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um efeito da vontade, de uma vontade que não deve jamais se deter. O homem direito,
aquele que não infecta quase ninguém, é aquele que tem o menor número de distrações
possível. E como é preciso ter vontade e tensão para nunca se ficar distraído.
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ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um
rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais embaixo, bem
diverso do em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso?
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RESUMO
A tese investiga a atual rede de valores profissionais do jornalismo brasileiro, procurando
compreender o papel que a vigilância exerce dentro deste conjunto. A partir da percepção
das práticas de monitoramento e acompanhamento da imprensa sobre as demais esferas
de poder, bem como novas dinâmicas de interação social em ambientes online, investigase a conversão destas ações em valor moral central para o jornalismo brasileiro
atualmente. No plano teórico, estabelecemos um fluxo amparado em três grandes bases,
capazes de fundamentar as percepções a respeito deste fenômeno: primeiramente uma
abordagem sobre os enquadramentos da filosofia moral na atividade jornalística; em
segundo lugar, refletimos a respeito das condições de vigilância e poder atualmente; o
terceiro trecho de discussão se volta para a observação das dinâmicas de circulação e
hibridização de conteúdo como espaço de disputas pelos sentidos dos valores morais
online. Realizamos um estudo de caso para avaliar a inserção da vigilância como valor
ético profissional para o jornalismo trazendo, ao final de cada capítulo, a análise de uma
cobertura jornalística representativa compreendida no período de 2016 a 2020. A primeira
série de produções analisada é o “Xadrez do golpe”, no blog de Luis Nassif, com 104
publicações. A segunda cobertura jornalística analisada é a #VazaJato, iniciada pelo site
The Intercept Brasil que totalizava mais 98 publicações até o começo de 2020. O último
recorte analisado se divide em dois momentos, sendo o primeiro baseado na crítica do
Grupo Globo à entrevista do senador Flávio Bolsonaro na Record e na RedeTV e o
questionamento a respeito do aparente sumiço do sobrenome do senador por usuários de
redes sociais, onze meses depois. A metodologia da pesquisa foi construída a partir de
métodos que combinaram etapas exploratórias para coleta de dados, informações e
materiais seguido por suas posteriores codificações com o software de pesquisa Atlas.ti.
A partir da identificação dos códigos associados aos valores morais do jornalismo em
cada uma das publicações, elaboramos uma rede de ideais morais que nos permitia
compreender quais foram os valores mais recorrentes, bem como suas articulações e
sentidos. A partir daí, realizamos a aplicação de uma ferramenta de análise ética a partir
adaptação de reflexão proposta por Stephen Ward (2015) para compreender quais são as
narrativas éticas em questão e como elas se articulam na relação com a vigilância. Os
resultados mostram ser importante perceber os aspectos de construção coletiva dos
princípios e valores deontológicos do jornalismo atualmente, considerando as disputas
que profissionais, veículos, outras instituições e a audiência propõem para o jornalismo
em redes sociais. Neste sentido, percebemos que a vigilância ocupa lugar central na atual
rede de valoração da atividade jornalística. Ela não é somente mobilizada como valor
normativo importante com frequência, mas também é suporte importante para diferentes
valores instrumentais da prática jornalística, como transparência e independência, por
exemplo.

Palavras-chave: Ética; Jornalismo; Vigilância; Circulação; Redes sociais
7

QUEIROZ, Caio Cardoso de. Moral Values in Circulation on Brazilian Journalism:
Surveillance and Press from Dilma’s Impeachment to Bolsonaro Government. 2020.
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ABSTRACT
The thesis investigates the current network of professional journalistic values in Brazil,
seeking to understand the role of surveillance in this ethical framework. From the
perception of the press' monitoring and tracking practices over the other power spheres
as well as the new social interaction dynamics in online platforms, we analyze these
actions' conversion into a core moral value for Brazilian journalism nowadays. In a
theoretical level, we established a flow supported in three large basic foundations to this
phenomenon: firstly, a wide approach on the moral philosophy frameworks to the
journalistic activity; second, we reflect on the conditions of surveillance and power
currently; the third discussion focuses in the circulation and hybridization dynamics
observation as a space of disputes for the moral values. We realized a case study to assess
the insertion of surveillance as a professional moral value in journalism, bringing the
ethical analysis of one 2016-2020 representative journalistic coverage at the end of each
chapter. The first production series analyzed is part of the "Xadrez do golpe" from Luis
Nassif's blog, adding up to 104 posts. The second journalistic coverage is the #VazaJato
scandal, with 98 posts at the beginning of 2020, started by The Intercept Brazil. The last
analyzed frame is divided into two moments, with the first based on the Globo's critiques
to interviews of senator Flavio Bolsonaro to Record and RedeTV. The second part is the
questioning regarding the disappearance of the same senator's last name in media, made
by social media users a few months later. The research methodology was built from
methods that combined exploratory and data gathering stages with its latest codifications
with the help of Atlas.ti software. After identifying codes associated with journalistic
moral values in each one of the posts, we elaborated a network with moral ideals from
which we could understand the most recurrent values, as well as its articulations and
meanings. From that, we applied an analysis tool adapted from a Stephen Ward (2015)
reflection so we can understand which ethical narratives are in question, and how they
are articulated with surveillance. The results show the importance of noticing main
aspects of the collective development of journalistic principles and deontological values
nowadays, considering disputes that take place that professionals, vehicles, institutions,
and the audience take, purposing new approaches to journalism in social media platforms.
This way, we noticed that surveillance is at the core in the current journalistic activity
valuing network, not only as of the most frequently mentioned normative value, but also
as the most required moral guide to justify instrumental values in journalism, such as
transparency and independence, for instance.
Keywords: Ethics; Journalism; Surveillance; Circulation; Social media
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1. Introdução
Em 2 de agosto de 2016, durante a crise política que culminaria, no mesmo mês,
com o golpe parlamentar e a deposição da presidenta Dilma Rousseff, o jornalista
americano Glenn Greenwald anunciou a criação do site The Intercept Brasil. Radicado no
Brasil há mais de 10 anos, Greenwald começara a escrever matérias sobre a crise política
brasileira por perceber um enorme grau de homogeneidade na imprensa brasileira, a
ausência de visões plurais e representatividade no jornalismo local. A partir daquilo que
caracterizou como “um enorme apetite por formas alternativas de jornalismo” e um
monopólio que “resultou num de comunicação que asfixia a diversidade e a pluralidade
de informações” (GREENWALD, 2016), o vencedor do Prêmio Pulitzer pelo vazamento
dos documentos da NSA começou a versão brasileira do site que editava para o público
norte-americano.
Na declaração de fundação do site, Greenwald afirma que “[a]o simplesmente
ignorar grande parte da população, os grandes veículos de comunicação brasileiros
mascaram os principais desafios sociais e econômicos presentes, assim como a
diversidade de opiniões e movimentos existentes no país” (GREENWALD, 2016). Com
críticas ao cenário de imprensa brasileiro, em especial no processo do afastamento da
presidenta Dilma Rousseff, o The Intercept Brasil ainda afirma que “[e]mbora o Brasil
desfrute de um dos conjuntos de jornalistas independentes e blogueiros mais dinâmicos e
talentosos do mundo, eles normalmente enfrentam uma carência no apoio institucional
necessário para que se atinja um impacto social amplo” (GREENWALD, 2016).
Se a crise política brasileira de 2015 em diante serve como alavanca para uma
iniciativa jornalística como essa, em seu lançamento o Intercept se coloca em posição de
veículo alternativo, próximo àquela Blogosfera Progressista que, em sua versão ampliada,
se constitui como um grupo de páginas e publicações jornalísticas e críticas à imprensa
tradicional brasileira. Ao entrar nesta dinâmica, o veículo foi recebido e recirculado de
forma generalizada pela Blogosfera Progressista Ampliada (BPA). O lançamento do site
por um profissional de renome internacional, que também já havia trabalhado com os
principais veículos de informação do Brasil e do mundo traz uma modificação importante
nas narrativas éticas do jornalismo brasileiro, aumentando a fileira daqueles que discutem
o fazer jornalístico durante seu processo de produção.
O The Intercept expressa, logo de início, valores jornalísticos importantes,
marcando-os em posição de contraste com os principais veículos de informação no Brasil
13

até então. Quais foram, no entanto, as condições éticas e deontológicas que abriram a
oportunidade para o lançamento de um veículo como este no Brasil? Como o The
Intercept, veículo centrado no recebimento e vazamento de documentos sigilosos de
governos e empresas, afeta as dinâmicas da vigilância enquanto valor jornalístico no
Brasil? Como os sentidos de vigilância, como prática social e profissional, passa à
condição de valor moral do jornalismo no Brasil em geral? Buscamos analisar, nesta tese,
como se formam esses fluxos e quais são as dinâmicas atuais do jornalismo em torno
deste valor.
Diariamente, grupos de profissionais do jornalismo, cidadãos, blogueiros, e outras
pessoas praticam, em diversos momentos, atos de jornalismo1. Criadores de conteúdo,
blogueiros, pessoas que compartilham materiais em fotos, vídeos e áudios são parte de
um ambiente amplamente conectado de produção, distribuição e circulação de conteúdo,
com potencial de conexão global e ininterrupta. Com isso, escalas e temporalidades do
jornalismo se colocam em questão. Redes online oferecem informação, análises e espaços
para que se defendam pontos de vista diversos, por vezes opostos, com relação a
desigualdade social, diferenças culturais e acesso às esferas de poder, como aponta
Stephen Ward (2015, 2018). O impacto político e econômico dessas formas de
comunicação nas estruturas da democracia liberal tem se mostrado muito mais complexo
e difícil de alcançar do que o avanço democrático previsto logo no início da era da internet
(ALVES DOS SANTOS, 2019; ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019;
ELLIOTT; SPENCE, 2017).
O potencial de conexão e comunicação em escala global enfrenta diferentes
batalhas de ordem culturais, éticas e até mesmo estratégicas, trazendo aqui como certos
os impactos que esta realidade impõe à produção e à circulação de notícias nos ambientes
de rede (DEUZE; WITSCHE, 2016; WARD, 2018; 2019; 2020). A discussão a respeito
dos elementos do jornalismo têm a tendência a tomar formas mais ou menos estáveis no
sentido dos valores e práticas profissionais consideradas corretas (KOVACH;
ROSENSTIEL, 2014), o que pode, ainda segundo Deuze e Witsche (2016, p. 4) trazer
uma visão excessivamente corporativa e mainstream do jornalismo, excluindo práticas e

1

Compreendendo que criadores, plataformas e consumidores de mídia são parte de um público geral,
temos um cenário de mídia no qual repórteres, blogueiros, colunistas, ativistas e quaisquer outras pessoas
podem produzir “atos de jornalismo”. Em geral, diversos são os usuários disputando a atenção de outros
agentes ao se registrarem-se atividades, comentar fatos e discussões e assim por diante. Na medida em
que estas produções podem entrar em uma estrutura jornalística, não sendo apenas uma prática, mas
também uma institucionalidade, podemos concebê-los como atos de jornalismo. (WARD, 2015, p. 134)
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formas de jornalismo que não ocupam este lugar de centralidade institucional. Assim, o
aspecto aparentemente central do jornalismo baseado numa consistência interna de suas
práticas em empresas de comunicação não é necessariamente a regra e, com o cenário de
espalhamento das conexões online via redes sociais, o jogo jornalístico se mostra
consideravelmente mais complexo.
Do ponto de vista da construção de um modelo comunicacional baseado na web,
vemos a (re)formulação de princípios morais importantes para o cenário jornalístico,
especialmente no que tange à vigilância, enquanto prática socialmente informante de um
valor profissional. Nossa análise não pode ignorar, portanto, as disputas de aspectos
políticos, econômicos, sociais, culturais e morais aos quais o jornalismo é intrinsecamente
vinculado. O jornalismo pode ser constituído hoje, portanto, como prática/método
profissional, como atos de jornalismo (mais ou menos esporádicos), ou até mesmo como
formato no qual informações, não necessariamente jornalísticas, serão circuladas
(CHRISTOFOLETTI, 2019; FILGUEIRAS et al., 2018; WARD, 2018, 2019, 2020).
Quando discutimos a conformação social ampla de formação dos valores morais
em sociedade, portanto, reconhecemos que tanto o jornalismo quanto a vigilância surgirão
como padrões de virtudes, deveres ou “bens” sociais específicos. Tais características
estarão refletidas nas formas de circulação de conteúdo online, em redes sociais, na qual
o jornalismo será mobilizado (seja em método, conteúdo ou forma) como parte
proeminente de um sistema de vigilância amplo. A mesma estrutura de discussão moral
que traz o papel de fiscalizador e vigilante para o jornalismo tradicional, no entanto, serve
de base para que as funções de vigilância se voltem sobre estes veículos. O ciclo de
reforço do valor moral se dá em práticas dos agentes jornalísticos e sobre eles.
Observamos como esta dinâmica social e moral de reforço da vigilância, por
pervasiva e quase imperceptível, tem ganhado centralidade nas formas de justificação da
estruturação do jornalismo. Shoshanna Zuboff (2019) aponta que, por exemplo, os
mecanismos de busca online e plataformas de redes sociais, como Google e Facebook
concentram os fluxos e atividades dessa circulação, que tem impacto considerável nas
relações entre conteúdos e cidadãos online. A extensão deste controle, bem como as
intenções destas empresas e as ameaças à democracia são tão consolidadas que a autora
defende que hoje devemos discutir um “capitalismo de vigilância”. Neste sentido, as
empresas de tecnologia de informação, que atuam nas plataformas de produção e
distribuição de conteúdo estão, portanto, comprometidas com a validação e a
naturalização da sensação de ubiquidade vigilante (ZUBOFF, 2019). O impacto das fake
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News nos cenários eleitorais dos Estados Unidos e no Brasil já demonstra o poder que
tais plataformas podem ter, ainda que não os executivos destas empresas não queiram
assumir para si parte da função de árbitro dos conflitos sociais que a imprensa dizia ter
(ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; GHOSH; SCOTT, 2018; LEVY,
2020; WARD, 2018).
Precisamos analisar como a nova posição deste valor altera a dinâmica do jogo
profissional quando os conflitos apresentados expõem dilemas relativos a valores
clássicos do jornalismo, como a defesa da democracia e das garantias fundamentais a ela
associadas. Ao longo de boa parte do século XX, o jornalismo norte americano construiu,
entre outros valores, a noção de objetividade jornalística como princípio, valor e método
de ação no sentido de consolidar a lógica do serviço público que se buscava (HIRST;
HARRISON; MAZEPA, 2014; SCHUDSON, 1981, 2008, 2016; STANDAERT;
HANITZSCH; DEDONDER, 2019; TUCHMAN, 1972; WARD, 2004, 2010). Os
processos de compreensão do cotidiano por meios considerados “objetivos”, com uso de
índices, números e outras formas de quantificação pela imprensa, entre outros fatores, são
parte do cenário de legitimação de um modelo específico de sociedade, como aponta
Stefen Mau (2019). Neste sentido, a discussão a respeito da validade, dos conceitos e das
formas práticas que a objetividade poderia/deveria ter traz uma demonstração da conexão
necessária entre jornalismo e narrativas sociais, culturais, científicas, econômicas, e assim
por diante (WARD, 2004, 2010).
O atual cenário comunicacional traz, por exemplo, a possibilidade e a prática do
questionamento em torno da rede de princípios éticos tradicionais do jornalismo e seus
impactos nas práticas sociais e políticas (WARD, 2015, 2018, 2019, 2020). Independente
de seus méritos, tais questionamentos recaem sobre todos os valores, como a já
mencionada objetividade, e a prática dos veículos e seus produtos. Da mesma forma,
questões como uma apuração rigorosa ficam sujeitos a práticas de avaliação e
interferência colaborativa. A adição, correção e/ou remoção de dados, fontes e materiais
dentro de uma produção jornalística se dá a partir de funções de vigilância que o público
e a própria imprensa exercem sobre a prática dos demais meios (VIEIRA, 2018). As
checagens de fatos em formato recentemente adotado no brasil podem servir de exemplo
a esta altura, pois surgiram de uma reivindicação de fatias do público que eram críticas à
cobertura da imprensa mainstream dos Estados Unidos (GRAVES, 2016). A partir daí,
as práticas passaram, também, a ser incorporadas pelos veículos, como demonstrado de
forma acentuada no período eleitoral brasileiro de 2018. Outras formas de participação e
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de compreensão da audiência enquanto fenômeno ativo podem também passar por
chamamentos dos veículos à participação do público em práticas de crowd-sourcing2
(CHRISTOFOLETTI, 2019; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; HIRST; HARRISON;
MAZEPA, 2014; QUEIROZ, 2016a; VIEIRA, 2018). Novas áreas de prática pedem
novas regras e conceitos em ética, como as normas para o jornalismo participativo, onde
cidadãos são parte do processo noticioso (WARD, 2019, posição 224).
Os frágeis consensos previamente estabelecidos com relação aos principais
valores da produção jornalística no Brasil entram em cena como argumentos no processo
de vigilância que se volta também sobre os próprios profissionais e veículos de jornalismo
(QUEIROZ, 2016a). Stephen Ward (2019, posições 228-231, tradução nossa) alega que
a ética jornalística, atualmente, está tão fragmentada que se parece mais com um grupo
de valores isolados, a partir dos quais jornalistas mantêm interpretações radicalmente
diferentes sobre o que o jornalismo deve ser. “Jornalistas responsáveis agora trabalham
em uma esfera pública global tóxica de conteúdo de mídia partidarizada, desinformação,
hackers e trolls, redes políticas, populistas extremistas, e ‘jornalismo’ de extremadireita”3. Sendo assim, a ética jornalística, é um domínio cada vez mais fragmentado,
onde até mesmo a noção básica sobre o que é o jornalismo e qual é a sua função são
passíveis de discussão Ward (2016, p. xi). Desta forma, a determinação em torno do que
são os valores e princípios morais que guiam o jornalismo, antes próprios dos espaços
profissionais e códigos fechados, são levados para redes dinâmicas de questionamento
(DALMONTE; QUEIROZ, 2018; QUEIROZ, 2016b; WARD, 2019).
Mais do que apontar imperativos morais para o jornalismo, ou mesmo avaliações
extensas da diferença entre os discursos sobre os valores e as práticas jornalísticas,
interessa observar a proeminência da vigilância enquanto valor de ordem normativa e
prática no jornalismo atualmente. O argumento básico na construção de qualquer debate
em torno da ética jornalística passa por uma percepção mais ou menos apurada sobre o
atendimento a um interesse público. Este dado seria verificável, por exemplo, nas
narrativas da imprensa enquanto cão de guarda de interesses coletivos da cidadania frente
2

