n]).

Ao falar do vasto material acumulado pelo grupo nas Jornadas de Junho em todo o país e
a consequente demanda por mais textos e material editado “pelos jornalistas”, pois o modo de
produção aceito pelo campo é que essa função seja exercida por profissionais. É como se as
reportagens dos jornais de referência, Folha e BBC, quisessem referendar a contranarrativa do
Mídia Ninja, desde que ela obedecesse aos critérios de práticas de objetividade, valores e
funções sedimentados no campo. Inclusive, referendado pelos pares.
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Com a rejeição dos manifestantes à mídia tradicional, muitas vezes acusada
de omitir o vigor dos protestos, os ninjas ganharam apoio e credibilidade junto
aos participantes dos atos públicos em todo o país. Desde então, o grupo foi
objeto de reportagens nos principais meios de comunicação nacionais, nos
jornais americanos New York Times e Wall Street Journal e no britânico The
Guardian (COSTA, 2013, [s/n]).

Nessa

perspectiva,

de

jornalismo

feito

nos

moldes

aceitos,

reabilitam-no

condicionalmente, ao destacar a fala de Torturra: “A popularidade facilitou o nosso trabalho
mais do que dificultou. Tem mais gente enchendo o saco, tem mais gente querendo sabotar e
cada vez mais calúnias sobre nós. Mas a polícia agora nos trata como jornalistas e recebemos
muito apoio e informação de gente que está nas ruas” (COSTA, 2013, [s/n]). Colocam-no
sujeito às mesmas cobranças da mídia tradicional, com responsabilização do conteúdo e
necessidade de seleção, como o controle e a edição do conteúdo, ou seja, analisando uma
narrativa que deveria ser disruptiva a partir de uma lógica consolidada da mídia. Torturra admite
cobrança dos leitores e críticas aos erros e aos posicionamentos do grupo. “Temos o nosso ponto
de vista claro, mas não somos tendenciosos. Acho que ter o ponto de vista dos jornalistas claro
é justamente o que torna a transmissão honesta” (COSTA, 2013, [s/n]), defende.

6.2.1.4 Objetividade jornalística

Ao separar em subtópicos, a análise acaba por ficar um pouco redundante, mas não há
como não ter observado nos exemplos dados até aqui sobre objetividade, imparcialidade,
práticas consolidadas e jornalismo de qualidade. Na amostra, pode-se encontrar frases como:
“Credibilidade leva anos para construir e, às vezes, um deslize para perder” (CORRÊA, 2013,
[s/n])176; “jornalismo de qualidade tem que ser objetivo e não enganar o leitor com ilusões
publicitárias” (PEREIRA JÚNIOR, 2013, [s/n])177; “Cabe ao jornalismo explicar aos 192
milhões de brasileiros que não foram às ruas o que está acontecendo no país, com a maior
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objetividade possível” (SINGER, 2013a, [s/n])178; “Temos que colocar objetividade novamente
nessa discussão que está muito acalorada e emocional” (DO RIO, 2013, [s/n])179.
A coluna da então ombudsman Suzana Singer de 30 de junho de 2013, intitulada
#vemprarua, Folha180, foi a mais representativa do parafuso em que as instituições jornalísticas
brasileiras entraram com a chegada da internet. Para a jornalista, a “explosão de
descontentamento” que tomou as ruas do país [e até mesmo contra a imprensa] chamou atenção
para uma necessidade de mudança no “jornalismo tradicional”. Para ela, no calor dos
acontecimentos, as Jornadas de Junho mostraram que os canais de imprensa são insuficientes
para captar as mudanças de humor da sociedade e não representam bem as pessoas. E se
pergunta: “Como ninguém percebeu que o clima estava tão pesado?” (SINGER, 2013b, [s/n]).
Então, o enunciador sugere alguns caminhos, como rejuvenescer o corpo editorial,
monitoramento profissional das redes sociais, aprender a interpretar as ondas nas redes sociais
para separar o importante e inventar um modo de cobrir o que está fora das instituições e uma
outra lógica de reportagem, além dos procedimentos habituais. Singer observa o que Verón
chama de condições de produção. Quando mudam essas condições de produção, muda o
discurso. “Além de chacoalhar as diferentes instâncias de poder, a moçada do #vemprarua deu
um nó na cabeça dos jornalistas” (SINGER, 2013b, [s/n]).
O editorial de 28 de julho de 2013, intitulado Mitos das redes sociais181, logo após as
Jornadas de Junho, possibilita um ajuste de contas após o susto da cobertura das manifestações
destacada pela ação dos Ninjas e, assim, retoma para o jornalismo tradicional o controle da
informação noticiosa. Admite a utilidade das redes sociais, mas coloca em xeque sua
intervenção nos campos político e midiático pelo seu caráter de circulação em bolhas de
interesses comuns, com as exceções demarcadas por debates intransigentes que se transformam
em guerrilhas verbais. “Talvez pela natureza fluida do veículo em que se expressam, falta-lhes
[às manifestações organizadas pelas redes] organicidade e duração” (EDITORIAL, 2013, [s/n]).
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Tece, assim, a crítica ao jornalismo dos grupos Mídia Ninja e afins, impulsionados pela
internet, que utilizaram o discurso da veracidade, próprio do jornalismo, para compor suas
“contranarrativas”, retomando para o jornalismo tradicional a atividade, no discurso de
autolegitimação.
Embora faça a apologia da veracidade, essa forma de jornalismo se mostra
ainda mais sujeita a falhas do que as já frequentes no jornalismo profissional.
Informações se divulgam sem comprovação, quase sempre embaladas nas
estridentes convicções, autênticas, mas parciais, de seu emitente
(EDITORIAL, 2013, [s/n]).

Apoia os argumentos em estatísticas e, principalmente, no próprio leitor que referenda o
jornalismo formal. “Os usuários sabem disso, e seu comportamento sugere que as redes são
antes uma ampla câmara de ressonância da própria mídia” (EDITORIAL, 2013, [s/n]). E aponta
dados como estratégia de legitimação, mostrando que mais de 80% do conteúdo informativo
tramitado pelo Twitter, por exemplo, relativo às Jornadas de Junho era produzido pelo
jornalismo profissional da imprensa e da TV. Passado o momento de elevação de outras
narrativas midiáticas, o jornalismo de referência tratou de trazer de volta para si a objetividade
que reivindica.
Dentro da discussão de objetividade, o artigo Pressões e exceções182, de 29 de setembro
de 2013, do reconhecido colunista Jânio de Freitas, chama atenção para a relação entre o campo
jornalístico e outros campos, com dois problemas: a opinião e a generalização. A primeira nos
é mais interessante para pesquisa, pois o jornalista diz que extrapola o limite clássico entre o
espaço informativo e opinativo que, na visão do jornalista, atrapalha a objetividade necessária
(e possível) à credibilidade. Vejamos o trecho:
O jornalismo brasileiro atual volta a uma prática, em graus diferenciados
segundo as numerosas publicações, que exigiu muito esforço em meados da
minha geração profissional para reduzi-la até o limite do invencível. A opinião
está deixando de restringir-se aos editoriais e aos comentaristas autorizados
a opinar, sejam profissionais ou colaboradores. A objetividade possível do
noticiário, que, entre outros efeitos, trouxe aos meios de comunicação maior
respeito ao leitor/ouvinte e maior fidelidade aos fatos, sofre crescente
infiltração de meras opiniões. Muitos títulos são como editoriais sintetizados,
parecem mesmo, por sua constância, contarem com o amparo ou indiferença
das orientações de edição (FREITAS, 2013, [s/n], grifos nossos).

Chama atenção para o agravamento das opiniões que se reproduzem por vários veículos
da mesma instituição, potencializando o poder opinativo. Essa superexposição de alguns
jornalistas com suas opiniões acaba reforçando o discurso único na sociedade, pois essas vozes
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multimidiáticas vêm das maiores instituições de comunicação e, consequentemente, atingem o
maior número de pessoas na sociedade brasileira, muitas mais de uma vez por dia.
E ficou ainda mais perceptível com essa peculiaridade brasileira que são as
cadeias multimídias, em que as mesmas pessoas dizem e escrevem as mesmas
coisas várias vezes por dia, em jornal, em diversos horários de rádio, idem em
televisão. Lembra o princípio da lavagem cerebral. E, de quebra, há os
respectivos blogs (FREITAS, 2013, [s/n]).

6.2.1.5 Contrato de leitura

O posicionamento discursivo forjado entre a Folha e seus leitores tem mais de 95 anos e
foi construído ao longo do tempo dentro das regras de mercado, livre concorrência e substancial
ajuda de verbas publicitárias governamentais. Como já foi visto no seu contexto socio-histórico
nos capítulos 3, 4 e 5, o discurso da Folha nem sempre coaduna com os valores, funções e
práticas jornalísticas seculares, pois está a serviço do mercado e dos interesses das elites
paulistanas e capital financeiro transnacional. Atualmente, posiciona-se no grupo mais ligado
às ideias do neoliberalismo e em defesa do capital transnacional. O jornal ainda é o mais feroz
crítico aos governos petistas e, assim, junto com a Rede Globo de Televisão, tem merecido o
foco das maiores críticas ao jornalismo brasileiro pela mídia alternativa.
Os verbos ou ações são importantes pistas a serem consideradas pelo analista de discurso,
uma vez que possibilitam a verificação de invariantes referenciais de ações para determinado
sujeito. No caso, o habitus dos profissionais jornalistas e as posições discursivas que se colocam
diante do leitor dão pistas de quem é o leitor presumido da Folha. A partir de exaltações de
formas de ação, a organização constantemente fortalece um estereótipo ou seu lugar de poder
e, assim, temos mais um elemento para inferir sobre o ethos do enunciador e seu
posicionamento discursivo. É através de certos vocábulos, como os substantivos (em particular
os nomes) e os pronomes que se identificam os referentes dos discursos e que se indexa o
mundo. Na tentativa de construir o leitor-modelo, a Folha usa fórmulas prontas, como os
seminários que promoveu para debater a desastrosa cobertura das Jornadas de Junho. E referese a si mesma como a terceira pessoa do singular, um dêitico importante para aproximar-se do
leitor: “A Folha procurou...”; “o entrevistado disse à Folha...”.
Pela amostra analisada, entende-se o leitor presumido da Folha como aquele que acredita
na ética, que é curioso, bem informado, hiperconectado e que exige uma resposta rápida, quer
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maior fidelidade dos fatos e não “meras” opiniões, quer ser informado qualquer que seja a forma
de coleta, desde que seja verdadeira.
Com cerca de 32 milhões de leitores em todo o país nas mais diversas plataformas –
impressa, on-line e mobile – o contrato tem que ter condições mais amplas. Mesmo quando se
analisa a mídia e o discurso sobre si, o jornal é mais contido, uma vez que avalia o seu próprio
trabalho. Embora mantenha uma coluna semanal do Ombudsman183 e uma coluna específica
chamada Mídia, há sempre matérias na seção Poder, que demonstra a posição de importância
que o veículo dá a si mesmo e ao campo.