Hirst; Harrison e Marzepa (2014, p. 260, 261) definem Crowd-sourcing como uma ação que distribui
trabalho, normalmente iniciada pela convocação de uma participação e colaboração online para a
composição de um texto, para a resolução de problemas ou para o processo de tomada de decisões. Tais
participações podem ou não ser recompensadas financeiramente, mas permitem ao público uma
participação limitada na produção de um conteúdo e evoca ideias como “jornalismo cidadão”, ou
jornalismo de participação, por exemplo.
3
No original: “responsible journalists now work in a toxic (and global) public sphere of partisan media
content, misinformation, hackers and trolls, political networks, extreme populists, and far-right
‘journalism.’”
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às formas de poder, ainda que esta narrativa esteja se reconfigurando e sendo modificada
pelas práticas que a imprensa brasileira adota ao longo do tempo, conforme os casos que
vamos observar, entre 2016 e 2020 (ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019;
CARVALHO;

ALBUQUERQUE;

ALVES

DOS

SANTOS,

2020;

DAVIS;

STRAUBHAAR, 2019; HOLTON; CODDINGTON; ZÚÑIGA, 2013; QUEIROZ,
2016a, 2016b). A vigilância seria, desta forma, um valor de característica prática e
normativa, na medida em que organiza a fundamentação moral do jornalismo e orienta
sua prática sobre as formas de poder (CHRISTOFOLETTI, 2008, 2019; GOMES, 2009;
MARTINO, 2016).
Este tipo de mobilização ética se tornou instrumento de avaliação das práticas do
próprio jornalismo, sendo esta prática observável principalmente a partir de veículos
online, como sites e blogs em uma diversificação do cenário midiático, em comparação
com a lógica oligopolizada da imprensa tradicional (CARVALHO; ALBUQUERQUE;
ALVES DOS SANTOS, 2020; COOPER, 2006; GRAVES, 2016; GUAZINA, 2013;
MAGALHÃES; ALBUQUERQUE, 2014; QUEIROZ, 2016a; REPÓRTERES SEM
FRONTEIRAS, 2017, 2020). Analisamos os procedimentos de vigilância do jornalismo
em suas relações com outras esferas de poder e também sobre a própria imprensa, em
seus deslocamentos, especialmente nos últimos quatro anos. Buscamos compreender
como a adoção estratégica de tais medidas pelos próprios veículos de imprensa tradicional
em momentos de disputa interna reflete uma necessidade do uso das práticas e valores em
busca de alguma credibilidade e/ou retomada de protagonismo no debate público. O
desdobramento do cenário político e o rearranjo de forças políticas e econômicas
aparentemente desempenham um papel relevante no processo de compreensão das
dinâmicas normativas e institucionais de comunicação, por isso devemos levar tais
aspectos em conta no nosso processo de análise (ALVES DOS SANTOS, 2019; ALVES
DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; DAVIS; STRAUBHAAR, 2019; HIRST;
HARRISON; MAZEPA, 2014; QUEIROZ, 2016a).
Na observação dos cenários políticos e midiáticos deste período, portanto, há a
colocação de uma prática social, política e econômica de vigilância que se espraia por
discurso moralizante de combate a um inimigo, seja ele a corrupção, um partido e seu
grupo político, ou o próprio sistema político, como inerentemente corrupto (ALVES DOS
SANTOS, 2019; ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; CARVALHO;
ALBUQUERQUE; ALVES DOS SANTOS, 2020; DAVIS; STRAUBHAAR, 2019;
VAN DIJK, 2017). Verificar o papel de um valor moral específico, a vigilância, na
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fundamentação e na formação lenta e estruturada de dissensos radicais e guerrilhas
discursivas entre grupos sociais específicos se torna ferramenta útil para compreender as
redes de influência na qual o jornalismo se encontra atualmente. Este exercício será
relevante no sentido de compreender o papel do jornalismo brasileiro no cenário de
deterioração da democracia a partir de 2018.
As práticas jornalísticas participam, aqui, com um papel duplo: ora se dizendo
palco de polarizações políticas deliberadamente construídas, a despeito do ataque a
valores democráticos; ora como agentes/vítimas desta mesma polarização. Isto é, ora o
jornalismo dará espaço e voz a agentes claramente antidemocráticos, a título da
manutenção de uma suposta pluralidade de versões, ora será acusado de não conceder
espaço suficiente para estas mesmas vozes, ou de atuar contra elas. Como exemplo, temos
a trajetória de Kim Kataguiri, um dos líderes do Movimento Brasil Livre como colunista
da Folha de S. Paulo, entre janeiro de 20164 e março de 20175 como momento importante
para a consolidação da carreira política do colunista e para as mobilizações em torno do
golpe parlamentar de 2016. Em março de 2018, quando o Facebook anunciou apoio a
ferramentas de checagens de dados, o grupo liderado pelo ex-colunista passou a criticar
essas agências6 e os veículos por um suposto “viés anti-conservador”7. Tal dado nos
conduz à necessidade de compreender e organizar o valor moral da vigilância nas normas
e máximas do jornalismo brasileiro.
Do ponto de vista conceitual e metodológico, devemos trabalhar com a ideia de
“valores morais”, também usando o termo “princípios” para a abordagem de alguns
fenômenos da interpretação moral jornalística em análise. A ideia de “princípio” remete
à Grécia antiga, fazendo referência à causa fundamental de algo, como um elemento da
natureza. Na lógica ou na matemática, um princípio é uma premissa de um argumento ou
de uma prova (SHAFER-LANDAU, 2012a; WARD, 2004a, 2010, 2015a, 2018a). Aqui
definimos esta nomenclatura em termos de sua função nos sistemas de discussão de
valores (VÁZQUEZ, 2007a), segundo o qual uma ideia geral é a base pela qual outras
crenças e práticas serão avaliadas no processo de construção de um ideal normativo para
o jornalismo. Um princípio é, assim, uma concepção abstrata usada como forma de
valoração de ações e ideias dentro de um dado sistema ético. De forma lógica e
“Kim Kataguiri estreia coluna semanal no site da Folha” https://bit.ly/3hXHQLD
“Kim Kataguiri é dispensado pela Folha de S. Paulo” https://bit.ly/33lOqYj
6
“Grupos direitistas difundem ‘fake news’ para criticar combate do Facebook às ‘fake news’”
https://bit.ly/3feQrYI
7
“Pronunciamento oficial sobre a CENSURA sofrida no Facebook” https://bit.ly/33gYfXn
4
5
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epistemológica, portanto, estes princípios são usados para avaliar o quão corretas ou
incorretas podem ser as ações ou mesmo as normas e regras sobre as quais construímos
nossas ações (SHAFER-LANDAU, 2014; WARD, 2015).
As normas e leis morais têm, aqui, sentido próximo ao dos princípios, mas atuam
de forma menos generalista, mantendo um raio de aplicação consideravelmente mais
restrito. No caso do jornalismo, o princípio do atendimento ao interesse público e da busca
pelo bem-estar social é constantemente utilizado como base para a discussão, adoção ou
suspensão de conjuntos normativos em específico. A justificação para a construção e uso
de uma norma ou lei, assim, depende do seu embasamento em princípios compartilhados
(SHAFER-LANDAU, 2012; WARD, 2015). Nos debates sobre o uso que o jornalismo
pode/deve fazer de dados abertos, documentos vazados, câmeras escondidas e gravações
não autorizadas, por exemplo, há uma série fatores legais, culturais, estéticos e éticos que
serão acionados na medida em que apresentam uma relação com o princípio (de liberdade
de imprensa, por exemplo) a ser defendido ou protegido (DALMONTE, 2009;
DALMONTE; SILVA, 2012)8.
Quando tais normas podem ser observadas em contextos mais específicos, usamos
a ideia de uma “máxima” para identificar regras e procedimentos para condições
recorrentes (SHAFER-LANDAU, 2012; WARD, 2015). É nessa dinâmica, entre as
máximas morais e as normas acionadas que vamos observar a construção de valores
morais específicos da prática jornalística. A aplicação (ou suspensão) de uma máxima é
uma ação que guarda relação direta com os outros dois níveis de interpretação e avaliação
moral, expondo a negociação entre máximas, normas e princípios em valores (SHAFERLANDAU, 2012a; WARD, 2010, 2018b). A proposta de que o jornalismo tem por
princípio a proteção dos interesses da coletividade cidadã, portanto, desenha normas
sobre as quais as práticas profissionais se dão e constroem a máxima da vigilância no
jornalismo. Essa máxima pode ser observada em aparentes protocolos de atuação, nos
quais os jornalistas devem sempre suspeitar das falas de agentes políticos, por exemplo
(CHRISTOFOLETTI, 2008, 2019; DALMONTE; SILVA, 2012; GOMES, 2009;
MARTINO, 2016).
Princípios, normas, máximas e valores são, desta forma, as ferramentas práticas
de interpretação moral do mundo, por meio das quais se conduzem avaliações de conduta

8

É importante ressaltar, aqui, que ao usar o termo “norma”, não estaremos nos referimos ao sentido
foucaultiano de normalidade e conformidade de conduta (FOUCAULT, 1987), mas a instrumentos
regulatórios de um conjunto de pessoas, sejam essas regras formais ou informais.
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e das ações e elas poderão ser justificadas por meio de esquemas éticos complexos, que
levam em conta aspectos diversos (WARD, 2010, 2015, 2018). Como Ronald Dworking
(1988, p. 52, tradução nossa) aponta, em “O império do Direito”: “um participante
interpreta uma prática social,[...] propondo um valor para a prática descrevendo um
esquema de interesses e objetivos ou princípios que a prática pode lançar mão para se
expressar ou se justificar”9 Por isso, observaremos e mobilizaremos ao longo deste
trabalho a compreensão das principais matrizes da filosofia moral, a saber: ética da
virtude, a perspectiva do dever, a utilidade da ação moral e a ética do discurso.
Quando levamos em consideração a composição de uma virtude jornalística em
um sistema de referencialidade interna, por exemplo, abordamos as formações da
legitimidade da atuação do agente “jornalismo” como possuidor de qualidades
necessárias à sociedade e à democracia. Este sistema de referencialidade interna é
necessário para a compreensão da qualidade jornalístico porque ela se mostra a partir da
ação em si, habilitando a criação das classificações de virtude e vício a partir de um ideal,
e não de regras ou dos resultados das ações. A perspectiva da virtude será essencial para
a compreensão do jornalismo na medida em que buscamos explorar quais são os lugares
sociais que as diferentes partes da ação jornalística, sejam eles veículos, profissionais,
público, constroem um sentido de “bom jornalismo” e como este tipo de ação se traduz
nas ações possíveis.
Esta perspectiva não se isola das demais abordagens morais disponíveis, mas se
constitui em paralelo com leitura dos deveres e da utilidade da ação moral de forma
estratégica no discurso jornalístico com relação às suas ações (MARTINO, 2016). Ao
abordamos um uso de deveres morais amplos, como a defesa de Direitos Humanos e da
Democracia como valores indispensáveis ao jornalismo, presente no Código de Ética dos
Jornalistas brasileiros, temos uma perspectiva de firmeza de valores morais traduzidos
em princípios, leis e máximas morais de tipo deontológico. A tradição kantiana clássica
é central para a consolidação da perspectiva deontológica por construir, na prática, um
regime de previsibilidade e, de certa forma, responsabilização dos profissionais que
alegam aderir àquele regime moral (KANT, 2008; SHAFER-LANDAU, 2012, 2014). Isto
é, a partir da fixação da correção da ação moral em deveres, os agentes de uma dada
dinâmica como o jornalismo, estabelecem leis e máximas morais específicas, pelas quais

No original: “A participant interpreting a social practice […] proposes value for the practice by
describing some scheme of interests or goals or principles the practice can be taken to serve or express or
exemplify.”
9
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se tornam responsáveis frente à sociedade, que ganha parâmetros de reflexão e crítica
sobre a ação a partir dos códigos e regras estabelecidos (BERTRAND, 1999a; GOMES,
2009; WARD, 2004, 2010). Centrada nas noções de Dever, portanto, tal perspectiva nos
ajuda não apenas a entender o lugar que o jornalismo busca para si, em seus códigos e
práticas, mas como ele usa deveres e valores para justificar tomadas de decisões.
Às perspectivas da virtude, com a moralidade das ações determinadas nos agentes
e suas posições, objetivos e naturezas, soma-se a perspectiva do dever, onde a ação moral
se centra num tipo de compromisso que ressalta a importância da intencionalidade das
ações. Às duas perspectivas, são adicionadas as leituras de matriz utilitária, com uma
orientação de tipo teleológica, com a moralidade da ação avaliada pelas consequências
dos atos. Os cálculos hedonistas dos utilitários estabelecem uma relação nova entre a ação
moral e seus agentes, na medida em que se formam padrões de correção a partir do quão
bons são os resultados de uma ação específica (BENTHAM, 1983; MILL, 2010;
SHAFER-LANDAU, 2012, 2014). Baseados na busca pela criação do melhor resultado
possível a partir de ações específicas, leituras deste tipo lançam luz às práticas
jornalísticas de vigilância e crítica constante, por exemplo, uma vez que a criação de um
bem comum projetado é o que justifica a própria tomada de decisões, por exemplo, de
vazamento de dados ou publicação de denúncias como condenações (ABDO, 2011).
Da mesma forma, esta é a matriz que melhor nos auxilia na análise de como os
profissionais do jornalismo concebem exceções às regras que, em tese, “atrapalham” suas
ações, sejam elas leis ou costumes (DALMONTE; SILVA, 2012). A moralidade da ação
por sua finalidade traz um aspecto palpável à avaliação de tipo ético, uma vez que lida
com condições práticas das ações e apresenta resultados para tais colocações, como no
exemplo de programas televisivos voltados para temáticas de segurança pública que
expõem pessoas detidas e outros acusados de crimes sob a justificativa de auxiliar a
contenção de crimes pela sua exposição. A presença, por exemplo, de uma espécie de
suspenção parcial do direito à privacidade do cidadão que é funcionário público é algo
presente nos Princípios Editoriais das Organizações Globo, muito embora já exista
legislação que aborda o tema (COUTINHO; QUEIROZ, 2013; DALMONTE, 2011;
QUEIROZ, 2016a).
Por fim, a abordagem de uma ética do Discurso, em Habermas, contribui para o
que vemos ser o processo, em si, da deliberação em torno dos valores morais que
deveriam (ou não) fundamentar as práticas jornalísticas (HABERMAS, 1995, 2003).
Nesta perspectiva, a moralidade das ações será formada por um processo racional de
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argumentação e deliberação contínua entre as diferentes partes da sociedade. Assim, por
meio do escrutínio coletivo, a sociedade pode se decidir a respeito de quais são as leis
morais válidas, aceitas por aquele corpo social (DALMONTE, 2012; HABERMAS,
1989, 1995, 2003). A cada vez que temos, por exemplo, práticas como a “Caneta
Desmanipuladora” ou a “Caneta Desesquerdizadora”, páginas que buscam reescrever o
conteúdo jornalístico de veículos tradicionais em ambientes online, há o tensionamento
das práticas jornalísticas, que vão adicionando e questionando sentidos de lugares morais,
deveres e finalidades do jornalismo, trazendo a possibilidade prática de discussão e
fundamentação discursiva de tais valores (DALMONTE; QUEIROZ, 2018).

1.1 Método de trabalho
O desenvolvimento deste trabalho terá por base o estudo de caso (YIN, 2010),
numa proposta com o sentido de selecionar pontos chave do processo de evolução desta
rede de valores (práticos e normativos) para o jornalismo brasileiro. O autor pontua
que os estudos de caso se conformam como método recomendável para explorar de
forma aprofundada questões relacionadas ao “como” ou ao “por quê” o fenômeno
ocorre da forma que ocorre. Buscamos, assim, A partir disso, realizar um mapeamento
detalhado dos casos, passando por uma etapa de observação e descrição dos momentos
relevantes que foram selecionados, na identificação daquilo que vemos como aspectos
constituintes destes cortes. A compreensão de que estes momentos são demonstrativos
de um conflito corrente, atribui a estas ocorrências a possibilidade de relevar dinâmicas
de disputas e movimentos circulatórios, sejam eles abertos ou mais estabilizados, que
seguem em progresso constante.
Observando os casos, estabelecemos ainda uma interpretação ética que busca
desenvolver as intenções e propostas que este grupo social em específico, os jornalistas,
dizem ter ou compartilhar, conformando um olhar sobre a vigilância enquanto valor
profissional jornalístico. A ética é vista, portanto, como um domínio específico das
discussões e práticas sociais em torno de profissões, a partir da qual observamos como se
constroem interpretações e versões sobre o “bom” e o “correto” a partir de condutas.
Desta forma, analisamos como as narrativas jornalísticas mobilizadas articulam os
sentidos do “bom jornalismo” a partir de uma perspectiva ética pública, apresentada e
defendida junto ao público, e até mesmo com algum grau de participação dele
(CHRISTOFOLETTI, 2019; WARD, 2015, 2019, 2018).
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Destacamos a importância de tratar, portanto, estas discussões como
interpretações da boa ação, jornalisticamente falando, porque ela não será um conteúdo
rígido, estabelecido em códigos deontológicos, costumes ou leis, mas um processo
deliberativo sobre os interesses públicos e privados na construção de uma sociedade
(QUEIROZ, 2016b; WARD, 2015, p. 34). Nossos casos são marcados, assim, por uma
proposta de discussão sobre os parâmetros éticos do jornalismo, podendo ser
caracterizado como um processo de prática que reflete sobre si mesma, uma meta-prática
(WARD, 2015, 2010). Neste processo, os jornalistas mobilizam teorias e interpretações
de práticas sociais específicas de seu campo de atuação para discutir conceitos como
verdade, factualidade e intencionalidades. Estes conceitos não são tomados de forma
excessivamente rígida nesta produção, mas abordados de forma relacional e
exemplificada, à luz de diversos outros fatores, como leis, códigos, as condições de
argumentação e as condições de atuação perante o mundo. Para esta abordagem,
aplicamos, à argumentação de fundo ético no jornalismo, três níveis de observação a partir
de uma adaptação do método proposto por Stephen Ward (2015, p.165; 2010): o nível da
prática, o do debate em linguagem e aquele das referências, conforme abordado em
esquema abaixo.
No nível da prática buscamos entender como as relações institucionais das
discussões acionam o domínio normativo, seja em formato dos códigos de ética, da lei,
das instituições ou dos valores. Assim sendo, buscamos compreender como está se
fazendo a discussão a respeito dos casos e situações. Quais são os códigos de ética, as
leis, as instituições e valores acionados pela prática profissional? Este é o primeiro estágio
das nossas observações e mapeamento dos casos, na medida em que podemos observar a
discussão ética em seu elemento mais fundamental (CORNU, 1999a), ainda fazendo
referência ao processo de legitimidade das práticas jornalísticas na relação com as
instituições (DALMONTE, 2011; GOMES, 2009; WARD, 2015, 2018).
Neste plano, evidenciamos as redes que são evocadas pelas práticas jornalísticas
para a construção de uma fundamentação moral de legitimidade. De forma geral, quando
agentes jornalísticos mobilizam formas de defesa e reivindicação de um lugar social
específico, este lugar será organizado nas relações com o aparato legal, institucional e
moral daquela sociedade. Neste caso, portanto, buscamos compreender a relação que os
jornalistas e veículos estabelecem com os demais veículos, com instâncias do Estado e
com as demais fontes de discurso de moralidade na sociedade. Assim teremos a chance
de observar a rede de relacionamentos que o próprio jornalismo constrói em sua prática.
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O segundo nível de observação está voltado para como a discussão mobiliza
enquadramentos argumentativos sobre a moralidade (WARD, 2015, p.165), mantendo o
foco em quais são os argumentos e como eles evocam sentidos moralizantes dentro
daquela rede. Quando observamos o debate, nas formações de discursos e deliberação,
colocamos esta esfera ética em questão, seja em termos de julgamentos, declarações ou
reivindicações. Como se constroem esses argumentos? Assim, buscaremos compreender
quais são as máximas, normas e princípios evocados, direta ou indiretamente, para a
explicação e abordagem do mundo por parte daqueles profissionais. A construção de um
valor de vigilância, portanto, é resultado de uma prática profissional, num primeiro nível,
que precisa ser moralmente construída e defendida em argumentos específicos que
buscamos esquematizar.
Por meio de um mapeamento dos argumentos nos casos analisados, procuramos
compreender como as recorrências de valores e casos nos textos, bem como sua
organização, acionam sentidos de valores daquele estágio “prático” da nossa análise. Isto
é, como o jornalismo evidencia, em seus textos sobre os fatos, uma rede de valores que
vai além dos fatos cobertos, mas que constitui relações entre diferentes valores, como
objetividade, imparcialidade etc. Avaliaremos, por exemplo, a disputa entre sentidos
institucionais e argumentativos para um mesmo valor, como vigilância. Sendo assim, há
a possibilidade de compreender qual é a rede de argumentos de princípios a ser acionada
para que este valor seja apresentado e justificado (WARD, 2010, 2015).
Alcançamos um terceiro nível de observação quando adicionamos as referências
morais acionadas no processo de debate aos dois primeiros prismas de análise: quais são
os referenciais morais que se constroem na prática e no debate moral sobre o jornalismo?
Num movimento que parte das manifestações particulares em direção aos princípios
gerais, buscamos observar como as práticas profissionais evocam argumentos que as
possam justificar e, assim, formar referenciais morais. A partir da identificação dos casos,
encontramos os códigos, argumentos, e avaliamos como aparecem as regras, normas e
princípios capazes de formar uma leitura sobre a vigilância enquanto valor jornalístico.
Os argumentos levantados no bojo de um caso referenciam quais fatos? Como estes fatos
se organizam do ponto de vista moral? Aqui importará observar se são feitas e como são
feitas as descrições morais dos fatos (WARD, 2015, 2019) no desenrolar dos eventos,
porque assim avaliaremos os valores em sua formação relacional, em rede, e
eventualmente sua reorganização em relação aos regimes éticos e de normatividade
consolidados. O método de análise segue o fluxo abaixo representado:
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Figura 1: Método de análise ética do jornalismo adaptado a partir do proposto por Stephen Ward (2010, 2015a)
Fonte: Elaboração própria

Na formação deste fluxo de discussão, os questionamentos relacionados à
incapacidade de alcance dos pressupostos morais clássicos do jornalismo e as relações
destas formas de valor moral dentro da imprensa brasileira são parte deste processo de
análise

(ALBUQUERQUE,

2008,

2009,

2000;

ALVES

DOS

SANTOS;

ALBUQUERQUE, 2019; CARVALHO; ALBUQUERQUE; ALVES DOS SANTOS,
2020; CHRISTOFOLETTI, 2008, 2019; DALMONTE; SILVA, 2012; MAGALHÃES;
ALBUQUERQUE,

2014;

QUEIROZ,

2016a).

Valores

como

objetividade,

independência, imparcialidade, exatidão, e vigilância serão levados em conta como
categorias iniciais, capazes de habilitar um processo de codificação do material, uma vez
que são constantemente mobilizadas pela narrativa jornalística. A partir dessas
observações, os valores tradicionalmente associados ao jornalismo formam as redes de
associação que nos permitirão aferir, a partir das características próprias desses sentidos,
construindo diferenças de relevo em suas manifestações. No intuito de construir tsais
categorias, partimos das definições e conceituações construídas na literatura e nos
próprios códigos de ética profissionais, muito embora reconheçamos as limitações e
disputas que ocorrem dentro desses valores (CHRISTIANS, 1989a; CHRISTOFOLETTI,
2019; CORNU, 1999; ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013; FENAJ, 2007; HEIDER;
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THOMAS, 2014; HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014; TUCHMAN, 1972; UNESCO,
1983; WARD, 2004, 2011), como apontado a seguir:

a.

Equilíbrio: exposição justa para com as fontes e os diferentes pontos de vista

apesentados na produção;
b.

Exatidão: Informações mais exatas o possível, de modo a evitar discordâncias

que possam impactar a compreensão e a leitura dos fatos;
c.

Factualidade: Publicação comprometida com a divulgação de fatos reais,

exatos, compreensíveis e verificados;
d.

Imparcialidade: busca por um posicionamento equanimemente afastado das

disputas reportadas de modo a não agir de forma parcial;
e.

Independência: Desestímulo a relações de dependência para com esferas de

poder (político-partidário, econômico, etc). Também pode ser lida em termos de
isenção ou afastamento das posições em conflitos de interesse;
f.

Objetividade: Capacidade de se ater aos fatos, procedimentos de apuração e

afastamento com relação ao objeto/experiência reportada;
g.

Verdade: compromisso com a reportagem de fatos reais, sendo vedada a

veiculação de versões ficcionais. Mesmo informações pouco exatas, por omissão de
trechos ou desconhecimento impõem questões sobre verdade;
h.

Vigilância: Dever de acompanhamento e monitoramento das esferas de poder,

avaliando o cumprimento do interesse público nas ações daqueles que têm impacto
sobre a coletividade.

Além desses, que podem ser classificados como valores consolidados da
deontologia profissional jornalística, será necessário apontar outros fatores que
compõem este cenário de deliberação em torno dos processos e produções jornalísticos
ao longo dos casos. São aqueles costumes que, por motivos diversos, não aparecem
nos códigos de conduta dos profissionais, apesar de desempenhar funções centrais na
rotina produtiva, uma categoria voltada para “regras tácitas”, ou protocolos subjacentes
às tradicionais práticas de tais veículos, cujo rompimento causa estranheza, tal como
observado.
Para uma análise da rede dos princípios e preceitos éticos mobilizados, optamos
por um levantamento nas produções e a posterior avaliação de tais dados em suas
publicações. Passamos pelo uso de software de codificação e tratamento de dados
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nessas publicações para, por fim, realizar uma análise mais aprofundada da Vigilância
em nosso estudo. Com o auxílio do uso do software Atlas.ti, propomos uma
codificação e uma análise inicial dos textos, imagens e vídeos relacionados ao tema,
gerando dados relevantes a partir da coleta ostensiva online. O Atlas.ti é, desta forma,
um facilitador na operacionalização de todo o processo de codificação dos documentos
em análise. Isto, contudo, não significa que propomos uma automatização desta etapa
do trabalho de pesquisa. O que ele oferece é uma simplificação do gerenciamento das
informações que o pesquisador codifica nas mensagens, facilitando sua interpretação
e sua visualização.
Os dados obtidos nas publicações são analisados a partir de um processo que
envolve a identificação de códigos iniciais em textos e imagens, sua separação,
classificação e uma recodificação qualitativa, relacional. Sendo assim, observamos as
publicações primordialmente associadas aos eventos levantados, dado que a partir
destas é que o caso se espalhou por outras arenas de informação online, segundo um
padrão de reforço e republicação de conteúdo. Sendo assim, a partir da identificação
de marcadores em comum das publicações analisadas, pode-se estabelecer relações de
diversos tipos entre os fragmentos de documentos coletados.
A próxima etapa analítica deste caso corresponde à codificação qualitativa,
com a identificação de discussões de fundo profissional e deontológico nas publicações
segundo o modelo previamente apresentado. A partir daí, mapeamos como as práticas
profissionais aparecem nessas discussões, os argumentos presentes e qual a relação
destes com princípios e valores tradicionalmente associados aos referenciais morais do
jornalismo. Com os dados codificados nas publicações, somos capazes de buscar as
articulações entre os valores, de modo a traçar uma rede e, mais importante,
compreender como as articulações da vigilância enquanto valor moral se apresentam
ao longo das coberturas selecionadas. Isto garante a realização de uma leitura
transversal deste valor e nos habilita a estudá-lo de forma dedicada a partir dos
processos de disputas por sentido na circulação de conteúdo.
Os dados iniciais das publicações coletadas são transformados em novas
informações, que serão então analisadas, de modo que as características que aparecem
de forma dispersa ao longo das publicações possam ser percebidas. Nesta etapa do
fluxo analítico, o pesquisador dá sentido aos códigos que foram reunidos sob este
mesmo grupo, formado a partir dos diversos elementos e características em comum.
Podemos organizar as categorias, no Atlas.ti, em famílias de códigos (codes), de modo
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que o pesquisador consiga construir links entre famílias, possibilitando a percepção de
relações entre este valor e os demais, de modo a compreender as dinâmicas relacionais
desta rede. Com a construção de tal rede de sentidos, podemos observar detidamente
essas relações, estabelecer vínculos e, partindo dos dados, aprofundar as percepções
sobre todos esses códigos e os valores que eles representam. Analisamos, portanto,
como os eventos foram articulados pela imprensa, bem como as eventuais questões
indiretas, relativas à participação do jornalismo nos jogos de poder.
Mais do que identificar a rede dos valores jornalísticos evocados na cobertura,
procuramos “dar relevo” aos nós desta rede para compreender quais valores ocupam
quais posições para dar profundidade aos sentidos de vigilância ali mobilizados. De
forma mais específica, interessa perceber como surgem as práticas e observações
ligadas à Vigilância como valor profissional. Para isso, procuramos responder às
seguintes questões: Como aparece este valor? Ele somente se vincula ao contexto
analisado ou também à estrutura da prática profissional do jornalismo? Qual a
centralidade dos ambientes digitais nesses questionamentos?
Tais questões ajudam a proceder o aprofundamento das questões sobre estes
valores no contexto deontológico do jornalismo, especialmente dadas as condições de
circulação e a normalização das práticas de vigilância nos ambientes de plataformas
digitais. Com a utilização deste fluxo de trabalho, no qual identificamos valores,
procuramos estabelecer suas relações e especificamos nossas leituras sobre Vigilância,
podemos propor um modelo de busca e análise de valores jornalísticos em circulação.
Com isso, fornecemos uma ferramenta de avaliação das relações deontológicas
estabelecidas em debates profissionais mesmo em novos ambientes de circulação de
mídia, que têm apresentado novas questões à discussão ética para o jornalismo, como
apontado por Christofoletti (2019); Costa(2009); Cooper(1989); Elliott e Spencer
(2018) Ess (2013); Heider e Thomas (2014) e Ward (2010, 2015, 2018, 2019).

1.2 Partes da tese
Para a realização desta discussão a respeito das formas de apresentação da
vigilância enquanto valor moral para o jornalismo, estruturamos esta tese de forma a
contemplar recortes temporais capazes de demonstrar a formação deste fenômeno de
vigilância. Não teremos uma seção destacada somente para a análise dos casos, mas
traremos as análises de casos articuladas com as discussões teóricas propostas em torno
de ética, vigilância e circulação. O primeiro trecho se dará a partir de parte de uma longa
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cobertura opinativa de Luis Nassif, em seu blog, intitulada “O xadrez do golpe”, dedicada
a analisar os movimentos político-institucionais no processo que culminaria no golpe de
2016. O segundo caso a ser analisado se deu na cobertura chamada Vaza Jato, que expôs
conversas privadas de integrantes da Operação Lava Jato e deles com o ex-juiz Sergio
Moro, à época ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, expondo
ilegalidades e parcialidade dos julgamentos. Por fim, outros dois momentos serão
mobilizados, primeiramente com a crítica do Grupo Globo às concorrentes Record e
RedeTV por entrevistas com o senador Flavio Bolsonaro; o segundo caso é a percepção
pública de apagamento do sobrenome do mesmo senador das manchetes no fim de 2019.
A partir da seleção e do acompanhamento de casos segundo aquele fluxo analítico,
podemos selecionar os principais produtos jornalísticos, em todos os formatos disponíveis
em plataforma digital tanto nos grandes veículos de imprensa tradicional quanto na
Blogosfera Progressista Ampliada (BPA) (CARVALHO; ALBUQUERQUE; ALVES
DOS

SANTOS,

2020;

DALMONTE;

QUEIROZ,

2018;

MAGALHÃES;