6.2.2 Analítica da mediatização

A tomada dos meios disruptivos de mídia precisou de uma reação da grande mídia
convencional. A Rede Globo foi apontada como “bom jornalismo” no artigo Papa, P2 e os
ninjas184, de 28 de julho de 2013, pela ombudsman Suzana Singer. Isso porque, apesar da
cobertura da visita do Papa ao Brasil, conseguiu cobrir os protestos por uma ótica de
contrapoder. Singer destaca como a reportagem do Jornal Nacional desmontou a versão oficial
sobre um dos presos no confronto no Palácio Guanabara, a partir da coleta de vídeos da prisão
convocada pela Mídia Ninja. Bruno Ferreira Teles, o detido por mais tempo, não havia sido
preso em flagrante com coquetel molotov como acusado por policiais. E esse fato foi provado
pelo Jornal Nacional da Globo, após conseguir ler o inquérito e editar as imagens feitas pela
emissora e por amadores mostrando o momento da captura ilegal de Bruno. O material
repercutiu no New York Times, que publicou, em seu site, uma grande reportagem em que
comparava uma dúzia de vídeos, além de fotos, na tentativa de esclarecer a participação dos
agentes infiltrados. As duas ações, com a repercussão mundial nas redes, obrigaram a Policia
Militar do Rio de Janeiro a assumir que utilizava policiais sem farda (os P2) dispersos na
multidão. Singer conclui sua coluna com uma ironia bem indicativa da lógica da mídia
brasileira: “Parecia um recado da TV, que vem sendo alvo dos protestos que tomaram as
cidades brasileiras: Não precisa de mídia alternativa para questionar as autoridades” (SINGER,
2013c, [s/n]).
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Na verdade, o que houve foi uma sequência de contatos entre campos sociais e uma
interferência direta na ação policial governamental, que incluiu um coletivo que propõe
transmissões ininterruptas sem cortes, que chamam de contranarrativa, uma série de celulares
de particulares filmando tudo e todos os lugares e duas grandes redes de mídia de amplo
espectro, como a Rede Globo, no Brasil, e o New York Times, no Estados Unidos e para o
mundo. A mediatização aqui funciona como uma organizadora de contato, deixando de ser uma
enunciação representacional da sociedade para ser uma enunciação de autorreferenciação. É o
que Fausto Neto (2007) explica sobre o jornalismo circulando em suas próprias fronteiras,
instalando-se em zonas de pregnância onde se tem cada vez mais forte a percepção da forma e
da estabilidade dos sentidos. Assim, geram-se novas enunciações, como a reportagem do Jornal
Nacional e depois a do NYT. Ou seja, o ambiente da mediatização inclui mídias convencionais,
disruptivas e o cidadão comum.

6.2.2.1 Topografias jornalísticas e a protagonização do leitor

As novas topografias jornalísticas organizam o contato com o leitor e novos contratos
podem se atualizar ou surgir. O que se observou nesta amostra é que, a partir de dogmas
deontológicos consolidados em valores, práticas e funções, o campo jornalístico tem se
confrontado com as indeterminações das redes sociais que têm aumentado substancialmente as
zonas de pregnância com o leitor. Este agora é incorporado ao processo produtivo, não só como
fonte auxiliar, mas como crítico e motor de circulação; é o que Fausto Neto chama de
protagonização. O campo já compreendeu que o leitor está cada vez mais ativo e não aceita
mais notícias ruins, não só no modo de dizer, como também no modo de fazer.
Ao mesmo tempo em que é cobrada pelo leitor, mais se observa uma aproximação da
grande mídia com o polo econômico. Os interesses comerciais - e políticos - sobrepõem-se às
práticas consolidadas através dos tempos pelo jornalismo, como ouvir o outro lado de forma
equânime, a defesa de valores como verdade e independência e o exercício da função de
informar para promover democracia. A Folha, atualmente, oscila entre os dois polos – produção
cultural e econômico – sob a sombra da migração de leitores do papel para a web e tenta encarar
os novos hábitos de consumo da web como um caminho natural ao jornalismo. Infere-se, ao
analisar as matérias de 2013 e a história das práticas tão divergentes dessa organização na
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abertura política de 1985 e no Golpe de 2016, que esse equilíbrio depende muito da estabilidade
democrática do país.
Quando observaram a nova forma de cobertura alheia à grande mídia, com o trabalho
“ninja” praticamente sem concorrente ao acompanhar via celular na mão os confrontos entre a
Tropa de Choque e os manifestantes na rua Augusta, em junho de 2013, assistiram de longe ao
que poderia ser o “futuro do jornalismo” com um misto de curiosidade e medo. Suzana Singer,
em 30 de junho de 2013, na coluna #vemprarua, Folha, alertou para o fenômeno “ninja” que
nascia naquele momento já com audiência calculada em 100 mil espectadores. A ombudsman
classificou o momento como “atordoamento” da organização.
Assim, aconteceu mudança severa e a saída encontrada foi pela mediatização. A Folha
relata, às vezes sem necessidade, todo o processo de produção de estatísticas, explica bastidores
de notícias, mostra todo o modo de fazer comunicação do grupo e possíveis mudanças no
contrato de comunicação para o leitor que tomou seu protagonismo e as organizações
jornalísticas têm que dizer o tempo todo o que estão fazendo para satisfazê-lo.
O produto multimídia ‘Tudo sobre Belo Monte’, espécie de presente de Natal
para os leitores da Folha, impressiona porque fazia muito tempo que não se
via tamanho investimento em reportagem. Foram dez meses de preparo, 19
profissionais envolvidos e várias viagens à Amazônia. O conteúdo foi
apresentado em textos, (lindas) fotos, vídeos, infográficos animados e até em
um game (SINGER, 2013e, [s/n])185.

A Folha tem organizado o contato com o leitor a partir de velhos dogmas deontológicos
(como o furo jornalístico) e confronta indeterminações das redes sociais e do próprio
jornalismo, como as generalizações, com o fim dos jornais de papel. O jornalista Clóvis Rossi,
em sua coluna do dia 11 de outubro de 2013, O jornalismo sobreviverá ao papel?186, comenta
a decisão do jornal Financial Times de priorizar a versão digital, na estratégia que chamam de
“digital first”, anunciada pelo editor Lionel Barber. Rossi destaca que, na ocasião do anúncio,
ao responder à pergunta sobre a continuidade da impressão do jornal, o editor afirmou que “o
impresso é valioso” pois há grupos importantes que preferem ler o jornal no papel. Emerge na
opinião do colunista o medo constante do campo de o jornalismo impresso acabar. Como indexa
no título, “sobreviver”. “Deus dê longa vida a esse tipo de pessoas porque o jornalismo precisa
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de tempo para desenhar um modelo de negócios que permita ou a convivência papel/digital ou
como ganhar dinheiro com jornalismo na internet” (ROSSI, 2013, [s/n]).
Como existe uma estratégia discursiva para escamotear o fim lucrativo da atividade, o
jornalista trata, imediatamente, de explicar a frase “como ganhar dinheiro com jornalismo na
internet” para não evidenciar a natureza comercial do jornalismo.
Quando digo ganhar dinheiro, quero dizer dinheiro suficiente para manter
redações pletóricas como as que existiram nos melhores momentos do
jornalismo impresso. Hoje, o que está havendo, nas redações do mundo
inteiro, é um verdadeiro genocídio de postos de trabalho, até porque as
demissões do pessoal do papel não são acompanhadas de contratações
equivalentes no mundo digital (ROSSI, 2013, [s/n]).

O fantasma do desemprego tem impactado sobremaneira nos modos de dizer e fazer
jornalísticos. Não só no sentimento da chantagem velada da demissão, que faz com que seja
utilizado cada vez mais um modo de dizer que agrade o leitor, priorizando o interessante, e o
afastamento da “redação pletórica” romântica do jornalismo ideal ditado na literatura do campo,
onde a qualidade está ligada ao investimento no esforço de reportagem.
É uma tese que sempre defendo quando discuto jornalismo com meus botões:
o importante não é dar a notícia primeiro, mas dar bem a notícia. Se se puder
fazer ambas as coisas ao mesmo tempo, tanto melhor, mas, do meu ponto de
vista, qualidade é mais relevante do que o imediatismo para a credibilidade de
uma empresa jornalística.
Nessa hipótese idílica, tanto faz se o papel sobreviverá ou não ao digital. O
jornalismo – e os jornalistas – sobreviverá, e isso importa mais do que a forma
pela qual ele é apresentado ao público (ROSSI, 2013, [s/n]).

As mudanças na topografia que fazem “bons títulos sumirem” é a visão “mainstream” ou
do jornalismo convencional. No caso do jornalismo literário, nunca houve tanto espaço para
falar de livros, peças, discos, exposições, movimentos estéticos. Artistas se comunicam
diretamente com fãs, opiniões pulverizadas tomam o lugar da crítica tradicional. Dá para se
informar usando fontes no mundo todo, de jornalões em papel a blogs ultraespecializados, em
um vasto espectro temático e ideológico. O jornalista Michel Laub escreveu no artigo
Jornalismo cultural187 sobre o futuro do jornalismo cultural diante das mudanças de modo de
produção trazidas pela mediatização da informação. O texto traz um aspecto até então diferente
dos demais, que tratavam de política e jornalismo. O autor faz uma análise interessante no que
diz respeito à qualidade do conteúdo informativo nos tempos modernos, em que o modelo de
negócio tem sido colocado em xeque pela mudança no consumo de notícias trazida pela web.
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O jornalismo cultural veio à discussão a partir do fechamento de algumas revistas e cadernos
especializados de literatura e cultura em geral.
Laub questiona o modelo de financiamento da imprensa, principalmente da escrita, que
tem dado fim a bons projetos editoriais na área cultural que não foram considerados
economicamente lucrativos. A partir das redes sociais, o jornalismo impetrou uma busca
alucinada pelos leitores a partir da internet, e os textos de cultura tendem a ser substituídos por
projetos considerados mais acessíveis ou palatáveis. Ou seja, fecham projetos editoriais
dedicados a assuntos extensos ou considerados difíceis e abrem projetos de entretenimento e
fofocas. Laub acusa o mundo moderno de não desafiar o leitor a pensar, e essa compreensão do
mercado de leitores implica diretamente no conteúdo de cultura oferecido.
A imprensa cultural sofre em um contexto que parece conspirar contra o
esforço reflexivo. Tornou-se quase proibida a matéria ‘difícil’, tanto na
linguagem quanto no conteúdo, como se ninguém pudesse ser desafiado a
conhecer e entender aquilo que ainda não conhece e entende (LAUB, 2013,
[s/n]).