ALBUQUERQUE, 2014; QUEIROZ, 2016a). Nossos mapas serão traçados a partir das
temáticas nos acervos dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo,
UOL, G1, Jornal GGN, Revista Fórum, e The Intercept Brasil, não estando limitados a
estes. Nem todos os casos abarcarão todos os veículos ao mesmo tempo e, portanto, o
critério de centralidade/relevância dos textos a serem avaliados de forma mais
aprofundada será medido com base em relevância para o andamento da análise. Desta
forma, publicações que somente façam a recirculação do material, sem adição de dados
e/ou críticas aos dados não integram o escopo de nossa pesquisa além da observação de
adesão de outros veículos.
Dado que muitos dos casos se estendem por longos períodos ou se estabilizam em
um equilíbrio sem conclusão evidente, será o próprio andamento da situação, seu
espalhamento, o fator informante de sua estabilização. Com a seleção dos conteúdos,
passamos para uma etapa de escrutínio, destacando dos diferentes corpos textuais os
pontos de debate que referenciem a constituição de um valor jornalístico específico. A
evolução histórica e a percepção da inclusão de conflitos relevantes no âmbito da ética
profissional jornalística auxiliarão na constituição da rede de valores e seus relevos, de
modo a evidenciar o papel que os sentidos de vigilância parecem operar atualmente. Estes
valores serão identificados e codificados segundo um padrão de repetição de termos que
tradicionalmente referenciam o conjunto normativo jornalístico.
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Desta forma, o presente trabalho se apresenta dividido em quatro capítulos, que
se seguem a esta introdução. No primeiro, vamos explorar as bases teóricas por meio das
quais construímos nossas noções a respeito da ética, partindo de uma ética da virtude, de
contornos clássicos aristotélicos, até alcançar as propostas de Habermas e sua ética do
discurso. A partir de então, nos debruçaremos especificamente nas dinâmicas de
formação deontológica, com foco especial à deontologia jornalística e seus conflitos
contemporâneos. Por fim, abordamos o processo de construção dos valores morais para
o jornalismo atualmente numa perspectiva relacional, buscando as conexões que podem
dar conta de explorar conflitos e soluções oriundas das práticas correntes do jornalismo
em processos e dinâmicas de circulação.
Para um ordenamento dos principais agentes que mobilizamos da análise neste
ponto, tais discussões acontecem de forma cronologicamente organizada, partindo da
análise da cobertura do “Xadrez do Golpe” de Luis Nassif, entre 2015 e 2016. Naquele
ponto, temos uma reivindicação dos processos e métodos de vigilância principalmente
voltado para os papeis da imprensa tradicional e do judiciário no processo do golpe
parlamentar que derrubou Dilma Rousseff em 2016. Este primeiro recorte aponta,
portanto, para um momento político específico, no qual os veículos de informação
tradicionais seguiam a prática de alinhamento editorial relativamente estável em vigência
ao longo dos anos de governos petistas. Nesta mesma cobertura, iniciam-se as diferenças
surgidas ao longo do governo Temer, após a divulgação dos grampos de Joesley Batista
e durante a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. A evolução da narrativa da
vigilância sobre a imprensa vai, assim, ganhando nuances a partir de posições do governo
para com os blogs, depois dentro das relações do governo com a imprensa e entre os
próprios veículos. Isto aponta para um refino nas percepções do blogueiro a respeito das
formas de vigilância jornalística realizadas pela imprensa àquela época.
O capítulo seguinte será dedicado à compreensão dos sentidos de vigilância como
valor moral. O primeiro objetivo deste trecho é compreender como se dá a expansão da
esfera das vigilâncias, discutindo as suas configurações possíveis no capitalismo digital,
seus processos de normalização e os conflitos que dali podem emergir. Tais perspectivas
são importantes para a compreensão dos meios de consumo e compartilhamento de
informação online atualmente, que alteram as dinâmicas de comunicação e as forças
capazes de intervir nestes processos. Este rearranjo de forças nos processos de produção
e consumo de informação, que tem as plataformas de tecnologia e mídias sociais como
novos atores, provoca uma nova forma de relação social com a informação, em
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fenômenos como o compartilhamento de fake News e sua resposta em formas de
checagem de dados, por exemplo.
Em seguida, trabalhamos as noções de vigilância compartilhada (BRUNO, 2013;
BRUNO; BENTES; FALTAY, 2019; BRUNO; LISSOVSKY; JUNIOR, 2018;
ZUBOFF, 2019) para além dos processos e procedimentos tecnológicos, mas como esses
processos estimulam a formação de avaliações morais baseadas em vigilância atualmente,
bem como seus impactos para a democracia. Por fim, buscamos analisar como os casos
da cobertura conhecida como “Vaza Jato”, com os vazamentos de conversas do ex-juiz e
ex-ministro Sérgio Moro com os procuradores da República responsáveis pela Operação
Lava Jato evidenciam tais dinâmicas formativas do valor moral da vigilância no
jornalismo de um ponto de vista histórico. Buscamos as pistas que permitam avaliar a
centralidade de tal aspecto no jornalismo atual e os significados possíveis para essas
posições. Assim, nos indagamos sobre quais são as características contidas num
movimento que faz a vigilância ir de, primeiramente, uma prática jornalística (valor
instrumental), até um segundo nível, enquanto valor normativo, essencial para a
reivindicação de uma legitimidade social. Neste caso também estamos observando a
migração destas práticas declaradamente vigilantes das franjas do sistema jornalístico, na
blogosfera, para o seu centro e os veículos tradicionais.
O terceiro capítulo terá foco voltado para o jornalismo em condições de circulação
online. Dado que estamos observando um fenômeno que toma forma influenciado por
aspectos tecnológicos e seus usos por parte das pessoas, destacando como tais
configurações circulatórias têm a ver com os processos, narrativas e princípios ligados ao
jornalismo. A partir da percepção de que a circulação se forma como um espaço
específico de disputas por sentidos e valores, há a necessidade de articular destacar a
condição de hibridismo das lógicas midiáticas no cenário contemporâneo. Isto significa
dizer que as práticas circulatórias do jornalismo se relacionam com a noção de
pervasividade de conteúdo online e é preciso analisar como estes fatores se ligam com
novas e velhas práticas jornalísticas articuladas em conjunto. Entre a presunção, por um
lado, de que os novos ambientes de circulação modificam todas as regras do jornalismo
e da política, por exemplo, e a suposição de que os poderes midiáticos e políticos farão
com que a internet não mude nenhuma das regras, mas se conforme ao jogo de poder,
encontramos a noção de uma mídia de lógicas híbridas (ALVES DOS SANTOS, 2019;
CHADWICK, 2013; FAUSTO NETO, 2018). Neste cenário, se temos que as práticas
estão em relação constante com os valores morais mobilizados por estes profissionais e
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veículos, precisamos abordar, em seguida, a formação de sistemas éticos abertos à
discussão, à deliberação e à colaboração no jornalismo online (CHRISTOFOLETTI,
2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017; WARD, 2015, 2018, 2019).
A partir da análise da crise entre o Grupo Globo e as concorrentes Record e Rede
TV a partir de uma entrevista do senador Flávio Bolsonaro para estas em janeiro de 2019,
vamos avaliar o processo de migração da crítica de materiais jornalísticos da periferia do
jornalismo online, como a prática demonstrada no primeiro capítulo, para os centros de
produção de mídia brasileiros especialmente entre 2018 e 2019. O cenário político
posterior às eleições de 2018 e o tipo de discussão pública estabelecido no pleito são
dados contextuais necessários, a esta altura, para que compreendamos o lugar ocupado
pela vigilância nesta rede de valores da imprensa, bem como a reivindicação dos
exercícios morais que tal valor enseja.
O capítulo seguinte, totalmente voltado para a formação da rede de valores
profissionais, se desenhará a partir dos conceitos e casos previamente apresentados, de
modo que avaliaremos como este deslocamento das práticas de vigilância para o centro
de produção jornalística altera a própria rede de valores que sustenta a narrativa ética que
legitima o jornalismo atualmente. Desta forma, observamos as questões relativas à
vigilância de forma dedicada e buscamos compreender os fluxos relacionais e disputas
que marcam estas práticas e sentidos. Ao fim deste esforço, teremos compreendido parte
da rede que permite notar os arranjos e sentidos possíveis para os valores jornalísticos
hoje, tendo como foco o reposicionamento da vigilância enquanto valor normativo e
prático.
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2. Ética
A ética designa um movimento prático e intelectual de investigação acerca daquilo
que se constitui como a melhor forma de regulação da conduta humana, individual e
coletivamente. Seres humanos aplicam suas noções de ética agindo de acordo com
princípios, normas e objetivos. Ela é, portanto, a atividade de construção, crítica e reforço
de princípios, normas, e objetivos que guiam a conduta social e individual, estando aí
incluídos grupos de pessoas em esfera de família, profissão, sociedade e assim por diante.
Mesmo a ideia de uma “melhor forma de regulação” indica uma atualização constante,
por meio da crítica, e uma evolução perene das noções e normas da moralidade, que não
podem ser tomadas, aqui, num sentido de crenças e valores fixados e perenes, mas muito
mais como exercício interpretativo constante. Por meio da mobilização de orientações
filosóficas, grupos sociais articulam sentidos de correção das ações, suas formas de
reforço, estímulo e também as formas de punição para seu desvio. (CORNU, 1999;
COSTA, 2009; ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013; SHAFER-LANDAU, 2012,
2014; VÁZQUEZ, 2007; WARD, 2004, 2011, 2015)
Adolfo Sánchez-Vázquez (2007) aponta que a ética é um sistema de constituição
e discussão dos valores e normas que nos orientam e, por isso, todas as formas de conduta
dos indivíduos, grupos, instituições e profissões podem ser objeto de avaliação deste
campo da filosofia. No âmbito da ética, portanto, vamos ver fundada uma prática, porque
tanto seus interesses quanto suas motivações dominantes são práticas, estabelecendo
razões para a realização de algo, e não para a crença em algo. Como apresentado
brevemente na introdução desta tese, Stephen J. Ward (2011; 2015, p. 5), Russ ShaferLandau (2012, 2014), Charles Ess (2013) e muitos outros apontam três principais linhas
de organização e concentração dos temas de estudos em ética: O bom; o correto; e o
virtuoso. A estas perspectivas, adicionamos ainda a contribuição de Jürgen Habermas
com sua ética do discurso, a partir de noções como agir comunicativo e na produção de
consensos a partir de processos de deliberação para a formação e reformulação dos
sentidos dos preceitos éticos.
Quando Habermas (2003) adiciona a contribuição teórica centrada na
comunicação enquanto ação moral, por meio dos nos atos de fala, ele busca estabelecer
uma síntese entre o princípio de universalização, com seus limites apontados numa crítica
ao pensamento kantiano, e as propostas da teoria da justiça de John Rawls (2002).
Articulando os sentidos de uma discussão coletiva para o alcance de uma solução para
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um conflito de ordem moral, Habermas aponta que deve haver um processo de
cooperação nesta direção. Assim, “ao entrarem numa argumentação moral, os
participantes prosseguem seu agir comunicativo numa atitude reflexiva com o objetivo
de restaurar um consenso perturbado” (HABERMAS, 2003, p. 87). Este movimento ético
será delineado pela abertura de um processo de deliberação e negociação capaz de
reforçar ou enfraquecer os sentidos morais que dão sustentação às práticas e normas.
Afastamos, por ora, os questionamentos a respeito tanto das críticas ao
normativismo habermasiano quanto à organização da teoria da justiça de Rawls, nas
muitas condições para a ocorrência de tais discussões. Interessa destacar neste momento
a formação de uma linha argumentativa na qual o próprio movimento de debate e
deliberação em torno das regras é constitutivo de um fluxo ético, deontológico e, no
limite, normativo. As formações jornalísticas que buscamos mapear e analisar, portanto,
tem a ver com este tipo de organização baseada na ética do discurso habermasiano, na
medida em que identificamos a formação de um debate em torno daquilo que se configura
como correção e qualidade jornalística. As questões fundamentais a todos os
enquadramentos éticos apresentados ao longo desta tese, portanto, partem dessa noção da
formação das regras morais a partir dos processos deliberativos engajados na circulação.
Tal processo é, assim, constituinte de um tipo de vigilância específica, ao mesmo
tempo que acessa e reforça esta prática como constituinte de um valor moral nas práticas
de observação e monitoramento da imprensa. Estes aspectos podem surgir a partir das
práticas de interações entre diversos veículos diferentes ou deles com o público em geral,
sendo demonstrado por meio da mobilização de princípios de vigilância como
fundamento do padrão moral jornalístico. Ao longo do processo de pesquisa relacionado
à atuação da Blogosfera Progressista, ou da Blogosfera Progressista Ampliada (BPA)10
(ALBUQUERQUE; MAGALHÃES; ALVES DOS SANTOS, 2015; CARVALHO;
ALBUQUERQUE; ALVES DOS SANTOS, 2020; MAGALHÃES; ALBUQUERQUE,
2014; QUEIROZ, 2016b) já pudemos observar parte da formação desta desestabilização
das regras e do processo de avaliação ética da produção jornalística contemporânea
(QUEIROZ, 2016a, 2016b).

Albuquerque, Magalhães e Alves dos Santos (2015) propõem, no artigo “Ciberativismo no Brasil” uma
avaliação comparativa entre a atuação da “Blogosfera Progressista Ampliada” e da “Rede Antipetista”,
lados opostos nas disputas políticas presentes em ambientes de redes sociais e na imprensa. No artigo, os
autores apontam que os tipos de ação desenvolvidas pelos dois grupos diverge consideravelmente, de
modo que selecionamos, aqui, a atuação da BPA por sua ação jornalística de crítica de mídia, com ênfase
na normatividade profissional, algo menos significativo em outras esferas de análise.
10
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Um sistema racional complexo capaz de constituir a ética pode ser compreendido
como um processo de reflexão constante a respeito das motivações e ações humanas.
Deste processo resulta uma compreensão geral do que pode ser considerado bom ou mau
para sua conduta. Tais considerações podem se basear ou não em valores morais
consolidados, bem como se cristalizar na forma de normas codificadas, formando códigos
de condutas (CORNU, 1999b; VÁZQUEZ, 2007b). Sendo assim, se a ética é, em sua
melhor configuração, um engajamento reflexivo (teórico) com os problemas urgentes
(aplicados), então a percepção de tais problemas e a colocação de uma disputa em torno
dos principais valores jornalísticos também nos principais veículos de jornalismo
brasileiros é nosso objeto central de avaliação neste trabalho.
É preciso, assim, alinhar uma visão mais ampla e generalizada sobre as ações em seu
aspecto moral e uma perspectiva mais restrita, capaz de refletir sobre a regulação de campos
profissionais específicos, no sentido de identificar e pautas discussões em seu caráter ético
(ELLIOTT; SPENCE, 2017; QUEIROZ, 2016a; WARD, 2004, 2015, 2018, 2019). Desta
maneira, temos aqui uma reflexão ética que parte de ideais gerais em suas incidências sobre
o jornalismo, na forma não somente dos regramentos oficiais no campo profissional, mas
também das deliberações em torno dos padrões da ética profissional. Portanto, a formação
de um ciclo de debates em torno dos valores fundamentais para um tipo de ação guarda
uma possibilidade de organização segundo atividades profissionais, muito embora
precisemos considerar que a impossibilidade de que os padrões éticos e deontológicos
para o jornalismo sejam feitos somente pela classe profissional ou pelos veículos (WARD,
2015, 2018, 2019).
Monique Canto-Sperber (2003, p. 405) traça uma diferenciação fundamental entre
ética profissional e deontologia, sendo a primeira um processo de discussão sobre a
fundamentação dos valores e sua aplicação e a segunda uma dimensão sistematizada e
codificada destes valores nas práticas, em forma de códigos. Desta forma, podemos partir
das experiências de casos em torno das compreensões dos valores para uma forma de
integração entre práticas e compreensões teóricas sobre o que se pode ou não fazer. Esta
forma de compreensão é útil por estabelecer uma divisão clara entre dois termos que são
usados de forma associada, sem uma delimitação cuidadosa das dinâmicas que os
constituem.
Outra forma de compreensão, que tem estrutura parecida, é aquela defendida por
autores como Ward (2011, p. 7; 2015, p. 6), Clifford Christians (1989) e Shafer-Landau
(2012, 2014) que vão enxergar duas divisões claras, dois tipos de ética: A metaética,
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calcada nas argumentações filosóficas que embasam o pensamento moral, e a ética
aplicada, empenhada em observar as ações e criar enquadramentos de trabalho para elas.
Do ponto de vista teórico, a perspectiva da metaética nos permite estabelecer algumas
grandes questões sobre a natureza da ética em si: O que queremos dizer quando fazemos
uma afirmação de tipo ético? Como sabemos que o que dizemos é justificado? Por que
existe ética? Diferentes frentes e abordagens para o pensamento moral darão respostas
diferentes para tais perguntas, obviamente. A ética aplicada, por outro lado, não se volta
para o questionamento do significado dos conceitos éticos, mas busca encontrar o que é
bom, correto e como realizá-lo em certas situações. Abordagens consequencialistas sobre
o bom, teorias da virtude e, claro, aspectos deontológicos se colocam nestas fileiras
(WARD, 2015, p. 7).
Se a ética é esta atividade dinâmica, a abordamos nesta tese como algo além do
conjunto de regras a ser seguido de forma inquestionável e que supera, portanto, uma
potencial lista de valores cristalizados como indicadores da boa prática profissional ou
social de um grupo (QUEIROZ, 2016a, 2016b). As formas de interpretação das ações, os
bens morais que essas interpretações ensejam, as ações que serão consideradas positivas
neste sentido vão, necessariamente, ser alteradas com as mudanças sociais que se
apresentarem. Michael Schudson (1981, 2016) estuda os sentidos de objetividade para a
construção do ethos jornalístico norte-americano ao longo do tempo e aponta para as
modificações que este valor teve até se tornar fundamento da profissão no século XX. Tal
perspectiva de acompanhamento dos valores pode ser utilizada para ler também as
práticas jornalísticas atuais no sentido de reconfiguração da profissão nos arranjos sociais
que emergem das formas de conexão e interação em plataformas.
Ao longo do tempo os limites sociais impostos à discussão ética mudam e
podemos perceber, hoje, discussões constantes sobre novas compreensões de direitos da
cidadania se formando em novos sentidos moralizantes para termos antigos11. O
reconhecimento de direitos próprios de minorias sociais, como negros, mulheres, pessoas
LGBTQIA+, idosos, bem como questões de ordem ambiental e de direitos dos animais