O jornalista, no entanto, chama atenção para a tendência dos leitores cada vez mais
especializados que procuraram alternativas para se informar, que podem ser diretamente com
os artistas que fazem suas próprias páginas ou respondem suas redes sociais, ou grupos fechados
etc. Uma troca de informação que prescinde do jornalismo. Porém, destaca que existe público,
mas esse público não é rentável para a imprensa generalista e ainda não se sabe como lucrar
com ele.
Como visão do futuro da profissão, acredita que os jornalistas precisam mudar a
concepção que têm da notícia, variar as fontes e formas de obtenção de informação e sair do
esquema institucional (de autoridade). Quem não vai ser economicamente viável serão aqueles
que seguirem apostando em antigas instâncias de autoridade, que faziam o filtro do saber
disponível somente porque detinham os meios tecnológicos para tanto. O dilema está na
necessidade de o jornalista ser crítico, observar o princípio da equidade na coleta de
informações e tratamento dos dados. Se um público é especializado, como levar ao leitor o novo
e contraditório. Alerta, porém, que o jornalismo não pode se fechar em valores únicos. “Aderir
a eles [valores da tribalização] é legítimo e, em muitos casos, desejável, mas não é jornalismo
– atividade ligada à busca (talvez utópica) por equilíbrio, por distanciamento na coleta de dados
que vão permitir conclusões para além de interesses e ideias em bloco” (LAUB, 2013, [s/n]).
Sugere que o jornalista resista seguir a alternativa mais fácil dos textos fáceis. A preocupação
é como manter a qualidade do jornalismo e ao mesmo tempo viabilizá-lo economicamente.
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Outra topografia foi analisada pelo jornalista Álvaro Pereira Jr., em 8 de junho de 2013,
em coluna intitulada Jornalismo Patrocinado188. Ele trata de “branded content”, que seria
jornalismo patrocinado ou merchandising incorporado à narrativa jornalística adotado por
veículos reconhecidos internacionalmente no campo jornalístico, como a televisão BBC
Internacional, a revista Vice e o site BuzzFeed. Ressalta que sobre este último ainda há uma
polêmica se é um site de entretenimento ou jornalístico. Contudo, chama atenção a aversão do
jornalista quando anuncia a possível adoção desse expediente pelo jornalismo tradicional, mais
especificamente o jornal de referência New York Times (NYT). Vejamos o trecho marcado por
estratégias de dramatização, com grifo nosso.
O dado novo é que, agora, está chegando ao jornalismo tradicional.
E que chegada! Esta semana, a agência Bloomberg anunciou que ninguém
menos que o ‘New York Times’ estuda aderir ao modelo.
O sacrossanto ‘NYT’ adotar o ‘jornalismo patrocinado’ equivale ao ateu
militante Richard Dawkins pedir perdão ao papa e receber a hóstia das mãos
do próprio Francisco; ou Fidel Castro, aos prantos, depositar um ramalhete de
cravos brancos nos túmulos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher.
É uma atitude extrema: o jornal mais prestigioso do mundo busca novos
meios de viabilizar sua operação online (PEREIRA JÚNIOR, 2013, [s/n]).

Ao se referir a “ninguém menos”, evidencia a quebra do contrato de leitura de um jornal
de referência, o jornal tratado como sujeito, que até então primaria pelos preceitos mais
conservadores do jornalismo dogmático pregado nos Estados Unidos, o “sacrossanto” NYT.
Outra marca é a expressão “atitude extrema” em sucumbir a um modo de produção dos mais
novos, o que deixará de ser “prestigioso”, na visão do jornalista. Ao assumir a mesma atitude
dos novos veículos para sobreviver à internet, perderá o prestígio porque não fará mais
jornalismo de qualidade.
Assim, produtores de jornalismo de qualidade vivem um pesadelo, porque lá
atrás, quando a internet foi concebida, a palavra de ordem era que a
‘informação deve ser grátis’ (ou livre, ‘free’). Resta buscar receita na
publicidade. Mas os anunciantes só querem saber dos já citados Google e
Facebook.
O ‘Times’ implantou há algum tempo, com relativo sucesso, o chamado
‘modelo poroso’, em que, a partir de um certo número de matérias, começa a
cobrar do usuário. Trouxe alívio, mas não resolveu. Fala agora em aceitar
propaganda incorporada a algumas reportagens (PEREIRA JÚNIOR, 2013,
[s/n]).

Na frase “produtores de jornalismo de qualidade vivem um pesadelo”, fica claro que é
inaceitável ao jornalista a mudança no modo de fazer jornalismo tradicional. A saída pelo
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modelo poroso trouxe “alívio” às contas da empresa, apesar de não ser completamente aceitável
entregar notícias gratuitamente, e agora só resta “aceitar” a fatalidade de incorporar
merchandising no conteúdo jornalístico.

6.2.2.2 Autorreferenciação e autorreflexividade

A enunciação da enunciação. É assim que Fausto Neto (2007) aponta a característica da
sua analítica da mediatização. As mídias são o próprio objeto e falam de si mesmas, e seus
jornalistas viram a vitrine de suas próprias matérias significantes. A autorreferência,
característica própria da mediatização, aparece três vezes nos títulos da amostra, mas nos textos
esse número aumenta significativamente, como veremos a seguir. Por exemplo, destaca-se por
sua inutilidade em acrescentar conhecimento ao leitor o título Folha iniciou uso de estatísticas
entre jornais brasileiros189, de 4 de agosto de 2013, que tem apenas o intuito de autopromoção
do jornal, para mostrar que foi o primeiro a tomar uma iniciativa. É o mesmo sentido de um
furo, mostra proatividade, inteligência e protagonismo. “Foi em 1985 que o Datafolha montou,
pela primeira vez, um grande departamento de estatísticas para estudar os números do futebol”
(COELHO, 2013, [s/n]).
No artigo publicado em 7 de setembro de 2013 para o suplemento infantil, Folhinha,
intitulado O jornalista é um verdadeiro ignorante; mas um ignorante curioso190, Otavio Frias
Filho, diretor de redação da Folha de S.Paulo, reforça o ethos profissional clássico de defesa
do interesse público e tenta conquistar novos leitores ao dizer que há 50 anos a Folhinha vive
uma correria, tentando descobrir novidades úteis e interessantes para a criança que gosta de ler.
Diz ainda:
E tem uma coisa que o jornalista sabe fazer. É contar uma história. O escritor,
que também conta histórias, pode inventar. O jornalista não. Ele só conta
coisas que aconteceram. Que estão acontecendo agora. As notícias. […]
Mesmo assim o jornalista tenta achar a verdade. E são tantos assuntos! […].
As notícias não param! (FRIAS FILHO, 2013, [s/n], grifos nossos).

O que Otávio Frias fez ao escrever para as crianças não é diferente da ação feita após a
série de críticas à cobertura das manifestações. Diante dos desafios impostos pela internet, que
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emergiram juntamente com as manifestações de junho, a Folha publicou uma matéria no dia 7
de julho de 2013 sobre o seminário de avaliação da cobertura sob o título Folha debate
cobertura de protestos de rua191. Interessante observar a descrição de todo o esforço de
reportagem que envolveu 185 jornalistas no país, com 195 páginas publicadas no impresso,
dados que servem para reforçar seu compromisso e credibilidade, assim como a autocrítica.
Com a mediatização, os veículos entenderam que não é só preciso dar a notícia, mas dizer como
ela é feita. É um processo de autolegitimação a partir dos números e provas da verdade que
almejam consolidar sua credibilidade.
Outro ponto importante é observar o redirecionamento no modo de produção a partir das
redes sociais. “Um dos tópicos mais debatidos no seminário foi a capacidade que os jornalistas
precisam desenvolver para captar o que se passa nas redes sociais na internet ‘ecossistema’ no
qual brotaram os atos e de onde vieram as convocações para a ida às ruas” (DE SÃO PAULO,
2013, [s/n]). Assim como as redes sociais, o controle das tecnologias, como a necessidade da
multimidialidade, a exemplo do envio de vídeos para o site, tomaram a atenção dos jornalistas.
Porém, os profissionais concluíram que, apesar da força da web, o jornalismo ainda tem um
papel importante de mobilização. Vejamos o trecho:
Para Gentile, ‘as redes sociais têm força de mobilização’. ‘Mas não podemos
subestimar a força do jornalismo. Até aquele grande primeiro protesto, o
movimento tinha conseguido reunir 1.000 pessoas. Só depois de a imprensa
mostrar a violência exacerbada da polícia a população se indignou e foi para
as ruas’ (DE SÃO PAULO, 2013, [s/n]).

No mesmo dia em que houve o seminário de avaliação da Folha sobre a cobertura, o seu
diretor geral, Sérgio Dávila, publicou um artigo chamado Cidadão Face192, onde tenta
descredibilizar a mobilização feita pelas redes sociais, ao mesmo tempo em que valoriza o
trabalho da imprensa tradicional. É o início do jogo de forças entre o jornalismo tradicional
impresso e as novas formas de consumir informações, em que depois de alguns anos
observamos as sucessivas derrotas do jornal de papel.
Levantamento mostra que 80% dos links compartilhados no Twitter com
‘hashtags’ ligadas aos protestos durante o auge do movimento tinham origem
na mídia dita tradicional quer dizer, era conteúdo produzido pela imprensa
profissional, levando em conta os preceitos do bom jornalismo (DAVILA,
2013, [s/n]).
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Entende-se que se refere aos valores, práticas e funções consolidados pela literatura e
moldados na realidade estadunidense. Por fim, o diretor tenta vincular as empresas que
controlam as redes sociais ao capital transnacional, ampliando a contradição dos protestos e
descredibilizando o movimento de rua pelo contraditório em usar ferramentas de empresas
lucrativas.
Outra contradição foi o uso principalmente do Facebook para ajudar na
formação e na divulgação dos eventos, o que muita gente boa chamou de
‘mídia direta’, fruto da ‘liderança horizontal’. Nós – jornalistas Incluídos –
gostamos de pensar em Apple, Facebook, Google e Twitter como
organizações etéreas sem fins lucrativos, em vez de empresas bilionárias que
visam o lucro, que é o que são. É preciso desvestir a fantasia (DAVILA, 2013,
[s/n]).

A autorreflexividade aparece também no artigo O futuro do jornalismo estava na
Gávea193, do jornalista Elio Gaspari (12/06/2013), que enaltece o furo jornalístico do inglês
Glenn Greenwald a partir do Brasil. O jornalista considera que há um período de mudança no
jornalismo, o que chama de “ventania reformadora dos meios de comunicação”. Aponta as
demissões e o fim de alguns veículos como o pior aspecto dessa “ventania” – é o “fim do
mundo” – mas aponta como o melhor aspecto os benefícios trazidos pela internet. Destaca que
o escândalo da espionagem estadunidense denunciada por Edward Snowden passou pelo
investimento do jornalismo especializado das grandes corporações e chegou ao correspondente
do jornal inglês The Guardian no Brasil. Ressalta a credibilidade e o prestígio do periódico
inglês no mundo, que tem uma tiragem proporcional considerada pequena e um site gratuito.
Ou seja, para ser reconhecido como prestigioso no jornalismo, é preciso um reconhecimento
dos pares e qualificação da sociedade, muito mais do que uma grande tiragem. Por outro
aspecto, Gaspari, reconhecido ele mesmo pelo campo brasileiro como jornalista influente, ao
tecer honras ao colega estrangeiro pelo furo internacional, também o coloca nesse patamar de
credibilidade. Veja o trecho:
Valeu-se de Greenwald porque respeita seu trabalho no ‘Guardian’, jornal
centenário, com uma tiragem de 200 mil exemplares e um site grátis. Seu
prestígio vem da qualidade de seus repórteres e do discernimento de seus
editores. O que Greenwald fez foi buscar notícia e, graças à internet, recebeua, na Gávea (GASPARI, 2013, [s/n]).

Importante observar, ainda, que o jornalista, decano no campo, rende-se à internet,
embora teça uma crítica ao jornalismo, amplamente reproduzida nas redações, de que o fazer
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da notícia impactado pela web prioriza o imediatismo e não valoriza mais o investimento em
reportagem de campo e investigação de dados físicos.
A internet não ameaça o jornalismo. Pelo contrário, facilita-o, desde que o
repórter saiba o que deve procurar, faça-se respeitar por quem tem o que ele
busca e haja nas redações o entendimento de que notícia ajuda, não atrapalha
a rotina de uma edição (GASPARI, 2013, [s/n]).

O artigo O importante e o interessante194 (29/05/2013), do jornalista Thomaz Souto
Corrêa, 74 anos à época, assinado como consultor e membro do Conselho Editorial do Grupo
Abril, fala das lições do fundador do Grupo Abril, Roberto Civita, morto na semana da
publicação. Resguardada a motivação, observam-se nas frases os preceitos clássicos do
jornalismo, como interesse público, verdade, ética, credibilidade e promoção de democracia,
como já delimitou Schudson. Contudo, o paradoxo do mercado está presente em vários
momentos, como o da frase em destaque: “‘Nada mais democrático do que a imprensa. Somos
eleitos a cada edição. Basta que decidam não comprar’, dizia Roberto Civita” (CORRÊA, 2013,
[s/n]).
São valores intrínsecos que são repetidos à exaustão, porém, ao agregar as interseções
com o campo econômico, os efeitos são sempre relativizados, como se o “julgamento” do
consumidor redimisse os meios de qualquer conivência com os outros campos sociais. Nem
quando admite a existência de uma enunciação pensada a ser interessante, coloca as ações em
prol do leitor, sempre. No discurso do veterano jornalista, consultor editorial de um dos maiores
grupos de mídia do país, a missão do jornalismo é quase religiosa, e Civita, o pastor. “Nossa
missão como editores”, dizia Roberto Civita, “é transformar o importante em interessante.
Claro, se não for interessante, o leitor não vai ler. Não tem por quê. Tanta coisa para fazer, ler,
ouvir, assistir, pensar” (CORRÊA, 2013, [s/n]). O discurso ainda relativiza a presença do capital
político e econômico, que influi e modifica cotidianamente o conteúdo noticioso, quando diz:
“Quem decide não é o governo, o anunciante, o inimigo. Podem atrapalhar, e muito. Mas quem
decide é sempre o leitor”.
O artigo da jornalista Marli Gonçalves, Mestre Dines, ouso discordar195, publicado
voluntariamente no dia 16 de agosto de 2013, na seção de Opinião da Folha, discorda das
declarações do jornalista e professor Alberto Dines, fundador do Observatório da Imprensa, que
comparou o grupo Mídia Ninja com a imprensa alternativa surgida na resistência à ditadura. O
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problema inicial desse debate entre os dois jornalistas está no fato de comparar situações
completamente diferentes. Contudo, Marli segue colocando tudo o que a “imprensa nanica” fez
nos tempos da repressão e chamando os jovens ninjas (e similares) de reality show da vida
ativista, pois transmitem sem edição e sem preparo para análise dos fatos, portanto, não fazem
jornalismo.
Os ninjas (e similares) têm transmitido o reality show da vida ativista durante
horas, coisa que convenhamos não há mesmo muito jornalista que vá e possa
fazer. Jornal fecha edição. TV tem tempo valioso. Rádios registram takes.
Ninjas rodam bruto e hoje há liberdade de expressão, além de tecnologia
(GONÇALVES, 2013, [s/n]).

A defesa do jornalismo se dá sempre pela negação do outro. A “imprensa alternativa” que
sobreviveu ao Golpe de 1964 se desfacelou com a abertura política, porque não havia mais
sentido e jornais modernos como a Folha fagocitaram seus temas e profissionais. Estamos em
outro momento político, mas, em 2013, ainda não havia se instalado o Golpe de Estado, e Marli
não entendia o que essas novidades podem proporcionar e quantas novas ideias podem ser úteis.

6.2.3 Lógica da mídia jornalística

O que se percebe na amostra é que o respeito ao leitor não é só dar o que ele quer, ou acha
que quer, mas também dar o que ele não sabe que quer. Há essa estratégia presente na lógica
da mídia da Folha; assim como qualquer estratégia, vale para a sobrevivência comercial, desde
que ela não se sobreponha, ou pareça se sobrepor, ao processo contínuo de legitimação.
Ao se deparar com novas narrativas que colocam em xeque o discurso de legitimação, a
lógica é descredenciar aos poucos os movimentos, ao mostrar que é amador, jovem e sem
estrutura, no caso do Mídia Ninja, ou colocá-lo como ativista e organizador dos protestos. Essa
narrativa de transmissão contínua, inclusive, já foi incorporada pelas grandes emissoras de TV
ao transmitirem quase ininterruptamente manifestações contra o governo Dilma Rousseff e
passeatas pró-impeachment, assim como votações importantes na Câmara dos Deputados, que
influenciam diretamente no processo, resultado de mediatização. Cada vez mais vistos e
conectados, os políticos tendem a comportamentos não habituais.
A lógica da mídia brasileira não permite imputações de responsabilidade, seja por
organizar manifestações ou por excessivas coberturas negativas. A qualquer crítica, a mídia
defende o seu direito de informar e de não ter seu trabalho obstruído, sob risco de o acusador
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ser acusado de tentar tolher a liberdade de expressão. Em nome dela, a mídia alega estar fazendo
somente o seu trabalho e deve estar preparada para cobrir toda espécie de evento, com o produto
oferecido sempre da melhor qualidade e atualizado com dados estatísticos para a
autolegitimação. Por isso, a lógica reinante é que a grande mídia é a única que tem a capacidade
técnica e profissional para fazer coberturas com representatividade, assim como o jornalista é
o único autorizado a fazer as coberturas. As estratégias discursivas e a deontologia da profissão
são aquelas que permitem a informação completa, porém quanto mais fácil de assimilar, mais
rentável.
Assim, jovens podem ser as maiores vítimas da estratégia discursiva da mídia. Críticos
afirmam que é preciso cultivar e dar legitimidade para os novos leitores e as novas formas de
consumo de notícias. O jornalismo brasileiro atual, apesar da retórica, volta a uma prática, em
graus diferenciados, de colocar opinião no espaço informativo, até mesmo nos títulos. E isso
tem condenado a credibilidade da imprensa brasileira a constante suspeita. Para compensar, tem
priorizado as más notícias porque vendem mais e proporcionam mais visualizações, mais
compartilhamentos e, consequentemente, mais créditos publicitários na web. O tom geral é de
lamento pelo fim de bons projetos editoriais, que nunca terão a rentabilidade de similares
dedicados a dietas e fofocas. Lembrando a frase de Civita: “Somos eleitos a cada edição. Basta
que decidam não comprar. Ninguém vai às bancas. Ninguém renova assinaturas. Nada, zero. E
deixamos de existir” (CORRÊA, 2013, [s/n]).
Porém, o que se observa é que, para os conglomerados empresariais que exploram as
redes, política ou jornalismo são facetas secundárias do negócio. As alternativas que surgem a
esses conglomerados têm a perspectiva ambiciosa de criar redes financeiramente viáveis que
deem conta não só da demanda do público por informação de qualidade, mas também da oferta
de jornalistas que não encontram vagas no mercado. Duas faces da moeda com pensamentos
semelhantes. Quem pensa fazer parte da “mídia convencional” parece ainda acreditar na
existência de um “leitor convencional”. Mesmo contra a vontade, a mídia antiga já foi
empurrada para a revolução digital pelos seus próprios usuários.