11

Raymond Williams (1983, p. 17) aponta que palavras que envolvem ideias e valores, por exemplo, não
têm sentido único e inequívoco porque tais palavras vão além dos sentidos históricos que os dicionários
podem prover. Muito além de um sentido “próprio” das palavras, encontramos uma história e uma
complexidade de sentidos, com mudanças ou diferentes usos conscientes, inovação e obsolescência,
especialização, extensão, sobreposição e transferência de sentidos. Aqui percebemos, também, uma
continuação geral de sentidos que evolui ao longo dos anos de modo a identificar coisas radicalmente
diferentes com o passar do tempo, ainda que dificilmente se perceba os novos sentidos e suas implicações
na mesma palavra.
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entram no radar das discussões dos compromissos morais das sociedades e,
consequentemente do próprio jornalismo (WARD, 2004, 2015, 2018, 2019). Isto não
implica dizer, por exemplo, que estas perspectivas éticas em torno de grupos minoritários
está estabelecida e protegida no debate público, pois a própria eleição de Jair Bolsonaro
em 2018 traz consigo evidências da resistência de alguns grupos a estas temáticas
(DALMONTE; SOUZA, 2019), e tal fenômeno não é exclusividade brasileira, como
aponta WARD (2018). O fato de que estes debates acontecem em condições diferentes, e
a própria condição de “resistência” na narrativa dos grupos conservadores é, entretanto,
demonstrativo da modificação do arranjo de posições sociais, uma vez que estes grupos
contestam os conceitos contemporâneos de moralidade, por exemplo, dentro do que é
considerado artisticamente belo, virtuoso. Novas condições sociais de interação, novas
disputas de sentidos por valores, novos problemas e dilemas éticos apresentados aos
participantes da esfera pública.
Tomado de forma holística, a ética é um projeto destinado a criar, aplicar e criticar
os princípios que guiam as formas de interação social, definindo seus fatores sociais e
justificando estruturas institucionais (HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014; WARD,
2015a). Por meio das discussões, debates e crenças mais ou menos sedimentadas em torno
da correção das ações das pessoas, dos seus regimentos legais e características culturais
específicas, uma sociedade forma seus princípios morais fundamentais, como apontado
por Max Weber (2013) em “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”.
Compreendemos a deliberação ética como a prática social da razão normativa; uma
construção de um enquadramento ético para a sociedade (WARD, 2015, p.8). O que nos
interessa aqui, portanto, é observar e questionar as formas que a ética do jornalismo
brasileiro toma atualmente. Este fenômeno é observado a partir dos desafios recentes,
tanto a partir de uma retomada do contexto político do país após 2016, quanto das
condições tecnológicas de produção e circulação de informação.
Os membros da sociedade, de forma geral, participam em relações que,
obviamente, demandam coletividade e algum grau de cooperação, capaz de construir
socialmente a realidade por meio do jornalismo (ALSINA, 2009; CHRISTOFOLETTI,
2019). Quanto mais complexas são as formas de contato e interação dos diferentes
núcleos de uma sociedade, maior será o grau de complexidade dessas próprias estruturas
sociais, formais e informais e semiformais que enredam o próprio debate moral em uma
cadeia cada vez mais intrincada de relações, com novas redes de conexão
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interdependentes (FAUSTO NETO, 2018; HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014;
WARD, 2018).
No espectro da formalidade dessas estruturas, temos instituições e práticas
baseadas em normas, leis e procedimentos estabelecidos em padrões mais ou menos
rígidos, como procedimentos judiciais e políticas públicas, por exemplo. Na
informalidade, relações baseadas em acordos tácitos e de costume, como regras de
convivência comunitária e uso de espaços coletivos. Nas estruturas semiformais,
podemos observar alguns tipos de regulação que não são baseadas somente em estruturas
formalizadas, como a criação de códigos de ética e outras formas de regulação que
escapam de alguma estrutura formal de avaliação e punição dos desvios (HIRST;
HARRISON; MAZEPA, 2014). Quanto mais complexa a sociedade, mais intricado (e
coletivo) se torna o processo de organização e regulação da conduta de seus membros, o
que nos leva a considerar que os códigos de ética e as regras para atuação do jornalismo
precisarão passar por um processo de negociação cada vez mais aberto
(CHRISTOFOLETTI, 2019; WARD, 2015, p.18; 2018; 2019).
Hirst, Harrison e Mazepa (2014) apontam que as instituições são capazes de dar
alguma forma às interações sociais, definindo normativamente as condutas corretas e
requerendo procedimentos apropriados e necessários. Os autores destacam, ainda, que
estas estruturas reconhecem e autorizam transações, reconhecendo papeis que implicam
certos direitos, permissões ou obrigações relacionadas às suas atividades. Numa
aproximação com a leitura Habermasiana (HABERMAS, 2003) a respeito dos atos de
fala de Austin (2018), há uma proposta de reconhecimento coletivo de que diferentes
agentes possam ocupar certos papéis para desempenhar funções comunicativas
específicas. A intencionalidade coletiva é a chave para a compreensão de uma realidade
social criada para reconhecer e impor sentidos e funções às coisas do mundo. Assim
também percebemos a dimensão normativa convocada por tais sentidos e funções.
Sendo assim, buscamos um entendimento amplo sobre ética, partindo de sua
concepção geral enquanto atividade de pensamento sobre tomada de decisões em
processos pessoais e sociais. A partir desta retomada conceitual a respeito dos tópicos em
filosofia moral, vamos estabelecer algumas conexões básicas para a compreensão de
estruturas do pensamento moral que podem integrar as lógicas de produção dentro do
jornalismo e por quê isso será importante para a nossa matriz de análise ética. A partir
daí, discutiremos alguns aspectos centrais da vigilância enquanto parâmetro clássico para
o jornalismo, em especial no caso brasileiro, e vamos também acompanhar as narrativas
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éticas sobre as práticas jornalísticas e as dinâmicas de formação deontológica desse valor
em suas relações de rede com os demais. De forma mais direta, buscamos compreender,
no trecho que segue, como se formam os valores profissionais atrelados à prática
jornalística e como esta rede de valores orienta as disputas vivas da prática, tomando as
condições de manifestação dessa vigilância jornalística em rede atualmente.
Para realizar tais análises, no último trecho deste capítulo buscaremos os indícios
e provas de tais condições em uma leitura jornalística que evolui, cronologicamente, de
2016 a 2020, a iniciar por dois momentos relevantes, no sentido da crítica vigilante de
jornalistas ao próprio jornalismo praticado no Brasil: O Xadrez do Golpe, cobertura de
Luis Nassif em seu site, o Jornal GGN, e a reconfiguração da imprensa nos ambientes
digitais durante o processo e logo após o golpe parlamentar que depôs a presidenta Dilma
Rousseff12, com a evolução da crise política por mais um ano após a deposição da petista.
Vamos lançar, primeiramente, um olhar sobre a cobertura do processo de impeachment
de Dilma Rousseff em suas atualizações das posições e movimentos de agentes políticos,
judiciais e midiáticos por uma perspectiva específica. Ao longo da cobertura, outros
temas, como a Lava Jato, a Imprensa e escândalos políticos do governo Temer também
entram para o escopo de análise. A retomada deste caso como exemplo central das nossas
avaliações tem a função de reconstruir o cenário de discussão dos valores éticos
contemporâneos do jornalismo brasileiro a partir dos debates sobre o papel de veículos
alternativos e da Blogosfera Progressista Ampliada (CARVALHO; ALBUQUERQUE;
ALVES DOS SANTOS, 2020; MAGALHÃES; ALBUQUERQUE, 2014; QUEIROZ,
2016a, 2016b).

12

Van Dijk (2017) aponta que o Grupo Globo, engajado na legitimação do impeachment de Dilma, foi
central na formação de uma imagem de corrupção petista, usando recursos textuais, por exemplo, de
deslegitimação do termo golpe.
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2.1 Um brevíssimo guia para a nossa leitura sobre ética
Como apontado previamente por Shafer-Landau (2012a, 2014), Ward (2004,
2011, 2015, 2018) e Habermas (1989), as discussões sobre as questões da ética/moral
podem ser agrupadas e organizadas segundo três posições de leitura geral: uma ética da
virtude, de origem clássica e ligada ao pensamento aristotélico de forma mais robusta; a
segunda via atrelada ao pensamento kantiano e suas formas de universalidade dos
imperativos e obrigações morais; e uma terceira via vinculada ao utilitarismo, na qual as
ações morais devem ser avaliadas em condições consequencialistas, finalistas. Esta
organização é usada como base por Ward (2011, p. 35) em sua proposição de que esta
divisão segue a divisão entre o Bem, o Bom e o Correto/Justo, respectivamente. A partir
disso, faremos uma breve incursão por tais formas de pensamento, marcando suas
similaridades e diferenças para alcançar as discussões de Habermas (2008) nas relações
entre consciência moral e agir comunicativo.
Esta divisão traz a proposta de organizar as leituras morais em grandes chaves de
sentido que vão disputar as definições morais ao variar os pontos de referência para a
avaliação da ação. Isto é, quando buscamos uma leitura a respeito da virtude e sua
capacidade de orientação moral para as pessoas, evocamos sentidos de questionamento
da natureza dos agentes em relação a sua ação. Se refletimos a respeito dos parâmetros
de justiça, bravura e temperança, como Aristóteles (1999) propõe, estamos trabalhando
os sentidos da ação com base na natureza tanto das virtudes quanto do próprio agente,
que atualizará os sentidos da virtude na medida em que a performa (SHAFER-LANDAU,
2014). No caso do jornalismo, como avaliamos a seguir, tal perspectiva evoca um tipo de
natureza benéfica da atuação profissional (vigilante) por si mesma, a formação e
atualização do “bem” social como prática e missão do jornalismo.
De forma paralela, ao lançar mão de uma leitura deontológica, o foco de
observação se desloca para a ação em si, em uma perspectiva centrada nos deveres que a
orientam e fundamentam sua correção. Neste caso, a centralidade do dever constitui a
matriz de avaliação ética das ações, de modo que uma ação será considerada tanto boa
quanto maior for a sua capacidade de cumprir seu papel num regime de imperativos
morais (SHAFER-LANDAU, 2014). Discutiremos o papel que o voluntarismo kantiano
estabelece para os padrões morais de vigilância na fixação de leis e máximas morais
pertinentes ao jornalismo. Tais formações atuam no sentido da garantia de sua
legitimidade social, performada em uma ação de dever de observação e monitoramento
das formas de poder.
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Perspectivas de Bentham (1983) e Mill (2010, 2013) apresentam ênfases e
métodos diferentes para a avaliação da ação moral, porém ambas são formadas a partir de
uma perspectiva semelhante, sendo fundamentais para a compreensão das lógicas de
fundo utilitário, teleológicas. A avaliação ética centrada no resultado das ações morais
desloca, assim, a moralidade da perspectiva do dever para as consequências de uma ação
(SHAFER-LANDAU, 2014). Com caráter prático evidente, tal perspectiva é
frequentemente mobilizada pelo jornalismo no sentido de justificar suas ações frente a
conflitos cotidianos, por exemplo. Argumenta-se que, pensando no resultado prático, no
efeito coletivo das publicações, jornalistas justificariam os descumprimentos de leis,
regras e preceitos deontológicos do jornalismo.
Por fim, trabalhamos a perspectiva habermasiana da ética do discurso, de matriz
ligada às noções de dever, mas com foco de observação voltado para as dinâmicas
deliberativas das sociedades em seus processos de formação dos deveres morais. Este
aspecto é importante no sentido de reconhecer que as normas morais integram uma prática
comunicativa no cotidiano social, na medida em que regras e ações serão avaliadas a
partir de deveres construídos em discussão (DALMONTE, 2012; HABERMAS, 2003;
QUEIROZ, 2016a). Esta perspectiva ganha espaço destacado por lançar luz ao fenômeno
da ética enquanto processo resultante da deliberação a respeito dos bens morais, partindo
não somente, mas também de grupos específicos. Quando nos propomos a observar como
jornalistas constroem, reconstroem ou reforçam os parâmetros morais de sua atividade,
apontamos para os diálogos e tensionamentos sobre regras, leis morais e princípios que
ocorrem no plano do discurso sobre o fazer jornalístico brasileiro em suas condições e
contextos contemporâneos.

2.1.1 Ética da virtude e o pensamento clássico
Em abordagens clássicas sobre filosofia moral temos uma primeira orientação
para a formação da ética da virtude, cujo domínio não tem premissas ou formações
metodológicas tão claramente estabelecidas quanto visões mais deontológicas ou
consequencialistas (SHAFER-LANDAU, 2012, p. 613). Ainda assim, pode-se identificar
algumas tendências e pontos de discordância entre uma ética da virtude e outras
formações normativas no sentido de delinear suas principais características. O primeiro
fator é a busca por uma prioridade explicativa nas virtudes do caráter ao invés de regras
morais de conduta. Ou seja, em vez de identificar um princípio (de utilidade, felicidade
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ou prazer, por exemplo) para então definir a virtude, tais estudiosos proporão analisar a
conduta apropriada por meio do estudo de uma ação exemplar. Desta forma, ações serão
consideradas moralmente positivas quando exemplificarem os traços de um caráter
virtuoso e não quando se conformam às regras ou a finalidades projetadas (SHAFERLANDAU, 2012b, 2014)
Este conflito, relacionado à procura da ação que exemplifica virtude e, assim,
fundamenta a moralidade, é uma característica muito importante do pensamento
aristotélico (ARISTÓTELES, 1999). Este movimento se inicia com o exercício socrático
de trazer a virtude moral para domínios da racionalidade humana, sendo o enriquecimento
da psyché do homem o processo por meio do qual partirá o compasso da avaliação do
quão boas serão as atitudes dos homens (PLATÃO, 1997, 2000; QUEIROZ, 2016a). É
desta forma que Sócrates estabelece, nos diálogos, a necessidade da busca pelo
conhecimento como ferramenta de crescimento moral. Como desdobramento desta
função, Sócrates acaba por estabelecer que a virtude última será o conhecimento,
evocando, como vício, a ignorância (PLATÃO, 1997, 2000; QUEIROZ, 2016a).
As virtudes clássicas, cultivadas pelos gregos até então, passam por um processo
de rearranjo relacional, associando o “bem” a um aspecto concernente à alma, vista como
essência do homem. O conhecimento, assim, é uma forma de autodomínio por meio do
qual o homem pode, racionalmente, controlar suas ações e, assim, ser livre para cumprir
sua existência de forma valorosa (PLATÃO, 1997; QUEIROZ, 2016a). Somente o exame
racional das ações e o encontro do conhecimento como método e virtude última do ser
humano será capaz de justificar e dar valor à vida. A partir daí, a liberdade passa a ser
incorporada no pensamento clássico como um valor pertencente a um processo de busca
de conhecimento e, portanto, basilar na ética socrática (PLATÃO, 1997; QUEIROZ,
2016a). Com todas as diferenças que o acúmulo de debates sobre o tema nos impõe,
podemos apontar que os aspectos de liberdades seguem ainda hoje como argumentos de
fundo das diversas linhas do pensamento moral em dimensões sociais como a política, a
economia e o jornalismo.
O conhecimento como produto do uso da razão em uma dinâmica de autodomínio
vai permear de forma relevante o pensamento platônico. Sem uma definição exata das
fronteiras nas produções de Sócrates e Platão, pode-se apontar que o pensamento
Platônico tem uma tônica mais evidentemente dualista e religiosa, baseada numa tábua
de valores mais explícita do que a de seu mestre. Aquele processo de cuidar da alma em
Sócrates evolui para uma purificação da alma em seu sucessor, num enquadramento
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religioso evidente da divisão entre mundo ideal e mundo real. O primeiro se refere à
permanência, a uma existência perfeita capaz de inspirar, no nosso mundo real, uma tábua
de valores. Este conjunto de valores só pode ser acessado quando usamos a nossa
capacidade de pensar (PLATÃO, 1997, 2000; QUEIROZ, 2016a; SHAFER-LANDAU,
2014).
Esta é, portanto, uma ética de formação transcendente, na medida em que a
realidade do mundo no qual vivemos nas condições de cópia (versões necessariamente
pioradas) do mundo das formas, do mundo das ideias. Esta orientação terá aspecto chave
das negociações de tipo moral na medida em que estabelecerem que o acesso a tais formas
ideais, bem como o cumprimento de deveres para com os deuses explicará o bem moral.
Sendo assim, os ideais de Bom, Justo e Belo poderão ser acessados e usados como
princípios éticos fundamentais para a orientação da vida em condições de materialidade.
Tais ideais serão capazes de orientar e governar o real em direção à sua melhor existência,
à existência virtuosa (PLATÃO, 1997, 2000). A virtude, princípio norteador desta ética,
estará traduzida na capacidade de conhecer e cumprir bem as tarefas para as quais somos
designados, aponta Platão em sua República. É assim que vinculamos a boa ação à
felicidade e à justiça, na medida em que essa forma de felicidade (assim entendendo
Eudaimonia) é uma prática conscientemente harmoniosa do homem para com a cidade.
Vale apontar que a partir das formas ideais de funcionamento da cidade-estado, Platão
usa a voz de Sócrates para abordar, em diversos momentos, o papel da vigilância e o que
constitui a vigilância enquanto ação virtuosa (PLATÃO, 2000, pp. 52, 68, 77, 80, 211,
301, 310, 320, 321, 384).
O Bem, valor supremo que fundamenta toda a ideia de justiça, atua sobre aspectos
sociais da organização política e sobre as ações individuais, sendo medido pela
correspondência entre as definições gerais e imutáveis, perfeitas, daquilo que há, segundo
Platão. Por isso, desde a república coloca-se a necessidade de pensar as ações de
vigilância pelo potencial criação de bens morais, ao mesmo tempo que é preciso elaborar
os limites para o exercício vigilante. Aristóteles, por outro lado, vai advertir que as
respostas relacionadas à moralidade não serão mais precisas do que as questões
permitirem. Segundo o estagirita, quando abordamos a ética, deve-se aceitar que nenhum
conjunto de regras dará orientação suficiente para garantir o estatuto de certo e errado
(ARISTÓTELES, 1999; SHAFER-LANDAU, 2012b, 2014).
Aristóteles, ao contrário de Platão, apontará a necessidade de buscar exemplos
morais para determinar a conduta correta em relação às escolhas que foram feitas dentro
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das situações. Isto estabelece o fator de imprecisão para códigos fechados, uma vez que
regras previamente estabelecidas não serão capazes de abarcar a variedade de ocorrências
com as quais nos vemos confrontados diariamente (ARISTÓTELES, 1999). Assim,
Eudaimonia segue sendo a finalidade da existência do homem, uma existência de acordo
com as virtudes. Mas ela não será garantidora de uma boa vida, uma vez que algumas
outras partes essenciais para tal estão fora do nosso controle, como as nossas condições
de saúde, por exemplo. Sendo assim, para Aristóteles, a virtude é essencial para uma boa
vida, mas ela deverá ser pontuada com alguma dose de sorte, uma boa fortuna, para se
configurar como a vida verdadeiramente virtuosa (ARISTÓTELES, 1999).
No processo de consolidação do pensamento ético clássico, Aristóteles propõe
algo que permanece como característica de muitas das concepções contemporâneas de
excelência das ações corretas: o hábito como construtor de um guia prático em direção à
melhoria das ações. Desta forma, as virtudes do caráter seriam práticas, diferentes das
virtudes do intelecto, que podem ser ensinadas e apreendidas. A virtude moral, por
contraste, requer experiência e hábito, além do que já foi mencionado como os recursos
e a fortuna. Assim, segundo o filósofo, “as coisas que temos de aprender para depois fazêlas, aprendemos fazendo13” (1999, p.21, tradução nossa). As virtudes do caráter não
poderiam ser ensinadas por meio de livros, mas por meio de práticas que, repetidas,
levarão os homens à excelência na forma de agir, o que dá ao hábito uma posição central
neste sistema ético. Somente por meio deste hábito o homem será capaz de atingir o bem,
a felicidade, que é o fim desejado de todas as ações (ARISTÓTELES, 1999; QUEIROZ,
2016a; SHAFER-LANDAU, 2012b). O processo de formação daquele que conduz a ação
é peça importante dessa trajetória rumo ao bem, ao objetivo da ação. “Não devemos, como
arqueiros que tem um alvo certo, mais facilmente acertar aquilo que buscamos? 14”
(ARISTÓTELES, 1999, pp. 3-4, tradução nossa).
Tal noção é importante para a formação de uma orientação geral das éticas
profissionais e, no caso do jornalista, é desempenhada na integração do profissional na
rotina dos veículos e nas dinâmicas das redações. Com este processo, jornalistas tomariam
ciência das regras internas à produção de conteúdo noticioso a partir de uma perspectiva
até mesmo de senso comum, dada a defesa que o jornalismo, em tese, faz do interesse
público (MEYER, 1989). Uma obra consolidada sobre a reflexão a respeito a ética
profissional no Brasil, o livro “A regra do jogo” de Claudio Abramo (1988), aponta
13
14