6.2.4 Papel social do jornalismo

A estratégia discursiva da Folha para destacar o papel social do jornalismo é sempre
alicerçada no argumento do interesse público. Frases como “o respeito ao leitor é o princípio
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básico do jornalismo” são frequentes na defesa da informação com clareza. Emerge nos textos
analisados um desequilíbrio entre o discurso e o conteúdo, que é compensado com estratégias
discursivas para legitimação do seu conteúdo, ações de avaliação e valorização interna, um
certo pluralismo nas seções de opinião e respostas às críticas até mesmo de forma agressiva.
Com uma preservação das fronteiras do campo, jornalistas não se furtam em acusar
críticos de “um profundo desconhecimento do papel desempenhado pela imprensa numa
sociedade democrática” (NALON, 2013, [s/n]), como fizeram com o ministro Gilberto
Carvalho. Com o papel de explicar, analisar, além de informar, a Folha de S.Paulo assume o
papel didático de que o jornalismo não é apenas audiência, mas uma responsabilidade social,
porque é preciso compreender e explicar o fenômeno da notícia dentro do espectro de interesse
público. Cabe a ela informar com clareza mais do que qualquer rede social e, apesar delas, ser
a única mídia autorizada ao papel de mediar a relação entre a sociedade e o poder público. Para
a Folha, o papel de mediação continua nas mãos de jornalistas, que têm o dever de fazer “um
bom jornalismo”, como tenta ditar regras com seus projetos editoriais, detalhados no
Capítulo 4.
O respeito ao leitor é o princípio básico do jornalismo. A Folha deixa transparecer em
seus textos que respeito ao leitor é informar com precisão. O grupo quer responder aos pedidos
do público e dos críticos por mais textos e material editado pelos jornalistas, um desafio para
quem tem milhares de colaboradores e afirma não ter uma linha editorial única. Para os
jornalistas que escrevem na Folha, a imprensa de verdade formula um país melhor e o jornalista
tenta achar a verdade. Mas onde está essa verdade defendida pela Folha, onde o seu papel social
se desequilibra com a submissão ao sujeito-Mercado?
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CONCLUSÃO
Este trabalho doutoral analisa o discurso sobre o papel social do jornalismo nos sites
Folha de S.Paulo e Carta Maior, levando em conta o processo de mediatização, as mudanças
dos modos de produção e as transformações causadas pela web. Busca-se entender, no decorrer
desta pesquisa, como o discurso sobre o papel social do jornalismo emerge dos textos escritos
por profissionais em meio à ambiência de uma sociedade hipermediatizada, onde cada vez mais
as mídias, em particular a jornalística, impõem suas lógicas à sociedade. Apesar de escopos
ideológicos diferentes, a Folha à direita e a Carta Maior à esquerda, produziram sentidos
semelhantes sobre o papel social do jornalismo, embora ambos sejam contraditórios com as
práticas que emergiram no próprio texto. Isso acontece porque são agentes do campo
jornalístico e obedecem à mesma lógica institucional que marcou a autonomização do
jornalismo no mundo e, particularmente, no Brasil.
O que se observou nesse percurso é que o campo jornalístico é legitimado por um
discurso de informar com objetividade para a defesa do interesse público, porém, no dia a dia,
percebe-se que a prática jornalística protege interesses que extrapolam o ato de veicular e
analisar fatos que atendam à sociedade. E não se resume a uma relação lucrativa com o mercado,
mas pode acontecer nos mais variados ambientes onde atue qualquer grupo de interesse e de
disputa de poder. Há cada vez mais o protagonismo do público na vigilância da qualidade da
informação. A preocupação contemporânea é como manter a qualidade do jornalismo e ao
mesmo tempo viabilizá-lo economicamente.
Não é o propósito desta tese definir a qualidade do jornalismo ou propor classificações,
porém é preciso deixar claro que a tese entende a qualidade da informação como diretamente
proporcional à quantidade de valores, práticas e funções que aquela matéria significante atende.
Valores como objetividade, isenção, equilíbrio, independência, verdade e, principalmente, em
favor do interesse público (TRAQUINA, 2005); funções como informar, investigar, analisar,
empatia social, mobilizar, ser esfera pública e promover a democracia (SCHUDSON, 2008); e
práticas consolidadas como rituais estratégicos, que passa pela prova da verdade, o esforço de
reportagem, a escolha das fontes e a construção das estruturas lógicas narrativas (TUCHMAN,
1993) .
É preciso analisar o jornalismo em suas complexidades, pois se for observado somente à
luz da bibliografia clássica que referenda o campo, seria uma atividade essencialmente
antiburguesa e do espectro ideológico socialista(GENRO,1987). Por si só, um paradoxo porque
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é preciso vender notícias para sustentar o negócio, os investimentos em pessoal, em reportagens,
em tecnologias etc. Mesmo que seja uma organização sem fins lucrativos, existe uma produção
a ser custeada. Do outro lado do campo, pesa a visão do lucro. Porém, se o lucro fosse a única
razão de ser do jornalismo este não seria referendado durante tanto tempo pelas diferentes
sociedades ao redor do mundo. Explica-se em parte o motivo de, nos dias de hoje, em um mundo
hiperconectado, globalizado, a instituição jornalística ainda ser considerada como um “quarto
poder”. É o equilíbrio do campo, entre o polo ideológico e o polo econômico que viabiliza o
jornalismo ideal, de forma que ao desequilibrar para qualquer um dos polos se perdem
componentes de qualidade. E este equilíbrio só acontece no contexto da democracia, como o
Brasil viu, em certa medida, na sua janela democrática de 1984 a 2016.
O campo do jornalismo pensado a partir da Teoria dos Campos Sociais (BOURDIEU,
1997) compreende que o equilíbrio entre os polos seria o que estabelece o consenso, porque o
equilíbrio depende de uma constante negociação que dá sentido, inclusive, à democracia.
Consenso, porque a movimentação rumo a qualquer um dos polos abre espaço para distorções.
A pesquisa usa essa imagem como um artifício didático, uma vez que não se pode dizer que o
polo econômico não tem ideologia ou que o polo ideológico prescinda de financiamento. Mas
a balança política tem como fiel o interesse econômico e quanto mais equilíbrio houver nessa
conjunção, mais próximo o jornalismo chegará de cumprir seu papel social ideal.
Por conta da dinâmica do campo, os jornalistas permanecem como a última trincheira da
objetividade (ROSEN, 1993), pelo menos em sua discursividade. A natureza da atividade faz
com que seja preciso estar constantemente convencendo a sociedade de suas funções, que só
são válidas se as organizações gozarem de confiança e credibilidade, emergindo características
de autorreferencialidade. Diante desta dinâmica, a sustentação é praticamente discursiva e, por
mais que os veículos divirjam ideologicamente, para sobreviver, têm que defender posições que
resvalam para a defesa da objetividade e princípios forjados em outras culturas e há dezenas de
anos. A objetividade no jornalismo brasileiro é, em grande parte, praticada em notícias que não
interessam aos donos de jornais ou a qualquer um na cadeia de produção. O percurso histórico
mostrou o processo de aproximação e submissão da mídia jornalística aos poderes hegemônicos
- governos e mercado – e o consequente assujeitamento do jornalista brasileiro. Observou-se
momentos da existência do intelectual protagonista na construção da democracia do movimento
de independência e republicano até a identificação de um trabalhador a serviço da organização
jornalística nas jornadas de junho e movimento do impeachment.
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Desde o início do percurso traçado nesta tese, porém, o jornalismo é mostrado como uma
atividade ligada ao capital, quer seja político, social ou econômico. A hiperconexão da
sociedade planetária tem elevado o poder do campo midiático, que tem imposto sua lógica da
mídia a outros espaços sociais. Naturalmente, essa lógica perpassa os modos de fazer, de dizer
e de sentir o cotidiano, modificando a cultura e os costumes. O que se observou pela história é
que existe jornalismo no capitalismo, no socialismo, em democracias ou ditaduras. Mas, em
alguns momentos e ambientes, a atividade profissional se aproxima mais do ideal professado
pelo campo.
O processo de mediatização afeta o jornalismo, que afeta a sociedade e é afetado por ela.
Por isso, entende-se o ambiente hipermediatizado pela transformação contínua do espaço social.
A pesquisa entendeu como primeiro objetivo específico a necessidade de revisitar a
bibliografia do campo, principalmente a história do jornalismo do Brasil, para tentar responder
como se deu o percurso histórico de construção e autonomização do campo e, assim,
compreender a lógica da mídia jornalística brasileira. Ao analisar o processo, a pesquisa
observou várias contradições do discurso sobre o jornalismo com as práticas executadas.
Na primeira parte da tese, no percurso, é explicado sociologicamente como as
organizações em análise entenderam a autonomização e se colocaram no espaço social. Foi
mostrada a contradição das práticas com os discursos fundamentais da profissão que
emergiriam da autonomização através dos anos. Tais discursos são reproduzidos atualmente
como legítimo, como se o jornalismo não tivesse mudado, assim como o mundo e a sociedade.
Observa-se ainda que a sociedade absorveu o discurso midiático, se mediatizando. O mundo
mudou, o jornalismo mudou, o mundo muda o jornalismo, o jornalismo muda o mundo.
É importante perceber que, nesse mundo globalizado, com as sociedades mediatizadas, o
jornalismo se adaptou culturalmente e conjunturalmente a cada sociedade. Com tanta
diversidade, é possível classificar a existência de vários jornalismos, um para cada cultura. Esta
tese, particularmente, fala sobre o jornalismo brasileiro. Sob o mesmo raciocínio, observa-se a
lógica da mídia brasileira com suas características próprias. Esta é uma pista para estudos
futuros. Porém, a indagação é como ainda refletir sobre o jornalismo como um campo global,
com características universais na contemporaneidade nesta diversidade e dinâmica, se não for
pelas categorias discursivas que sustentam a tríade de valores, práticas e funções. É como se
fosse o continum discursivo que sustenta o campo. O imaterial que sustenta a materialidade
manifesta nos mais variados produtos. Quase um dogma, a exemplo dos que sustentam
instituições religiosas mundo afora adaptando minimamente rituais às culturas locais.
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Ao refletirmos a mediatização pela perspectiva institucional, percebe-se que existem
preceitos que não são fisicamente identificáveis, mas têm uma presença forte na sociedade,
como a lógica da mídia jornalística. Esta existe para trabalhar com constrangimentos de ações
e modelagem dos comportamentos individual e organizacional, no sentido de uma construção
da sociedade brasileira. Um espaço social que sofre mudanças, mas mantém continuidades
como a dominação de uma elite escravagista exploratória. As notícias são feitas para reduzir
incertezas e proporcionar estabilidade e significado para o comportamento social, estas
disseminam informações que passam a ser incorporadas ao espaço social como o correto, o
naturalizado. Essa mediatização reduz custos de transação das relações sociais e é resiliente às
mudanças de gostos e costumes.
Ao observar a história do jornalismo no Brasil, constata-se que o atraso em 200 anos da
chegada da imprensa e da civilidade à colônia favoreceu o surgimento de uma lógica da mídia
jornalística bem peculiar no país. Os princípios de origem estadunidense como mídia
independente e orientada para o mercado foram adequados à conjuntura local. A mídia se
organizou aos moldes da elite brasileira e os políticos, além de organizar partidos, compraram
suas próprias empresas jornalísticas, ou pior, cooptaram profissionais.
Chegou ao país com princípios liberais, semeando padrões profissionais estrangeiros, o
que influenciou os códigos deontológicos e as leis de imprensa nem sempre adequadas à nossa
própria realidade, mas que funcionava, na prática, a serviço da burguesia extrativista. Observase pela pesquisa um poder cada vez maior de uma mídia de ampla difusão em ligação direta
com os interesses econômicos transnacionais que tem interferido no espaço social e