“For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them”.
“shall we not, like the archers who have a mark to aim at, be more likely to hit upon what is right?”
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precisamente para uma indiferenciação dos deveres profissionais do jornalista para
aquelas que outros profissionais têm em seu ofício. O autor defende que a atividade
profissional se aprimora à medida que vai sendo feita e que as especificidades da rotina
produtiva do campo têm resoluções baseadas na obrigação social da profissão 15
(ABRAMO, 1988; COSTA, 2009; MEYER, 1989; QUEIROZ, 2016a).
O ethos passa a ser entendido, dentro do pensamento aristotélico, como o espírito
motivador das práticas e dos costumes, sobre o qual a Ética tem forte influência, como
reflexão e orientação para a boa ação. O que hoje chamamos de preceitos éticos e que era
lido como virtude moral, diz respeito aos meios pelos quais os indivíduos agem
(QUEIROZ, 2016a; SHAFER-LANDAU, 2014; WARD, 2015). Porém, esta perspectiva
individualizadora das ações deve gerar uma análise que leva em conta a conduta das
pessoas em linhas gerais e não específicas, a situação dos “casos particulares é ainda mais
carente de exatidão, pois eles não estão em nenhuma arte ou preceito, mas as próprias
pessoas atuantes devem considerar, em cada caso, o que é mais apropriado à ocasião 16”
(ARISTÓTELES, 1999. p.22, tradução nossa). Constrói-se, assim, o principal foco de
críticas à ética da virtude no contexto contemporâneo, na medida em que abordagens
deontológicas e/ou utilitárias se apresentam como fornecedoras de respostas mais claras
ou concretas para os dilemas cotidianos.
Rosalind Hursthouse (2013, pp. 646) argumenta, no entanto, que nenhuma das
outras abordagens consegue cumprir tal feito e que mesmo buscar tal proposta é um
problema, uma vez que não há “algoritmo” capaz de resolver questões morais. ShaferLandau (2012, p. 612), no mesmo sentido, aponta que a deliberação moral traz, consigo,
dificuldades que não podem ser ignoradas ou tratadas por uma leitura mecânica de nossos
deveres morais ou mesmo de um conjunto de regras. Por isso, o posicionamento dos
códigos deontológicos ou dos acordos tácitos da prática profissional jornalística, como
apontado por Meyer (1989) precisam ser vistos como mais do que categorias gerais
associadas ao “bom senso” ou mesmo a uma ética do cidadão comum. Questões
específicas ao exercício jornalístico ensejam respostas específicas desta arena, mesmo

15

Caio Túlio Costa, em “Ética e jornalismo e nova mídia: uma moral provisória”, aponta a necessidade
de desdobrar as considerações de Claudio Abramo, considerando-se os tipos de material e impacto que
a atividade jornalística tem na sociedade (COSTA, 2009)
16
“[…] the account of particular cases is yet more lacking in exactness; for they do not fall under any art
or precept but the agents themselves must in each case consider what is appropriate to the
occasion[…].”
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que consideremos que o próprio exercício de atos de jornalismo não esteja retido na esfera
de produção jornalística clássica, como apontado anteriormente.
A ética da virtude, assim, pode ajudar a formular normas e regras morais baseadas
em noções de justiça e honestidade para o jornalismo. Se é verdadeiro presumir que
haverá uma dose de subjetividade na qualificação de ações como “boas” ou “más”, podese dizer algo muito parecido quando se determinam as implicações morais de uma regra
kantiana. Escapando a uma formação consequencialista de compreensão da realidade,
ambas abordagens (deontológica e virtuosa) deslocam o foco de avaliação da ação moral
para o sujeito da ação. Michael Slote (1995; 2013, p. 654) apontará que a moralidade de
uma ação, segundo uma perspectiva da virtude, residirá no caráter do agente e não nas
consequências de seus atos. À crítica constante de que o agente seria sempre previamente
autorizado a agir como lhe convir, Slote (2013, p. 655) apontará que nem toda ação levada
por uma pessoa virtuosa será considerada boa, mas qualquer ação tomada por esta “pessoa
desde que ela exemplifique a virtude é moralmente correta”17 (p. 616 tradução nossa, grifo
no original).
A cultura profissional jornalística também fundamenta parâmetros morais de
acordo com aspectos considerados virtuosos de modelos a serem seguidos, seja em
medidas de sucesso, reconhecimento ou postura pública. De forma geral uma postura de
condução de tais discussões, como aquela pretendida pelo Grupo Globo com relação à
esfera de privacidade reduzida para servidores públicos (DALMONTE, 2011), dirá
respeito ao estabelecimento de padrões de qualidade (também moral) que os demais
seguem. É devido a este tipo de orientação que o tensionamento entre o blog de Luis
Nassif e os demais agentes de mídia é importante para a definição de como a virtude
jornalística é estabelecida numa relação que se atualiza em cada cobertura.
Na medida em que temos um profissional dentro de uma rede com mais jornalistas
evocando aspectos de uma experiência própria e de um saber específico para questionar
e advogar por uma organização moral diversa dentro desta cultura profissional, constituise um rol de possibilidades pelas quais os padrões de correção jornalísticas se estabelecem
junto ao público. Assim, os sentidos de jornalismo virtuoso serão evocados por atores
associados da Blogosfera Progressista como índices de moralidade baseada em
experiências. O fato de Nassif ocupar uma posição periférica com relação aos demais
veículos adiciona, por si, alguns valores outros que compõem o cenário de imprensa e de

17

“[...]any action taken by such a person insofar as she exemplifies virtue is morally right.”
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crítica de imprensa no Brasil antes das eleições de 2018, tendo como cenário político e
midiático as forças ao redor do antipetismo (DAVIS; STRAUBHAAR, 2019).

2.1.2 O dever kantiano e a identificação de imperativos éticos jornalísticos
A perspectiva centrada na virtude não é, no entanto, a única concepção a afetar o
pensamento e a prática do jornalismo brasileiro contemporâneo, visto que os
enquadramentos morais se apresentam e se misturam nas práticas e justificativas
cotidianas. Tal como as formas de arrazoamento da moral de orientação para a virtude, a
formação deontológica, voltada para a compreensão das ações guiadas por um dever,
fundamenta a correção moral pela relação do agente com a ação em si. A lei moral, no
caso das perspectivas deontológicas, se assemelha ao pensamento clássico na medida em
que as ações morais não são avaliadas pelas suas consequências. Entretanto, a visão de
que haverá limitações morais à busca daquilo que se tem como “bom”, será um tema
clássico da deontologia, uma vez que haverá ações que são intrinsecamente certas ou
erradas (SHAFER-LANDAU, 2013, p. 481).
Immanuel Kant, em sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes, parte de
divisões sobre Física, Lógica e Ética (dos pensadores clássicos) para a justificação de sua
“metafísica dos costumes”. Kant (2008) determina, de forma ampla, que a razão é o
instrumento por meio do qual seremos capazes de descobrir os princípios das leis morais.
Nestas leis, o comportamento moralmente correto não seria referente a uma ação em
específico, mas ao comportamento moral que guia o agente. Na relação entre as máximas
e as leis morais, Kant (2008) aponta uma diferença a ser abordada pelos estudos da Ética:
as primeiras estão ligadas às práticas individuais dos agentes e, portanto, suscetíveis à
mudança dos ambientes e contextos, ao passo que as últimas são um princípio imutável.
Por isso, as leis morais fazem referência a todas as particularidades simultaneamente,
originando as máximas.
Com tal proposta, Kant opera uma transformação nas formas de organização do
pensamento ético dos períodos clássicos, dado que a dedução da lei moral não se dá após
a determinação do “correto” ou do “errado”, mas que as leis se coloquem a priori, para
uma dimensão universal do bem moral. Ou seja, estamos lidando um uma forma
importante do universalismo moral, na qual somente a elevação da máxima moral
(individual) às leis morais generalizantes resultará no conhecimento do bem moral. Isto
é, as ações acabam se consolidando com base num Imperativo Categórico, formulação
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maior do formalismo Kantiano, centrado nesta compreensão do dever enquanto algo
capaz de orientar práticas por meio de uma perspectiva de universalização das obrigações
morais (QUEIROZ, 2016a; SHAFER-LANDAU, 2014).
Nesta formação, encontram-se valores importantes no processo de consolidação
de uma identidade e daquilo que se impõe como uma formação de caráter. Quando o
filósofo estabelece que seu sistema ético afasta o poder de influência das consequências,
a única coisa indubitavelmente boa é a boa vontade (KANT, 2008, p. 21). Será ela, neste
caso, a governar a identificação racional dos bens guiados pela noção de um dever. Ao se
tomar a prática jornalística como exemplo, a própria noção de critérios e parâmetros
gerais para avaliar o cumprimento de deveres associados ao jornalismo mostra a
influência do pensamento Kantiano. Obviamente, essas leis não variam ao sabor das
diversas condições de produção do material noticioso, seja o acontecimento em si (sempre
contingente), seja o lugar a partir do qual este material é produzido (posições identitárias
do jornalista, o veículo, a plataforma etc.). Este conjunto de questionamentos sobre as
ações dos jornalistas acabam por ser refletidos nos próprios processos de produção, uma
vez que tais atitudes podem motivar discussões sobre os valores em si, tal como o que
temos observado (CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017; QUEIROZ,
2016a; WARD, 2015).
No centro do argumento ético Kantiano, há uma insistência no fator crucial
desempenhado pela Justiça, na moralidade. O princípio de universalização busca,
essencialmente, uma forma de vetar a criação de exceções para si mesmo, ou uma forma
de sistematizar uma ação segundo a qual os princípios que valem para os agentes valham,
também e por força de coerência, para toda a sociedade (SHAFER-LANDAU, 2012b).
Como fator central da produção de valores para a prática profissional, a Justiça e a
observância de regras do jogo é, por muitas vezes, o embasamento moral sobre o qual o
jornalismo justifica suas práticas e métodos de vigilância. Kant também favorece o
princípio segundo o qual a humanidade deve ser a melhor expressão do objetivo das ações
morais, segundo o qual deve-se tratar a humanidade como fim em si mesma, nunca como
meio para algo. Tratar pessoas como fins em si mesmas é entender que todas as pessoas
têm racionalidade e autonomia, dois constituintes da dignidade humana que, por isso,
enseja o tratamento com respeito. O filósofo aponta, desta forma, que os seres humanos
estão numa categoria de seres absolutamente sem preço, ao contrário de todo o resto no
mundo.
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Neste ponto, podemos destacar a existência de grandes paradoxos deontológicos,
nos quais haverá um conflito de valores e, portanto, uma impossibilidade de solução dos
dilemas morais se acordo com regras universais. E se a mentira, ação inerentemente
errada segundo os padrões universalizantes, envolver a violação do direito à privacidade
de uma pessoa que também mente? Em uma forma clássica de responder a este desafio,
seria importante estabelecer uma regra, num esforço para capturar a importância central
da justiça na vida moral. Alan Gewirth (2012, p. 524) aponta que a razão deve ditar os
requerimentos em torno da ação moral. Com isso, o autor aponta que há algo particular
em ser agente moral, capaz de gerar condições morais de respeito próprio e para com os
outros (GEWIRTH, 2012, p. 526).
O envolvimento individual dos agentes com outras pessoas, mesmo aquelas com
as quais ele não se conecta diretamente, é corolário do compromisso racional com direitos
básicos universais, fundamentados na capacidade de deliberação e ação de todos. Ao
reconhecer em si mesmo a capacidade de racionalidade e, assim, de autonomia, é coerente
presumir o mesmo em todas as pessoas (GEWIRTH, 2012; SHAFER-LANDAU, 2014).
Tal perspectiva oferece algumas lentes importantes na construção do material jornalístico,
uma vez que destaca valores democráticos inalienáveis ao mesmo tempo em que
fundamenta um processo de arrazoamento e demanda um espaço de deliberação que
podem ser ocupados pelo jornalismo.
De acordo com a doutrina moral centrada no dever, como assevera Shafer-Landau
(2013, p. 484), nossas intenções são cruciais para a aferição do caráter moral de nossas
ações, na medida em que elas direcionam a compreensão a respeito dos danos resultantes
das decisões. Ou seja, ao elaborar uma incursão moral baseada no voluntarismo, as
perspectivas dos potenciais danos causados às pessoas e instituições são reconfigurados.
Por isso, trazer esta orientação é primordial no sentido de compreender quais são as
permissões e os riscos calculados que envolvem, invariavelmente, a prática jornalística.
O conflito entre valores diferentes, como a disputa entre a liberdade de expressão e a
propagação de discursos de ódio; ou o confronto entre o direito à comunicação e o direito
à privacidade residem de forma central nas práticas cotidianas do jornalismo e os códigos
deontológicos somente lidam com tais aspectos de forma referencial.
Diferentes documentos de referência, como o código de ética dos jornalistas
brasileiros, o código de ética da Associação Brasileira de Imprensa, e os manuais de
jornalismo de diferentes empresas apresentam respostas voltadas para tais conflitos.
Entretanto, quando presenciamos novas capacidades técnicas, práticas, novas percepções
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a respeito dos temas e até mesmo novas políticas de privacidade e vigilância em vigor,
tais deveres e ordenamentos passam por ajustes. Os dilemas associados ao uso de câmera
e/ou gravador oculto (DALMONTE; SILVA, 2012) ou à inserção de novos atores na
narrativa jornalística (BRUNS, 2005) são reorganizados a luz, por exemplo, de câmeras
de segurança (ANDRADE; AZEVEDO, 2012; BRUNO, 2013; MANN, 2004; MANN;
NOLAN; WELLMAN, 2003) e novos usos de plataformas de redes sociais
(DALMONTE; QUEIROZ, 2018; ZAGO, 2011, 2012).
Dalmonte e Silva (2012, p. 69-70), ao observar o uso de táticas como a câmera
escondida e a gravação de áudio sem autorização de entrevistados nos veículos de
jornalismo, apontam que há uma justificativa moral de natureza utilitária visando o bem
estar social da audiência na figura do “interesse público”, que discutiremos mais à frente.
Com isso o jornalismo é, ele mesmo, capaz de criar uma forma de justiça que seria
impossível de ser alcançada pelo uso dos meios regulares. O acionamento de sentidos de
Justiça enquanto valor jornalístico é frequentemente realizado por meio de uma
“imprensa justiceira” que aciona procedimentos de investigação com intenção punitiva,
muito embora a justiça se organize em direção diferente (DALMONTE; SILVA, 2012,
p. 70).
Como apontam Chadwick (2013), Christofoletti (2019) e muitos outros, a
alteração das dinâmicas de relação entre os atores diversos deste sistema midiático em
circulação será capaz de lançar luz sobre uma nova lógica midiática, hibridizada (BELL;
OWEN, 2017; CHADWICK, 2007, 2013; CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT;
SPENCE, 2017; ESS, 2013; WARD, 2019). As respostas (temporárias) que associamos
às disputas jornalísticas são acionadas no sentido de manter um tipo de significado
estratégico para a construção da identidade e de sua manutenção, por meio do discurso
moral no qual se dá a legitimidade da ação jornalística. Portanto, valores como
“objetividade” ou “vigilância”, lidas em condição de leis morais, farão referência a
práticas e orientações (leis morais) diferentes, atualmente, do que faziam anos atrás, num
arranjo político, econômico e, portanto, institucional alternativo. Tais condições já
aconteceram previamente, na história do jornalismo, e continuarão a ocorrer à medida
que a sociedade apresentar novas condições de existência para o jornalismo
(SCHUDSON, 1981, 2013, 2016).
A proposta de associação do jornalismo a leis morais de tipo estáveis e
compromisso com valores de tipo universalista está intimamente ligada ao papel do
jornalismo enquanto guardião da própria ideia da democracia. A perspectiva do dever em
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Kant é, portanto, central para a realização de leis morais mais elevadas, capazes de dar
apoio a uma posição moral para seu agente. Este ponto de vista privilegia um
conhecimento sobre os deveres, mantendo seu olhar especialmente fixo na liberdade de
vontade e nos meios de agir, determinados pelas leis universais.
Às virtudes fundamentais para a formação de um tipo de identidade jornalística,
portanto, podemos dizer que a narrativa de legitimidade jornalística engendra também
deveres e propósitos morais universais. Isto apresentará um problema de ordem interna à
prática do jornalismo do século XX, na medida em que ele dirá buscar para si um lugar
de imparcialidade, objetividade e distanciamento científicos com relação à realidade. Ao
mesmo tempo, este jornalismo precisa tomar posição institucional em matérias diversas,
incluindo a defesa de Direitos Humanos, por exemplo (SCHUDSON, 2013, 2016).
Quando grupos de extrema direita questionam o tratamento que a imprensa dá a pessoas
que são acusadas de cometimento de crimes, o jornalismo precisa declarar posição em
favor da defesa de Direitos Humanos. Após avaliar exemplos deste tipo em artigo
(DALMONTE; QUEIROZ, 2018), percebemos que tais grupos enxergavam e até mesmo
“denunciavam”

tal

orientação

como

posição

político

partidária

no

Brasil

(CHRISTOFOLETTI, 2019; DALMONTE; SOUZA, 2019; DALMONTE; QUEIROZ,
2018; WARD, 2018).
Tendo, assim, coberto parte da disposição da construção de virtudes associadas ao
jornalismo e da utilização de alguns deveres como pedra fundamental na legitimidade
desta ação profissional, é preciso explorar os sentidos dos valores de ordem prática. O
jornalismo comercial brasileiro, em geral, demonstra um afastamento consistente entre
redações e a faculdade, ou ambientes de pesquisa acadêmica. Em alguns casos, tais
ambientes chegam a ser retratados como “românticos” (GROHMANN, 2012, p. 122),
distantes da realidade prática da profissão que seguiria, assim, uma práxis própria, muito
associada à simples adaptação ao novo tempo do capitalismo. Por isso se torna
fundamental compreender a estruturação das discussões éticas do jornalismo também
pelo uso de valores de ordem, por assim dizer, prática.