democrático do país. A mídia foi suporte e abrigo para lideranças de todos os espectros
políticos. E, a partir dos jornais, criava-se um espectro ideológico que poderia sustentar ou
derrubar poderes.
No outro lado da correlação de forças, está a mídia de circulação restrita. Desde os
primórdios do Império do Brasil, as revoltas populares eclodiram com apoio de pequenos
jornais – que sejam vendidos baratos ou lidos em voz alta - que proporcionaram debates
públicos acalorados e focos de resistência. Como o colonialismo traz o traço forte da hierarquia,
essas ações eram conduzidas pela outra elite, a dos intelectuais, com apoio do povo. De certa
forma, utilizavam as mesmas estratégias discursivas e artifícios semânticos de quem
combatiam.
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Durante o regime militar, também emergiu uma imprensa alternativa com consciência
social e de oposição política. O polo de produção restrita também abarcou temas que estavam
fora da pauta dos grandes meios, como contracultura, feminismo e mudanças de costumes a ser
distribuído aos nichos preestabelecidos e de militância. Para ser contrapoder, acabava por ir
para o extremo do campo, não só antiburguês, mas em contraposição a qualquer proposta ou
ato do governo militar. Foram poucos os veículos ditos da mídia alternativa de produção em
grande escala que escolheram enfrentar diretamente a censura, como O Pasquim, Opinião,
Movimento, O São Paulo e a Tribuna da Imprensa.
E sempre foi assim, o campo jornalístico brasileiro mal se adaptara à liberdade de
expressão e o governo já incidia o controle a partir de sanções e regulações, quer seja por
subvenções de publicidade ou subsídios diretos a alguns editores. Um cenário diferente da
Europa ou dos Estados Unidos, industrializado e capitalista. Para se ter uma ideia, a regulação
profissional no Brasil só aconteceu em 1969, provocando uma mudança no habitus do jornalista
brasileiro, pois agora havia a formação acadêmica e se inicia uma leitura crítica dos meios em
que atuavam. Nas redações comerciais, igualmente, registrou-se alguma resistência à censura
prévia da repressão militar que foi sobrepujada pela subserviência patronal.
Na abertura política, a grande maioria dos meios jornalísticos de oposição foi fechada por
sanções e sobretaxas e suas pautas, incorporadas pela mídia de ampla escala. Porém, foi essa
imprensa que deu suporte ao movimento de pressão pelo fim da ditadura no Brasil, utilizando
novamente estratégias discursivas semelhantes em campos ideológicos opostos. A pesquisa
destaca a virada discursiva da Folha de S.Paulo, que usou a retórica dos procedimentos de
objetividade jornalística para ser, a partir dos anos 1980, o jornal de referência de pluralidade
no Brasil. Esse salto empresarial tornou o jornal preferido da intelectualidade e dos defensores
da democracia. A pesquisa infere que esse momento aconteceu porque estava havendo uma
transição de equilíbrio raro no país entre política, economia e democracia. Um momento
precioso na história em que o jornal conseguiu passar uma percepção de independência para
uma população habituada à submissão do jornalismo ao poder constituído.
A Folha, produtora de parte do corpus desta pesquisa, desde a sua mais antiga
apresentação impressa e depois passando por todos os importantes períodos políticoeconômicos-tecnológicos de uma história recente tantas vezes sucumbindo aos poderes
políticos e/ou econômicos, tem como o ponto fora da curva o período entre os anos 1984-2016.
Entendida nesta tese como uma ‘janela democrática’, o período é tratado como uma segunda
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clivagem do jornalismo brasileiro, que se inicia em 1984 quando da abertura política do Brasil
e vai até o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
A Folha percebeu cedo o nicho de mercado que a guinada democrática proporcionou. Ao
apoiar o movimento Diretas Já e todo o movimento do processo de abertura do fim do regime
militar, saiu à frente de grande parte da imprensa nacional e, consequentemente, caiu no gosto
da intelectualidade em grande parte socialista. Sob o discurso da pluralidade - uma estratégia
do comunista Cláudio Abramo para abrir espaço para o discurso contraditório dentro de um
Brasil sob forte ditadura - a Folha conseguiu convencer seus leitores, cidadãos brasileiros e
futuros eleitores de que realmente praticava o jornalismo para promover democracia. Essa
convicção nacional atrapalhou a percepção de que o momento constituía apenas um ajustamento
à nova realidade política e econômica, pois os comportamentos ancestrais de sujeição aos
poderes hegemônicos retornariam mais cedo ou mais tarde.
Momentos de consenso democrático são poucos e a elite paulista, que conserva os
mesmos princípios do extrativismo colonial, voltou a cobrar lucros extremos dos governos e a
interferir na política. Adaptou novamente uma ideia internacional - o neoliberalismo - e tentou
destituir o governo do poder econômico na defesa do Estado. Outra ideia fora de lugar brasileira
(SCHWARZ, 1992). O tipo de capitalismo próprio do Brasil é viciado em subsídio estatal. Um
exemplo é o debate que produziu Constituição Federal de 1988 distante da receita neoliberal
internacional ao qual as elites se alinhavam. Lógico, contou-se com a competência da sociedade
civil organizada que descobriu formas eficientes de organização em rede propiciando uma
disputa, se não justa, um pouco menos desigual.
A Folha, apesar de alinhada à elite paulista, conseguiu manter seu discurso de pluralidade
próximo à prática ainda por quase uma década, quando inicia seu processo de aproximação ao
pensamento neoliberal e conservador em contraposição ao discurso de esquerda. Os fenômenos
midiáticos relatados neste trabalho, marcaram a história política do Brasil e resultaram das
materializações das semioses de produtos midiáticos, da afetação do espaço social da nossa
sociedade e da hipermediatização acentuada pela internet com seus efeitos são cada vez mais
visíveis.
Eliseo Verón (2002) já disse que nossos mercados são de discursos e signos, uma rotina
multivocal, polifônica, que tem imposto o campo jornalístico sobre todo o espaço social. Não
há como estudar a sociedade dissociada da mídia, porque ela vem naturalizando perspectivas
que reforçam o contexto da globalização e da modernização como se fossem consequências
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inevitáveis do mundo, assim como a venda de estatais e reformas que tiram direitos das
maiorias. Assim, entramos no segundo objetivo específico, que é entender como o sentido do
jornalismo está sendo construído no Brasil hipermediatizado. Mais especificamente, verificar o
conceito de jornalismo construído nos sites Folha de S.Paulo Online e Carta Maior.
A Folha de S.Paulo, que durante muito tempo ditou regras ao campo jornalístico com seu
Projeto Folha (Projeto Editorial – 1981, 1984, 1985, 1986, 1988, 1997 e 2007) pautado na
pluralidade, independência e valores ligados aos princípios básicos do jornalismo em seu
discurso, na prática, aderiu à fetichização dos indicadores econômicos (KUCINSKI, 1996). Os
fatos políticos são substituídos pelo que pensa o sujeito-Mercado, assim como as campanhas de
desmoralização das estatais têm interferido nas votações do Congresso Nacional e nas eleições.
A naturalização do conchavo entre mídias se dá pela descrição em matérias jornalísticas de
circulação nacional.
O governo petista de reformismo fraco (SINGER, 2012) criou um sentimento de defesa
da classe média que atualmente está bem representado pela Folha de S.Paulo. Esse sentimento
influenciou a sociedade e dele emergiu um subgrupo importante do conservadorismo que se
espalhou pela classe média: os jovens jornalistas responsáveis pela nominação que reduziu a
complexidade da política a verbetes pejorativos, como “mensalão”, “corrupção” e a presunção
de culpa (JOSÉ, 2015). Tomados por essa lógica da mídia jornalística, a Polícia Federal e o
Ministério Público já se antecipam nas nominações midiáticas das operações para que estas
sejam ainda mais mediatizadas. As estratégias discursivas funcionam e a Folha só tem
colecionado sucessos, apesar das crises do setor, por exemplo, foi o primeiro veículo na internet
a superar suas vendas de assinatura dos exemplares impressos. E as vendas só aumentam.
Do outro lado do espectro, está a Carta Maior, no polo ideológico. Surgida da semente
dos movimentos de resistência da Constituinte e cultivada pelas possibilidades de baixo custo
da internet, reúne pensadores e deu voz, em seu início, ao candidato petista. Ajudou a construir
o Fórum Social Mundial, em nível regional e mundial, a partir do relato das lutas das minorias
e de direitos sociais. Nesse bojo, virou uma defensora das ideias bolivarianas do Cone Sul e
linha de frente do bombardeio contra-hegemônico, incluindo organizações midiáticas
mainstream, como o Grupo Folha e as Organizações Globo. A Carta Maior, por seu turno, em
termos comerciais enfrenta dificuldade de sobreviver, infere-se na pesquisa que um dos
culpados seja o radicalismo ideológico autoimposto pelo slogan “um jornal de esquerda”.
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Jornalisticamente, é sintomático o abandono formal da Carta Maior de produção do
jornalismo informativo em prol da análise e do jornalismo de opinião. Infere-se que, a partir da
sua posição no campo muito próxima ao polo ideológico pela defesa radical de ideias
socialistas, não caiba mais o valor da objetividade exigida pelo jornalismo informativo. Das
suas nominações e redução de complexidade, surgem os jargões redutores, como “oligopólios”,
“manipulação de informações”, “golpista”, acusações sem a prova da verdade ou sem valorizar
equilíbrio de fontes como manda os rituais estratégicos da prática jornalística.
Apesar de ter um público fiel de leitura gratuita, a Carta Maior não consegue convencêlo a financiar sua produção e, por várias vezes, saiu do ar por falta de financiamento, voltando
às custas da militância individual de seu diretor, com a ajuda de alguns fiéis assinantes. Cabe
às novas pesquisas entender o motivo de os leitores não financiarem a Carta Maior enquanto a
Folha é o maior site noticioso com notícias pagas, e pesquisas apontarem para a abertura do
brasileiro em pagar por notícias. Talvez seja porque o discurso institucional do jornalismo de
isenção e equilíbrio fale mais forte aos assinantes e à sociedade midiatizada, onde estão
arraigados os discursos do papel social do jornalismo muito ligados à objetividade.
Contudo, é importante observar que, em um momento de equilíbrio democrático e de
estabilidade garantida, os movimentos de esquerda se fortaleceram e proporcionaram uma
frente de resistência com boas propostas de jornalismo isento e independente. Porém, na
perspectiva da lógica da mídia jornalística brasileira, acabou, também em nome da
independência, dissociando o discurso do jornalismo como papel social de interesse público
com a prática radical de defesa do governo. John Downing (2002, p. 50) atribui a
responsabilidade à “mídia radical necessária para construir a contra-hegemonia, embora de
caráter temporário em períodos de tensão política”.
No mundo hipermediatizado, o sentimento de liberdade das redes fez muitos
pesquisadores pintarem os quadros mais otimistas, porém o poder da Internet continua nas mãos
das grandes corporações midiáticas. As redes sociais angariam cada vez mais associados com
a promessa de liberdade e conexão mundial, mas os algoritmos, alguns deles pagos em
anúncios, deixam as redes se transformarem em pequenas aldeias particulares, bolhas de ideias.
Esses mundos têm criado mais radicalismo. A sociedade hipermediatizada constitui uma esfera
conversacional que tensiona o jornalismo a construir estratégias de legitimação; para isso, é
preciso vencer as barreiras da sustentabilidade e dos grupos de interesse.
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Assim, chegamos ao terceiro objetivo específico, que é a análise de como os sites Folha
de S.Paulo e Carta Maior constroem em seu texto o sentido do papel social do jornalismo. A
pesquisa propõe uma metodologia para conseguir empiricamente isolar discursos que envolvem
categorias da mediatização, da Teoria do Jornalismo e da Análise dos Discursos. Para isso,
propõe uma grelha de análise a ser aplicada sobre textos jornalísticos onde os profissionais
deixam emergir na superfície das matérias significantes sua opinião brotada nas reais condições