2.1.3 O utilitarismo e os valores de tipo prático
O utilitarismo é a forma mais desenvolvida e destacada do consequencialismo,
combinando a reivindicação da felicidade como o valor último e intrínseco com a visão
de que a ação moralmente correta é aquela que maximiza ou tende a promover a maior
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felicidade possível. Shafer-Landau (2013, p. 413) aponta que os grandes pensadores do
consequencialismo clássico – Jeremy Bentham, John Stuart Mill e Henry Sidgwick –
buscavam endossar pelo menos uma dessas versões. De modo alternativo às avaliações
de ações segundo deveres profissionais especificados coletivamente, numa leitura
utilitarista temos princípios guiados pela formação de uma consequência desejável. O que
determina a aceitabilidade ou a recomendação de uma ação é o alcance de um resultado
bom ou útil. Portanto, a fundamentação de uma ciência do dever, formulada como tal por
Jeremy Bentham, em 1894, não tinha por objetivo voltar a avaliação das questões morais
para os deveres, mas para uma previsibilidade das consequências, por meio dos cálculos
hedonistas que guiam tal perspectiva. Bentham já propunha, assim, que o bem moral fosse
considerado a partir de uma aferição quantificada, medida com base no cálculo do
montante do prazer e dor gerado pelas ações das pessoas (BENTHAM, 1983, 2013;
QUEIROZ, 2016a).
Jornalistas constroem, modelam e remodelam valores éticos específicos partindo
de virtudes e deveres, mas também vão buscar a manifestação de tais deveres em
condições de ordem prática, tendo como base os aspectos da sua rotina produtiva. A
solução para um problema de violação de privacidade, por exemplo, será dada pela
quantidade de “bem social” produzido por tal transgressão sobre o atingido. Denúncias
de corrupção ou de má conduta são, talvez, os casos em que tal tópico é mais levantado,
uma vez que a sociedade, em geral mais desfrutaria de um bem geral às custas daquele
direito violado. Casos de erros de imprensa associados a investigações mal feitas, como
os clássicos Escola Base18 e Bar Bodega19, no entanto, fornecem argumento na contramão
de tal discussão, dado que os impactos negativos por erros de imprensa sobre indivíduos
e instituições são, por muitas vezes, irreparáveis (DORNELES, 2007; NASSIF, 2003).
Elaborar valores e preceitos morais a partir de perspectivas específicas de dever
formados em códigos e acordos profissionais surgidos da rotina produtiva habilita as
argumentações de tipo utilitarista: uma ética centrada no indivíduo que age, bem como
18

No caso Escola Base, os donos de uma instituição de ensino para crianças foram acusados de abuso
sexual contra menores. O caso ganha repercussão midiática a partir de declarações dúbias do delegado
corroboradas como prova pelos veículos de imprensa à época. Como apontado por Nassif (2003), a
ausência de apuração rigorosa e espalho para a defesa dos acusados gerou um crime que destruiu a
reputação das pessoas envolvidas no caso, ainda que a justiça tenha reconhecido sua inocência.
19
Tal como abordado pelo jornalista Carlos Dornelles (2007), o crime do bar Bodega, em área de classe
média de São Paulo no ano de 1996 traz uma sucessão de erros por parte da investigação policial e de
imprensa, com a acusação sem provas, reverberação de confissões forçadas e mobilização de imprensa
baseada em racismo e preconceito de classe, gerando o movimento “Reage, São Paulo”, com amplo
espaço midiático. Após o caso, foram aprovadas leis de combate à tortura e proibições de entrevistas com
acusados sem a presença de advogados.
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nas avaliações do bem moral de acordo com o tipo de consequência que tal ação tem sobre
ele mesmo e sobre a coletividade. Tendo o bem coletivo difuso como finalidade20, os
meios das ações podem ser moldados sem que se faça necessária a análise a respeito da
universalidade das suas máximas ou leis (MILL, 2010, 2013; QUEIROZ, 2016a;
VÁZQUEZ, 2007a).
Sendo assim, uma ação será reconhecida como boa na medida em que for capaz
de produzir bons resultados segundo os cálculos dos indivíduos nela envolvidos (MILL,
2010, 2013). Ou seja, se uma decisão jornalística se volta para o bem coletivo, para o
chamado “interesse público” e está dentro dos limites legais, ela poderá ser considerada
como uma ação moralmente boa, recomendável. O interesse público é, aqui, ideal
normativo capaz de regular também a utilização de práticas não previstas em
procedimentos legais, cuja regulação poderá ser feita por meio de normas e regras
próprias ao campo profissional, baseando-se num tipo de acordo profissional, os códigos
de ética e conduta. É assim que os casos de jornalistas acusados de invasão de privacidade
ou publicação de documentos sigilosos precisam se ancorar em princípios profissionais
de rigor de método de apuração e no “bem coletivo” proporcionado por aquela atitude.
O apelo a uma leitura da prática profissional jornalística em lentes utilitárias tem
conexão também com a insistência dos pensadores desta corrente com uma
imparcialidade frente ao conflito. O termo, junto da ideia básica de objetividade, é usado
com frequência para descrever ideais normativos do discurso jornalístico do século XX
(WARD, 2004). Tanto dentro do espectro filosófico quanto na prática jornalística, a
proposta de uma abordagem imparcial vem idealmente atrelada às reformas necessárias
para a correção de um mundo socialmente desigual e pouco democrático. Esta postura
reformista do jornalismo dentro da perspectiva da democracia liberal desempenha uma
função importante na construção da imprensa tradicional brasileira, sempre mantendo
frentes de embate e negociação com governos diversos21.

20

Adolfo Sánchez-Vasquez (2007) atenta para a diferenciação fundamental entre utilitarismo e egoísmo
moral (também nomeado por ele de Pragmatismo) no que tange à orientação última do bem moral.
Enquanto os pensadores utilitários almejavam um tipo coletivo de bem a partir das ações individualmente
estabelecidas, o pragmatismo desloca o foco do benefício de tal ação para si mesmo, de forma a se aceitar
o dano coletivo pelo sucesso individual.
21
De forma contrastante Bernardo Kucinski (1991) aponta que as imprensas alternativas foram, ao longo
da Ditadura Militar (1964-1985), aquela que buscou manter ideais revolucionários de enfrentamento
direto do regime. De forma paralela, esta perspectiva é novamente evocada pela Blogosfera Progressista
Ampliada e outros veículos alternativos antes e depois do golpe de 2016 (CARVALHO;
ALBUQUERQUE; ALVES DOS SANTOS, 2020; MAGALHÃES; ALBUQUERQUE, 2014;
QUEIROZ, 2016b).
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Os

questionamentos

(jornalísticos

e

filosóficos)

das

perspectivas

de

imparcialidade e de determinação da correção moral de uma ação baseado em suas
prováveis consequências passam pela ausência de um dever único fundamental. Desta
forma, não há algo intrinsecamente ruim ou bom, algo que pode ser danoso no sentido da
formalização de aspectos de credibilidade associada aos produtores de jornalismo.
Enquanto tais princípios pareciam válidos para a avaliação da validade do avanço sobre
direitos associados à privacidade ou à intimidade, especialmente de agentes públicos, tais
condições não são verificáveis, nos conjuntos de regras do jornalismo do século XX, para
discursos de ódio e ataques à democracia, por exemplo (ELLIOTT; SPENCE, 2017;
WARD, 2018, 2018). A determinação do bem moral estaria vinculada aos resultados de
tais ações e, por isso, nenhuma ação poderia ser considerada boa ou ruim
aprioristicamente.
Os valores democráticos vão surgir de forma elementar na prática jornalística e
confrontar dilemas na filosofia utilitária a partir dos problemas associados à justiça. De
forma central, a determinação de maximizar felicidade (ou minimizar sofrimento /
infelicidade) pode requerer um sacrifício da noção de justiça, uma vez que o cálculo
hedonista se distancia de uma regra geral e, assim, pode beneficiar os detentores de poder
econômico ou político, por exemplo (SHAFER-LANDAU, 2013, p. 414). Talvez os
cenários jornalísticos mais marcantes para estes casos sejam as ocorrências de denúncias
contra grandes patrocinadores e/ou donos dos veículos de comunicação. Nele, o potencial
impacto negativo da perda de patrocínio ou de ameaça ao emprego do jornalista levaria o
cálculo hedonista a um dilema de ordem pessoal com potenciais injustiças por decisões.
Estes conflitos se localizam, ainda, numa divisão clássica dos utilitaristas entre os
que buscam compreender a utilidade dos atos e os que buscam a utilidade das normas.
Tais conflitos e potenciais resultados injustos são frutos de organizações voltadas para a
utilidade dos atos, ao passo que os utilitaristas da norma defendem que o bem social
resultante de processos justos segundo regras sociais que proíbam tratamento
diferenciado será sempre maior(SHAFER-LANDAU, 2012b, 2014). Este caminho é o
que parece surgir na produção jornalística média, quando identificamos uma abordagem
utilitarista, criando uma norma que busca se justificar e legitimar com base na produção
de uma sociedade mais justa (ou menos injusta).
Mapear e discutir os conflitos éticos próprios do jornalismo nos exige, portanto,
uma leitura que combina essas diversas perspectivas morais com as práticas profissionais
e, evidentemente, a justificação das decisões. Essas justificações surgem em documentos
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oficiais, como os códigos de ética profissionais, princípios editoriais de empresas, ou de
diferentes formas na própria produção jornalística, como veremos mais adiante neste
capítulo. É por isso que aliamos as reflexões éticas gerais às dinâmicas de deliberação
coletiva, compreendendo tais movimentos como potenciais construções normativas do
cenário jornalístico. A matriz utilitária, portanto, também evocará deveres, dentro daquilo
que Bentham batizou de “ciência da moralidade”, ou “ciência do dever” (BENTHAM,
1983).
Diferente da perspectiva de dever kantiana e vinculado à utilidade das atividades,
Bentham (1983) desenvolve uma linha de reflexões sobre um tipo específico de regra,
não destinada às formas de universalização da ação moral. Ao contrário, como aponta
Monique Canto-Sperber (2003, p. 405) o dever em Bentham se coloca como conjunto de
regras específicas, expressas de maneira clara, e cuja transgressão será passível de
sanções coletivas. Percebemos, assim, que o dever de matriz kantiana servirá a um
propósito motivador e justificador do jornalismo enquanto atividade moralmente válida,
mas que este dever será referenciado e positivado em sentidos utilitários, nos códigos
(DALMONTE, 2011; DALMONTE; SILVA, 2012). A deontologia, neste sentido, se
consolida como uma forma de regramento dos ambientes profissionais, sendo mais
especificamente vinculada aos deveres vinculados ao exercício profissional em diversas
áreas. Esta característica se dá, segundo Canto-Spreber (2003, p.405), devido à
necessidade de regramento de setores liberais profissionalizado, detentores de uma
capacidade técnica específica, em face a consumidores reféns deste grupo.
O estabelecimento e a divulgação de regras claras, das quais os profissionais não
devem escapar, sob risco de sofrer sanções dos demais membros do grupo, é aquilo que
diferencia a deontologia da ética profissional. Esta última vista muito mais com as
questões de regras subjacentes às práticas profissionais, possuindo a função de realizar a
reflexão, negociação e arbitragem de dilemas morais que venham a surgir nos conflitos
entre as regras e o dia a dia da profissão (CANTO-SPREBER, 2003, p. 405). O jornalista
busca constantemente as versões de um fato, por isso as vozes que predominam na
situação, quais fontes especializadas auxiliarão na construção de uma explicação. Tudo
mais que envolve a produção das notícias está dotado de valor, tanto pelo jornalista quanto
pelo público. A sobreposição dos questionamentos da ética profissional às regras e aos
preceitos deontológicos é uma das características mais notáveis quando observamos a
atuação de profissionais do campo jornalístico de mídia (CHRISTIANS, 1989;
CHRISTOFOLETTI, 2008, 2019; CORNU, 1999 MEYER, 1989; QUEIROZ, 2016a).
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A relação de tensionamento entre as regras e as práticas não faz com que
deontologia e ética profissional entrem necessariamente em conflito, sobretudo com
relação às funções de vigilância e fiscalização das formas de exercício do poder. Assim,
a questão dos sistemas de vigilância jornalística tem base nos questionamentos da ética
da profissão e traz reflexos nas próprias diretrizes deontológicas do jornalismo. Por isso,
os códigos estão integrados e sujeitos às estruturas que o publicam, o que explica, em
grande parte, as diferenças de valores fundamentais nos principais códigos de ética do
jornalismo brasileiro (CHRISTOFOLETTI, 2011; QUEIROZ, 2012).
É por compreender que a constante disputa pelos sentidos de valores e práticas
entre diversos profissionais e veículos como parte da dinâmica de formação de
normatividades (QUEIROZ, 2016b), que se torna indispensável abordar a ética do
discurso de Jürgen Habermas. Sua proposta de leitura moral tem forte influência da sua
noção de esfera pública (HABERMAS, 2003, 2014; QUEIROZ, 2016a) como espaço
público não institucionalizado para a intermediação geral da relação entre sociedade e
estado. Ali, os sujeitos das deliberações faziam uso público de suas razões políticas,
formando propostas de uma democracia (burguesa, liberal). Habermas (2003) apontará, a
partir das noções dos atos de fala de John L. Austin (2018), para a construção de uma
ética específica.

2.1.4 Habermas e a ética do discurso
A proposta Habermasiana de estudo sobre a ética se vincula à tradição fundada na
Crítica da Razão Pura de Kant, estabelecendo também um vínculo necessário com as
noções de justiça social de John Rawls. Com tal movimento, Habermas busca reconhecer
as funções das normas morais na prática comunicativa cotidiana, em diálogo, centrando
o movimento ético no movimento de argumentação e deliberação em torno de regras e
ações. É assim que, idealmente, a sociedade terá chances de elaborar escrutínios coletivos
constantes e decidir a respeito de normas, direitos e práticas (HABERMAS, 2003).
De forma geral, Habermas (2013) sustentará, baseado em Austin (2018) que a fala
tem, em seu caráter performático, sentido de ação, constituindo relações entre o mundo e
aquele que fala. Para que esta fala produza tais sentidos de deliberação ética, no entanto,
ela prescinde de algum tipo de autoridade ou posição de reconhecimento daquele que fala,
de modo a se formar efetivamente um ato em discurso (DALMONTE, 2012; SOUZA,
2017). O que nos chama atenção, nas interações que levam em conta os cenários e as
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práticas comunicacionais na internet, é a possibilidade de expressão discursiva e posições
diversas, por vezes reconhecendo competências e autoridades em sujeitos com pouca
associação ao ideal de racionalização de Habermas. De forma geral, os princípios
Habermasianos apontariam para uma intensificação das formas de deliberação em
plataformas online, trazendo questões morais para o centro de um discurso racionalizante
e coletivamente orientado.
A ascensão pública de figuras como Olavo de Carvalho em condição de guru,
como “professor”, ou “filósofo” (embora não tenha reconhecimento das áreas), é um
sintoma de uma autorização coletiva de discursos de ataque a direitos humanos
fundamentais e à democracia. Neste caso, discursos desprovidos das condições básicas
do diálogo, nos padrões de Habermas, passam a tomar conta da esfera pública, recusando
a racionalidade e, ao mesmo tempo, reforçando sentidos de uma narrativa de moralidade
conservadora no Brasil (DALMONTE; SOUZA, 2019). O processo eleitoral de 2018 é,
assim, produto de um debate público específico não por falta de plataformas de redes
sociais e espaços de troca de informação, mas pela ausência de ação comunicativa
demonstrada no uso perlocucionário22 destes atos.
As dinâmicas de circulação e de formação de uma lógica híbrida de mídia dada
por padrões de relação entre agentes online não dependem do jornalismo, mas certamente
o afetam de forma direta, uma vez que os fluxos relacionais se lançarão ao estudo e à
avaliação moral do conteúdo jornalístico ali posto. Do ponto de vista da prática
profissional, a leitura da ética do discurso em uma avaliação do cenário brasileiro recente
apontará para duas considerações diferentes: De um lado, temos a deformação do
reconhecimento do papel fundamental da imprensa por parte do público em geral,
demonstrada nas pesquisas de confiança na imprensa e nas redes (CHRISTOFOLETTI,
2019; WARD, 2018; 2019) e, do outro lado, o aprofundamento das práticas de
contestação e discussão dos valores jornalísticos (BELL; OWEN, 2017; ESS, 2013;
GHOSH; SCOTT, 2018). Ambos fatores são evidentes na formação de bolhas de
contestação que observamos em páginas e grupos de redes sociais como a “Caneta
Desmanipuladora”, ou a “Caneta Desesquerdizadora” e suas muitas variações. Nestes