de produção e tensionados pela conjuntura política. A dificuldade de se aproximar do objeto
passa ainda pela escolha e análise do corpus.
A maioria do corpus é de matérias significantes onde os jornalistas deixam emergir o
discurso absorvido sobre o papel social em pleno exercício de sua produção jornalística em
diferentes escopos ideológicos, pois o discurso que emerge vai além das questões de gênero
jornalístico. Desta forma, não foi buscada a diferenciação de gêneros porque não interfere no
que a tese quer entender, uma vez que os textos selecionados foram escritos por jornalistas
profissionais no contexto do seu trabalho, onde emergem o discurso sobre o fazer jornalístico
inseridos no cotidiano, na prática continuada. E isso aparece mais na opinião do que na notícia,
mas ambos os gêneros fazem parte do mesmo jornalismo baseado em fatos verídicos.
À guisa de curiosidade científica, outras tentativas de abordagem foram tentadas sem
sucesso. Não funcionou a aproximação a partir de entrevistas com jornalistas em cargos-chaves
do campo. Depois de oito entrevistas com jornalistas experientes e de distinção, observou-se
que os profissionais reproduzem a lógica do campo, suas regras estratégicas, princípios
deontológicos e valores que são difíceis de conciliar com a prática vivida diante do paradoxo
do mercado. Os princípios do campo jornalístico, ao serem colocados todos juntos, servem para
organizar a atividade, mas são parâmetros que tornam a realidade muitas vezes contraditória à
prática.
Nessas aproximações com o objeto, observou-se que um corpus a partir de entrevistas
traz respostas homogêneas, apesar das diferentes condições de produção sem variação
significativa de discursos. O mesmo aconteceu com o corpus formado a partir do processo legal
que discutiu a obrigatoriedade da formação de nível superior em jornalismo para exercício legal
da profissão, com o texto marcado pelo discurso jurídico e interesse focado das partes, o que
reforça, portanto, a opção desta pesquisa por uma análise dos discursos que emergem da
situação dinâmica da crise política vigente no país.
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Pesquisas exploratórias também constataram que os jornalistas mantêm estratégias
discursivas clássicas, apesar de o modelo estar severamente afetado pelas mudanças
tecnológicas nos seus modos de produção e reconhecimento (SANTIAGO, 2014, 2015). Outro
ponto que pode ser observado é a visão funcional do jornalismo repassada por seus
protagonistas como garantia de interesse público em uma economia capitalista, concebida aos
moldes estadunidenses e que possui o mesmo sentido investido pela comunidade interpretativa
brasileira, possível de análise a partir das perspectivas das “ideias fora de lugar” (SCHWARZ,
1992).
A análise desta tese entende o jornalista inserido em sua organização porque, mesmo
quando escreve opinião, está falando como enunciador. Até mesmo quando contradiz a
organização, referenda os mesmos princípios deontológicos. Por exemplo, a pesquisa conclui
que a Folha tem uma estratégia discursiva que passa pela seleção do que é publicado, assim
como deve ser colunistas ou colaboradores. Pluralismo controlado, limitado e editado, um
discurso que serve ao enunciador com pleno êxito. Uma pluralidade pensada pela organização
jornalística e amplamente utilizada como estratégia discursiva. É importante observar que a
contradição faz parte da humanidade e o discurso do pluralismo explora essa perspectiva. A
tese infere que o discurso que dá sentido ao papel social do jornalismo muda em palavras a
partir do espectro ideológico, mas os dois sites são muito semelhantes quando falam de
independência, pluralidade, isenção, busca da verdade e defesa do interesse público, e ambos
são contraditórios com as práticas que emergem no próprio texto.
A metodologia parte dos estudos do contrato de leitura de Eliseo Verón, com unidades de
análise do contrato, condições de produção e enunciação para detectar as estratégias discursivas
nos títulos, fotografias, leitor-modelo, temas preferenciais, enquadramento e sentido da
objetividade e do papel social do jornalismo. Analítica da mediatização de Fausto Neto (2007)
a partir da enunciação, aponta uma transformação da enunciação representacional para uma
enunciação de autorreferenciação midiática, utilizando como operadores de análise a
identificação das novas topografias jornalísticas – com novas zonas de contatos entre os campos
e o status do leitor modificado –, da autorreferenciação, da autorreflexividade e das estratégias
de protagonização.
A Folha de S.Paulo, que foi uma fonte importante de formação profissional no campo
brasileiro, acaba por se afastar do projeto editorial inicial, ou, no caso, atualizá-lo, para aderir
a posicionamentos mais ligados ao liberalismo e ao capital transnacional. A Carta Maior, sem
muitos anunciantes privados, tenta se sustentar somente com os seus assinantes e, para
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conquistá-los, radicaliza o discurso tensionando ainda mais a informação com base na matriz
de cunho socialista. Cada um tensionando o campo em direção oposta. No momento, o capital
vence a passos largos.
É preciso ainda repensar o jornalismo além da centralidade das redações. Os estudos
atuais trazem como parâmetro os consensos profissionais quando o jornalismo era entendido
nas fronteiras do idealizado; hoje, fluido, pós-industrial, móvel e colaborativo, tem o sentido
amplo e diluído. A redação está cada vez mais fluida, a maioria da produção jornalística
atualmente é realizada em outros lugares, home-offices ou colaborativamente pelas redes
sociais. Com o crescimento do jornalismo tomado pela crescente força de trabalho de
empreendedores individuais, coletivos editoriais freelancers e o nascimento de startups de
notícias, a redação se fragmenta em rede, dispersa-se, está menos estável. É o jornalismo “pósindustrial”. Há ainda os projetos chamados “ágeis”, que são projetos em ritmo acelerado com
ciclos curtos, com equipes de trabalho temporárias e multidisciplinares – repórteres, editores,
designers, desenvolvedores, pesquisadores de mercado e executivos – que reformulam
completamente a rotina.
Contudo, é preciso observar que há uma tendência de enfatizar a cultura jornalística
dentro das fronteiras do campo, principalmente dentro de redações, mas a mediatização tem
levado a lógica da mídia jornalística para outros espaços sociais. Nesse processo de absorver
o jornalismo ubíquo e hipermediatizado, novas narrativas tendem a surgir, com propostas ainda
não pensadas fora dos parâmetros profissionais, criando zonas de pregnância de sentido. A
pesquisa em comunicação/jornalismo precisa descobrir se a sociedade brasileira confia no (e
está preparada) valor democrático de uma imprensa livre a ponto de financiá-la. Porém, a
democracia brasileira está, com grande atraso, em fase de consolidação; na verdade, está com
praticamente todas as suas organizações submissas ao interesse do capital. Mas, se estão assim,
é por falta de reação da sua sociedade, que conformou um espaço social baseado em submissão
a uma elite.
Há um grande problema que passa pelo financiamento, sempre presente no discurso dos
jornalistas quando falam em qualidade e em seu papel na sociedade. A cobrança entre os pares
é grande e as organizações entram nos discursos como as grandes vilãs. As empresas
jornalísticas lutam para manter sua viabilidade financeira com todas as armas, inclusive
lançando mão de artifícios do marketing e de estratégias discursivas que se distanciam
sobremaneira dos princípios básicos da profissão, pois sem um modelo de sustentabilidade,
esvai-se parte fundamental da imprensa no seu papel de “cão de guarda” da sociedade. Os
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jornalistas sabem e defendem seu papel social, mas cedem cada vez mais facilmente ao mercado
e à concorrência. É por isso que a discussão sobre o futuro das redações precisa ser institucional.
Comprometer a vigilância independente sobre governos e empresas é também aceitar o
enfraquecimento da democracia.
A pesquisa antes de decidir pelo corpus analisado, observou quatro anos de publicação e
selecionou inicialmente 275 matérias da Folha e 106, da Carta Maior, porém observou que os
fenômenos se repetiam como efeito do campo e restringiu-se a 2013, como o ano que iniciou a
crise política e suficientemente distanciado para uma análise. A Folha de S.Paulo se destaca
pela quantidade de matérias onde aparece em eventos que discutem o jornalismo,
principalmente produzidos por iniciativa própria ou entidades apoiadas. Um discurso constante
de autolegitimação.
A valorização dos prêmios de jornalismo como um lugar de destaque e distinção também
faz parte dessa estratégia, a ponto de a própria Folha promover um prêmio de jornalismo
interno. Transparece uma espécie de crise de consciência na necessidade de sempre estar
revisando seus procedimentos, pelo menos anunciando que fez seminários de avaliação e outras
autocríticas, ao mesmo tempo em que seus valores editoriais são questionados e o jornalismo
que exerce é comprometido com questões políticas e econômicas de viés conservador, como
apontam seus críticos. Existe uma necessidade de estar todo o tempo comprovando o processo
de produção, como se quisesse justificar seus procedimentos de objetividade jornalística, ou,
no caso, convencer de que é esta a única prática correta, afastando a face negativa.
É importante ressaltar que os jornalistas da Folha de S.Paulo e da Carta Maior
começaram a falar em 2013 da crise dos intermediários, tanto na política quanto na mídia, onde
a sociedade, a partir de iniciativas individuais ou em grupos alternativos como a Mídia Ninja,
começou a produzir contra-narrativas e tomar para si a cobertura dos acontecimentos. Há
também os jornalistas com multimidialidade e inserção em vários veículos ao mesmo tempo,
como o jornalista Juca Kfouri, o jornalista multivocal. Ao falar de um furo de reportagem que
deu na Copa, informou à CBN ao vivo, escreveu no blog no UOL, do Grupo Folha, que acabou
repercutindo o dia todo. É o que Jânio de Freitas classifica como peculiaridade brasileira, que
são as cadeias multimídia em que as mesmas pessoas dizem e escrevem as mesmas coisas várias
vezes por dia, lembrando uma “lavagem cerebral” (FREITAS, 2013).
Jornalistas de televisão saem constantemente na coluna de celebridades F5, da Folha de
S.Paulo. Eles casam, namoram, divorciam-se sob o olhar atento da audiência. Fábio Pereira
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(2011) fala em jornalistas intelectuais, mas há também os jornalistas celebridades que precisam
ser estudados. Isso é um status relativamente novo no campo contemporâneo, quando
jornalistas cultivam perfis com milhares de seguidores nas redes sociais e verdadeiros fãs, a
ponto de suas vidas pessoais serem devastadas em sites de fofoca. O habitus jornalístico fala
sempre em discrição e fatos em primeiro lugar. Mas há hoje outra posição discursiva no campo,
em que a credibilidade se personificou em alguns profissionais. Há um ethos muito forte em
erigir uma imagem heroica do jornalista. Não só os prêmios e as promoções, mas as mortes de
jornalistas também são tratadas com distinção.
Há uma preocupação com o mercado muito maior na Folha de S.Paulo do que na Carta
Maior. Há, inclusive, uma coluna Mercado, que trata das tendências e dos desafios do
jornalismo diante da internet. Além dessa seção, muitas matérias tratam do mercado de
jornalismo, inovações e desafios como se temessem o fim do oficio e, ao mesmo tempo,
demostrando ao leitor que estão se preparando para vencê-lo. O interesse pelo mercado
estadunidense também chama a atenção; é como se vivêssemos à sombra da experiência
estrangeira, no sentido de o que é bom para eles, é bom para nós.
Os textos analisados na Carta Maior mostram o anseio por um jornalismo que valorize a
qualidade da informação, entendida como aquela que permite a versão do contraditório, um
contrapoder. Porém, isso só seria possível com a pluralidade de vozes dentro de veículos e entre
muitos veículos de jornalismo de vários matizes de pensamento, inclusive na própria Carta
Maior. A informação jornalística de qualidade nos pequenos veículos, portanto, viria do fato de
estes cultivarem relações econômicas menos complexas, portanto precisando de menos
incentivos e um modelo de negócio mais modesto. Porém, estes pequenos veículos somente
alcançariam os propósitos a partir de uma posição destacada no campo jornalístico e na
sociedade como um todo. Ou seja, com uma circulação abrangente e resultados de credibilidade
incontestáveis. Por exemplo, um veículo noticioso como The Economist, que é um jornal inglês
especializado em economia e de circulação relativa ao seu país de origem, mas com uma
credibilidade mundial, com distinção e destaque no campo.
Observa-se ainda que há uma transversalidade entre os campos político, econômico e o
das comunicações (publicitário e jornalístico) nesse sentido, quando a mídia é discutida sempre
em escala institucional. Muitos textos da Carta Maior dizem respeito à mídia brasileira e sua
relação com a democracia e o capital, na ordem institucional. Poucos textos, inclusive, dizem
respeito à análise da cobertura específica, ou à conduta individual dos jornalistas. Os textos
chamam atenção para a necessidade de um protagonismo do profissional jornalista,
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independente do capital e comprometimento com a democracia. Denunciam a grande imprensa
de promover o pensamento único e querer interferir no campo político e econômico, ou até
conduzi-lo.
A mídia institucional é ainda culpabilizada pela disseminação da desesperança nas
instituições e por uma consequente crise de representatividade, pois o público não se sente
representado nem pela classe política nem pela mídia. E, apesar dos inúmeros canais virtuais
de fala, as multidões das Jornadas de Junho, por exemplo, reclamavam de falta de voz na mídia,
principalmente na televisão. Então, entende-se que a cultura política construída e consolidada
no Brasil pela televisão de desqualificação permanente da política e dos políticos traz riscos
potenciais para o regime democrático.
Como fiscalizar o poder público no contexto de descrédito da mídia? O envolvimento
cada vez mais forte e orgânico entre os grandes meios e os governos os tem alinhado a uma
grande desconfiança institucional. O público cada vez menos acredita nas notícias ou aposta
em boas intenções dos meios. Estamos na sobremodernidade, que é um momento de fim da
história, de desesperança (AUGÉ, 2006), desta forma não seria somente um problema isolado
do jornalismo - que se mantém em certa medida forte a partir do discurso e das práticas dos
profissionais - mas um problema de legitimação dessa discursividade no espaço social
contemporâneo.
Uma perspectiva global é necessária, pois é preciso saber como se comporta o poder hoje
ao redor do mundo. Como entender o comportamento político da imprensa? Onde está o alcance
de poder da imprensa brasileira? A mídia é capaz de interferir no campo econômico e político
a partir de enquadramentos e da proposição de agendas para a opinião pública nesse mundo
mediatizado e hiperconectado? E, quanto aos modos de dizer, infantilizado ou não, será que
podem interferir na cognição do público? Essas e outras questões vão ficar para pesquisas
futuras. Assim como a preocupação com a qualidade ligada à promoção de democracia e
independência, outra linha de pesquisa importante.
O jornalismo tem seus valores, mas precisa ser financiado, pois é uma atividade
profissional. Outra questão seria saber qual o modelo de negócio mais propício? Os grandes
meios de comunicação não se constituem mais em órgãos originais de mídia, ou seja,
instituições autônomas cujo objeto é a notícia e que podem ser independentes ou,
eventualmente, compradas ou cooptadas por interesses. Eles são, atualmente, parte de grandes
conglomerados econômicos que também compõem o complexo financeiro-empresarial que
comanda o poder hegemônico. Portanto, participam do exercício do poder utilizando seus
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recursos de formação de consciência e opinião. O ideal da objetividade, que serviu de panteão
para o jornalismo, hoje pode estar sendo substituído pelo sentido de credibilidade. A questão
não é ser objetivo, mas se fazer credível e ser selecionado como um bom produto pela
comunidade conectada.
Cabe ainda à novas pesquisas saber se o exercício do jornalismo pode ser também um ato
político. Além das práticas jornalísticas emolduradas em um ambiente neutro - o que
aparentemente permitiria a produção de trabalho livre de conexões políticas que afetam os
jornalistas - o desenvolvimento do jornalismo tem andado de mãos dadas com o ideário liberal,
uma vez que países com maior desenvolvimento capitalista têm sido os mesmos que sediaram
práticas profissionais reconhecidas. Esse perfil político do jornalismo é evidenciado
especialmente na América Latina nos últimos anos, com o confronto discursivo entre o
nacionalismo crescente de um lado e a ação de governos reformistas e meios de comunicação
privados do outro. Uma observação mais acurada revelará que a imprensa tem procedimentos
metodológicos distintos, porém complementares: na cobertura política é discricional, na análise
econômica prevalece o recorte monetarista. Em comum, ambos se prestam a legitimar uma
ordem que se apresenta como dada, sem necessidade de esforço investigativo. O jornalismo
solicita sólida formação teórica aliada a uma firme disposição política para ir além das
configurações imediatas. E, como todos sabemos, isso pode afetar a taxa de lucro da empresa
onde está abrigada a redação.
Os que advogam a predominância do saber técnico em detrimento da formação
humanística são ideólogos de um jornalismo feito sob medida para os interesses corporativos.
A consciência crítica cede lugar à convivência com as fontes, seus interesses e ponderações e,
assim, os profissionais internalizam a ideologia da empresa e se estabelece a contradição. A
renúncia ética decorrente faz, no caso específico da imprensa, com que o oficialismo se
transforme em sua segunda natureza. Os textos produzidos à luz do ideário do campo traem os
propósitos capitalistas das empresas. A produção jornalística neste ambiente, por sua própria
dinâmica, traz à tona o que a organização deveria ocultar: a convivência promíscua entre
imprensa e poder. No caso específico do Brasil, emerge o patrimonialismo e o compadrio.
O jornalismo alternativo, como a Carta Maior, existe em um contexto de resistência.
Resistência à lógica da mídia jornalística brasileira. Como o objetivo final de uma pesquisa e
de suas teorias resultantes não é “fixar” o jornalismo e seu papel na sociedade, mas refletir e
abrir espaço para a multidão de práticas sempre incertas e seu impacto mutável na sociedade,
esta pesquisa se baseou não apenas em uma variedade de pontos de vista, como discutimos
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aqui, mas também em uma variedade de perspectivas teóricas e metodológicas para considerar
o “tornar-se” do jornalismo (DEUZE; WITSCHGE, 2016).
Surgem ainda, na hipermediatização, os discursos que acabam seguindo rumos não
previstos: notícias são compartilhadas e comentadas por leitores nos sites de redes sociais
(RECUERO, 2009) numa ampla cadeia significante. Isso denota que o processo de enunciação
não ocorre de forma linear, pois há ressignificações e conexões mais amplas e difusas. Ou seja,
não é só o jornalismo que dá inteligibilidade social aos fatos, mas, por meio de interações e
construções próprias, os leitores também dão sentido ao mundo que os cerca.
Notou-se que os jornais ofertam dispositivos através dos quais o leitor pode interagir com
eles, entretanto, num dado momento, a interação deixa de ser controlada pela organização
midiática e segue rumos próprios. Isso ocorre, principalmente, por meio de notícias postadas
nos portais ou sites oficiais que são rapidamente compartilhadas e comentadas por leitores em
redes sociais. O jornal é interpelado pelo leitor nas redes sociais, mas geralmente silencia, o que
demonstra que o processo de enunciação é marcado por múltiplas interpretações possíveis, por
complementaridades, mas também por vazios. Percebeu-se que a questão do acesso dos leitores
aos jornais está, de certa forma, sedimentada, porém há muitos questionamentos ainda em um
âmbito principal: como os leitores ressignificam essas notícias.
Se é o dispositivo técnico e simbólico que dá forma aos contratos criados no âmbito da
produção com a meta de atingir seus leitores, são os dispositivos que garantem as múltiplas
interações entre o jornal e seus leitores através de processos de interação. Em relação ao caso
desta tese, nota-se que os jornais constroem discursos específicos e criam modos singulares
para manter o vínculo com o leitor, projetando possibilidades de retorno por parte dos
receptores para que cada vez mais o contato seja alargado. Dessa forma, “um mesmo emissor
poderá construir enunciadores diferentes, conforme o alvo visado; pelo mesmo motivo
construirá, cada vez diferentemente, seu destinatário” (VERÓN, 2004, p. 218). A construção
de uma matéria com base em distintas fontes ou a tematização de um grande rol de fatos que
mereçam ter destaque noticioso visa atingir um amplo número de leitores, por exemplo.
Nesse contexto, o próprio conceito de contrato de leitura deve ser revisitado a partir do
pressuposto de que a circulação dissolve discursos construídos com um fim específico e aciona
discursos não previstos e não planejados. Essas mudanças do modo como se fala - ao processo
de enunciação - fazem com que o público tenha outra leitura do dispositivo de enunciação ou
quadro de sentido. Se a moldura - ou aquilo que é da ordem das determinações contextuais -
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serve de quadro ao sentido do enunciado, deve-se considerar que atualmente há outros
enunciadores nesse processo além do sistema midiático. A emergência dessas falas remete a
construções de outros quadros de sentido, pois aquilo que é da ordem contextual molda o
próprio sentido.
Ao mesmo tempo em que o jornal enuncia amplamente que o leitor é um coenunciador,
ele estabelece as regras para essa “participação”. O jornal amplia o processo de enunciação da
realidade, possibilitando que os leitores o ajudem a construir o presente, entretanto ele regula
esse processo, determinando os regramentos. Ou seja, mesmo que ele se apresente como um
sistema aberto, ele fecha seu sistema quando lhe convém e julga ser necessário enclausurar-se,
ocorrendo um fechamento operacional do sistema (LUHMANN, 2005). A Folha, por exemplo,
não exerce o pluralismo em seu noticiário, pois as fontes não são equilibradas o que perde o
princípio da equidade, mais conhecido pela regra do “ouvir os dois lados”, como se o jornalismo
pudesse limitar os números de versões sobre um fato, acontecimento ou fenômeno.
O jornal não responde de forma direta às interpelações dos leitores, mas acaba trazendo
para sua produção noticiosa temas que são gerados pelos leitores e que têm ressonâncias,
especialmente, nas redes sociais. Essa é uma estratégia utilizada para mostrar aos leitores que
eles estão presentes e integram o fazer jornalístico. Esse contrato visa à manutenção do vínculo
e ao alargamento do contato para além da materialidade do impresso. Compreende-se que o
contrato entre jornal e leitor só se concretiza através de processos de enunciação. Nesse sentido,
os fluxos gerados pelas enunciações decorrem da proposição de um contrato de leitura, mas as
gramáticas de reconhecimento levam a outros caminhos e trajetos não previstos pela produção
(BOUTAUD; VERÓN, 2007).
Este estudo sobre o papel social do jornalismo abre mais perspectivas para a pesquisa
sobre a inter-relação comunicação e sociedade. As tendências sociais, os usos e as perspectivas
que hoje estão sendo exaustivamente estudadas sob a ótica tecnicista das ferramentas digitais
podem ter um caminho de mais sucesso a partir das ciências sociais, principalmente em estudos
interdisciplinares a partir da comunicação, propiciando uma possibilidade mais efetiva de
avanço. A pesquisa serve para começar a compreender os usos e gostos que se adiantam nas
superfícies das inúmeras matérias significantes encontradas nas mais diferentes linguagens.
O papel social do jornalismo se torna fundamental como elemento discursivo para a
defesa da democracia, para a promoção de vendas de produtos midiáticos, para o controle
social, para a educação e as mais diversas formas de construção de realidade que têm
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sobrevivido a décadas de incoerências e faces antagônicas. Como se sustenta? Porque a
sociedade o incorporou em suas mais diversas fases, legitimando-o e sustentando-o. Surge,
assim, outra linha de investigação, a curiosidade em saber qual será a nova forma de informar
com sucesso.
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