22

Seguindo a teoria dos atos de fala de Austin (2018), Habermas (2013) aponta que os atos de fala podem
ser divididos em três categorias: locucionário, ilocucionário e perlocucionário. Os dois últimos, que são o
foco de atenção para a ética do discurso, atualizam versões diferentes para o ato comunicativo na fala. No
ato ilocucionário, a função destacada é comunicativa, voltada à troca de ideias e formação de consensos,
ao passo que os atos perlocucionários têm função persuasiva, voltado para o convencimento e a formação
de grupos de adeptos.
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casos, as páginas em redes sociais buscam estabelecer, por pontos de vistas e objetivos
diferentes, perspectivas de tensionamento entre grupos sociais específicos e temas
abordados pela imprensa, bem como seus enquadramentos (DALMONTE; QUEIROZ,
2018).
Tomando o cenário eleitoral de 2018 como base de avaliação, Marcelo Alves dos
Santos Junior e Afonso Albuquerque (2019) apontam para a necessidade de se repensar
as condições de hegemonia do Grupo Globo no sentido da produção e distribuição de
informação política no Brasil. Sem desconsiderar o ainda grande poder de influência que
grandes emissoras de TV têm no Brasil, a observação que os autores propõem da dinâmica
de consumo de informações políticas daquele período eleitoral apontam para a formação
de arenas e dinâmicas de disputas que não estavam presentes até então. Assim, tem-se o
potencial de formação das frentes de batalhas pelos sentidos das regras jornalísticas, com
configurações diferentes daquelas anteriormente verificadas em nossos trabalhos como
parte da atuação da Blogosfera Progressista (CARVALHO; ALBUQUERQUE; ALVES
DOS SANTOS, 2020).
A proposta Habermasiana alega a necessidade de reconhecimento das funções das
normas morais na prática comunicativa cotidiana, em diálogo. Se o que importa é a
formação de racionalidade pelo movimento de argumentação e deliberação contínua, os
processos de conexão online nas plataformas atuantes nas eleições de 2018 atuaram por
um tipo específico de interação (ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019).
Após o escrutínio coletivo, a sociedade poderia se decidir, segundo os preceitos
Habermasianos, a respeito de quais são as leis morais válidas, aceitas por aquele corpo
social (HABERMAS, 1989, p.02). Existe, entretanto, a necessidade de verificar este ideal
de comunicação e deliberação à luz das formas de conexão que a sociedade brasileira teve
disponível, identificando o uso intencional da propagação de alguns ideais em detrimento
de outros. Compreendemos, assim, que será importante analisar as dinâmicas de
vigilância que se dão pela imprensa e sobre ela, considerando que as redes de crítica e
monitoramento de imprensa nas plataformas digitais são condicionadas por princípios
algorítmicos específicos. Estas dinâmicas trarão impactos para as formas de relação entre
agentes e produção de sentidos que o jornalismo anteriormente dominara.
Habermas propõe uma alteração do centro da discussão ética dos sujeitos que
agem em direção a uma ação coletiva, engendrada num tecido social onde o jornalismo e
as práticas comunicacionais desempenham função central. Sendo assim, “ao invés de
prescrever a todos os demais como válida uma máxima que eu quero que seja uma lei
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universal, tenho que apresentar minha máxima a todos os demais para o exame discursivo
de sua pretensão de universalidade” (HABERMAS, 2013, p.88). Ao contrário das leis –
universais ou profissionais – apresentadas anteriormente ao sujeito, o que se argumenta é
que no comum acordo, todos os participantes de uma discussão possam determinar o que
deve ser reconhecido como a norma, pela via racional. Aqui se funda, tradicionalmente,
o princípio da atuação de uma esfera de vigilância sobre a própria imprensa, na medida
em que os demais profissionais buscarão formas de atuar sobre o conteúdo dos veículos
de informação, discutindo e buscando estabelecer normatividades para o campo
profissional.

60

2.2 Ética no jornalismo, poder e a questão da vigilância
A nova questão que se apresenta para o jornalismo, no cenário de acirramento (por
vezes artificialmente produzido) de polaridades ideológicas, é que não são somente os
profissionais e veículos estão habilitados a participar de forma significativa dessas
dinâmicas (BELL; OWEN, 2017; CHRISTOFOLETTI, 2019; COOPER, 2006; WARD,
2018). O jornalismo se atribui, como já apontamos, um discurso de fiscalização do poder
em prol do interesse público, da cidadania, num espaço que está entra no território de
disputas dentro de uma nova configuração das práticas de consumo de informação
política. Este é o ponto recorrente das leituras éticas mobilizadas pelos profissionais e
também elemento básico de isenção e distanciamento, necessários segundo a deontologia
das mídias (BERTRAND, 1999). Observamos, assim, a formação jornalística de uma
orientação ética para a vigilância, que pode extrapolar mesmo as regras e limites
deontológicos uma vez que não apenas se apresenta nas regras, mas também integra uma
função crítico-reflexiva à produção jornalística chamada de qualidade.
Estes processos de vigilância de jornalistas e colaboradores em blogs e redes
sociais por exemplo, já não são mais vistos segundo uma organização específica da
“tribo” jornalística, possuidora de um ethos particular, segundo aponta Isabel Travancas
(2011). Com a discussão coletiva e potencialmente aberta sobre os padrões jornalísticos
(CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013; WARD, 2018,
2019), passa-se a ter um problema para a constituição da própria identidade profissional
jornalística. Isto porque o jornalismo brasileiro é muito centrado nas empresas de
comunicação, sem a constituição de uma tradição estabelecida de repórteres em destaque,
como acontece no jornalismo norte-americano, por exemplo. Esta empresa, enquanto
produtora e difusora de conteúdo jornalístico, se colocava em posição, hegemônica, de
guardiã e fiscalizadora dos direitos do seu público, reforçando as posições do jornalista e
do público (ALBUQUERQUE, 2000; QUEIROZ, 2016a; TRAQUINA, 2000).
Ainda segundo Traquina (2000) a ideologia jornalística e a sociedade fornecem
um ethos que define simultaneamente, para os membros da comunidade jornalística, o
papel social (agente) de informar os cidadãos e proteger a sociedade (paciente) de
eventuais abusos de poder. Ou seja, a concepção do jornalismo enquanto forma de poder,
que passa por uma performance de cão de guarda dos interesses da coletividade,
atualmente é atravessada por fatores como o rearranjo da ecologia midiática, que
comporta, agora, práticas comunicativas de outras fontes em suas composições
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institucionais (ALBUQUERQUE, 2008; ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE,
2019; TRAQUINA, 2002 p. 202). Sendo assim, o ethos jornalístico pode ser atualmente
discutido de forma mais aberta, sendo divulgado e reafirmado constantemente em
condições coletivas. Isso possibilita a construção de novos mitos em torno da atividade,
colocando suas práticas numa determinada posição de destaque.
Entretanto, a reconfiguração dos cenários sociais, políticos, econômicos numa
nova matriz comunicativa, com a ampliação das possibilidades de produção e distribuição
de conteúdo jornalístico faz repensar o status das empresas de comunicação. A formação
deste novo cenário tem resultado num enxugamento das redações dos veículos de
imprensa tradicional no Brasil, mas o jornalismo não pode ser isolado da rede à qual ele
se prende (CHRISTOFOLETTI, 2019; HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014). Como
forma geral, podemos apontar a intensificação do uso de redes sociais como plataformas
de mediação com o real (TURKLE, 2017) e, de acordo com Zuboff (2019), a ascensão da
vigilância como modo de produção, multiplicação e acumulação de riqueza traz impactos
consideráveis em como informações são produzidas e circuladas. As práticas de
narrowcasting23, com o direcionamento de conteúdo em redes sociais dominadas por
algoritmos capazes de desequilibrar o arranjo informacional clássico precisa ser usado
como base para uma discussão sobre os impactos democráticos destas plataformas, e a
narrativa ética jornalística faz parte deste bojo

(BELL; OWEN, 2017; ELLIOTT;

SPENCE, 2017; GHOSH; SCOTT, 2018; HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014;
WARD, 2018, 2019).
As mudanças das formas de circulação, consumo e crítica do conteúdo noticioso
podem ser lidas em perspectiva com alterações no mercado de trabalho jornalístico e, ao
mesmo tempo, com as práticas sociais que o suportam. Primeiramente a redução das
redações e a mudança nas relações de trabalho dos jornalistas faz com que estes
profissionais busquem outros meios de produção e distribuição de conteúdo noticioso,
onde coletivos, blogs e páginas colaborativas vêm ganhando espaço (BELL; OWEN,
2017; CHRISTOFOLETTI, 2019; GROHMANN, 2012; WARD, 2018a). Esta mudança
está colocada num cenário que nos leva à segunda condição: a comunicação em rede traz

23

As práticas de transmissão em narrowcasting, em comparação com as formas clássicas de broadcast,
como o Rádio e a TV, são marcadas pelo alcance a grupos pequenos e previamente especificados. Em
linha com o apresentado por Zuboff (2019), Hirst, Harrison e Mazepa (2014) apontam que o crescimento
de uma perspectiva social de vigilância faz com que os processos de direcionamento de conteúdo via
mapeamento do tráfego de dados em redes sociais tem impacto considerável na compreensão do público
sobre o que é o jornalismo em suas práticas de informação.
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à tona sistemas de resposta social e interação midiática (BRAGA, 2006a; FAUSTO
NETO; SGORLA, 2013) que ganham mais espaço e visibilidade. Estes sistemas pautam
parte das análises dos produtos na ética da conduta jornalística quando da produção do
jornalismo e podem trazer consigo a constituição dos valores associados à vigilância de
forma mais difusa, que também se volta sobre o jornalismo.
É a partir destes pontos de observação, tanto de argumentos de fundo ético
profissional para a leitura de dilemas diários, quanto de aplicações possíveis da
deontologia jornalística, que buscamos analisar as disputas deste campo. Analisaremos
como se dá, na própria prática jornalística contemporânea dos veículos brasileiros, a
identificação e a problematização de questões relativas a conflitos de interesses e a
exposição de modelos de funcionamento da circulação de conteúdo. Assim se colocam
pontos e reflexões da ética profissional do jornalismo como forma de vigilância da
imprensa e a assimilação/propagação da vigilância como imperativo ético atual a partir
da reorganização midiática que se apresentou de 2016 em diante, no processo de
sedimentação do golpe parlamentar de 2016.
É por isso que observamos regras e formas de controle e correção explicitamente
evocadas dentro das publicações como forma de análise crítica aprofundada e formulação
de um outro fluxo midiático, de conflito com os posicionamentos dos demais veículos de
imprensa. Este retorno da lógica da vigilância sobre o próprio vigilante, e suas
manifestações por meio de aspectos normativos do jornalismo estaria, no cenário mais
recente, também profundamente atravessada por interesses econômicos e práticas
presentes nas plataformas de redes sociais. Cabe identificar como se manifestam e como
se relacionam esses tipos de vigilância que podemos observar ao longo do tempo,
buscando avaliar a estrutura na qual o atual cenário comunicacional organiza, entre outras
coisas, a prática jornalística em suas narrativas éticas das condições de virtude, seus
deveres e objetivos.

2.2.1 Ascensão e reorganização de um poder sobre os outros: a questão da imprensa
jornalística
Como apontado previamente, as discussões a respeito das formas de deliberação,
tendo como pano de fundo o interesse coletivo e o “interesse público difuso” parecem
orientar, de forma generalizada, o discurso de jornalistas e veículos de comunicação no
sentido de fundamentar suas funções sociais e alguns valores morais (DALMONTE;
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SILVA, 2012). A legitimação da atividade profissional do jornalismo, portanto, virá da
disputa por valores de uma função social estratégica importante, no sentido de garantir e
reforçar liberdades coletivas e individuais em contextos democráticos. Este papel é
tradicionalmente associado a uma superioridade moral, que faz com que o desempenho
do jornalismo seja coletivamente desejável (CHRISTOFOLETTI, 2008; DALMONTE,
2011; GOMES, 2009, p. 69; MARTINO, 2016).
O cenário comunicacional atual, no entanto, requer que tomemos estas
observações de uma perspectiva mais plural e complexa do que há poucos anos graças às
formas de compartilhamento e circulação de conteúdo online. As circunstâncias de
produção e disseminação de informação em parâmetros diversos do cenário midiático
concentrado e oligopolizado no Brasil apresentam uma condição para a compreensão
rearranjo das forças midiáticas brasileiras, especialmente na esfera política (ALVES DOS
SANTOS, 2019; ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; DALMONTE;
SOUZA; QUEIROZ, 2016b). Neste sentido, observando as práticas jornalísticas em um
ambiente diverso, é preciso questionar como serão repensados e reorganizados os arranjos
morais que dão sustentação à prática jornalística do Brasil. Apontar para tais condições
não traz, necessariamente, uma reconfiguração completa dos princípios e preceitos éticos
do jornalismo, mas tão somente a necessidade de se observar cautelosamente um cenário
que está em constante modificação, pois o próprio lugar que o jornalismo ocupa e a sua
posição moral precisarão ser reconstituídos (ALVES DOS SANTOS, 2019; ALVES DOS
SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; WARD, 2018, 2019).
Se a posição de defesa do interesse público parece derivar de algo claro na
narrativa dos jornalistas, diferentes visões (morais) a respeito do jornalismo e de sua
função atribuirão sentidos diferentes a este princípio central. Isto acontece especialmente
quando o jornalismo dos meios tradicionais precisa lutar em uma nova dinâmica
relacional pela atenção e pela adesão do público em novas plataformas (JURNO;
D’ANDRÉA, 2020). A ética jornalística, assim, aparentemente permanece se baseando
em um suposto “uso responsável da liberdade de publicação, o estudo e a aplicação das
normas que devem guiar o jornalismo público e responsável” (WARD, 2019, posição
156). No entanto, o cenário atual demonstra que, quando práticas jornalísticas são
colocadas em xeque pelo público ou por profissionais de plataformas diversas, os
parâmetros de avaliação parecem se vincular de maneira forte a uma narrativa de deveres
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básicos do jornalismo e a uma ética do interesse/serviço público24. A partir deste ponto
fundamenta-se uma das grandes discussão a respeito dos modos de constituição do
jornalismo: sua conformação enquanto campo de exploração comercial, financeira, e o
cumprimento do interesse público (ALBUQUERQUE, 2000, p. 32; ALVES DOS
SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; BERTRAND, 1999a, p. 24; QUEIROZ, 2016a, p.
27; TRAQUINA, 2000, p. 6)
O acompanhamento jornalístico da atuação das esferas de poder será fortemente
associado às formas de participação nos assuntos e decisões concernentes à coletividade,
especialmente do poder público, tendo consolidado uma imagem da função cidadã do
jornalismo. Esta característica, no entanto, precisa ser cotejada com as condições atuais
de discussão online. As assimetrias de acesso e uso de ferramentas online para o consumo
de informações e os usos que veículos como jornais e, principalmente, a televisão têm,
ainda hoje, recomendam cautela no sentido de estabelecer, como faz Ward (2019), a
necessidade de reformulação completa dos parâmetros éticos jornalísticos. Entretanto, a
adição dos meios digitais de produção e circulação de conteúdo deve ser tomado como
fator de impacto nos hábitos informacionais das pessoas (ALVES DOS SANTOS;
ALBUQUERQUE, 2019; CHADWICK, 2013) e, portanto, da própria narrativa ética do
jornalismo.
Pautadas por uma forte polarização de opiniões públicas desenvolvida por atores
diversos, inclusive jornalísticos, discussões de ordem político-partidária têm tido a
presença ostensiva de uma orientação moral conservadora e agressiva que, consolidada,
se volta contra os próprios atores jornalísticos. A atuação, que também pode ser
compreendida por uma perspectiva de formação de grupos de fãs (ou fandoms políticos),
como apontado por Dalmonte e Souza (2019) lança estratégias diversas para atuar
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Como apontamos previamente (QUEIROZ, 2016a, p. 27), os conceitos de interesse público e serviço
público do jornalismo/da comunicação carregam distinções relevantes, muito embora essas delimitações
sejam frequentemente negligenciadas academicamente e em legislações na área. Suzy dos Santos e Érico
da Silveira (2006) apontam diferenças nestes conceitos a partir da regulação na radiodifusão nos Estados
Unidos e na Grã-Bretanha, cenário que também é avaliado por Hirst, Harrison e Mazepa (2014). No
primeiro, há um modelo de regulação baseado na intermediação do Estado para a concessão de direitos de
exploração e financiamento privado da radiodifusão. Na competição pelo espaço limitado do espectro
eletromagnético, o Estado determinará quem explora tais recursos com base no maior benefício
(interesse) para o público em geral. Já a lógica de serviço de utilidade pública está mais ligada às
regulações advindas do modelo britânico, com a BBC, e uma atuação muito mais presente por parte do
Estado. O serviço de comunicação é visto como um direito ao qual todo cidadão deve ter acesso, com a
instituição de mecanismos independentes do Estado com o intuito de garantir os princípios de liberdade
de expressão e não interferência. Se no primeiro conceito há uma base mais voltada para princípios
mercadológicos no controle de um recurso, que deve ser explorado tendo em vista o interesse coletivo, no
segundo, a lógica de um serviço de utilidade pública destaca a atuação estatal.
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diretamente na deliberação política, da qual a produção jornalística faz parte. Numa breve
arqueologia do caso “Kit Gay”, há alguns indícios de como as redes de mobilização
política online tiveram, nas eleições de 2018, um papel específico para a pautar discussões
morais e como veículos de imprensa trabalharam a reboque destes. Alves dos Santos
(2019, p. 309) destaca que, dentre os temas mais mobilizados pelas páginas online da
Rede MBL25, duas das publicações com mais compartilhamentos durante o período
eleitoral de 2018 tinham o “kit gay” como temática.
O uso desta discussão é importante porque em 2011, muito antes das eleições que
levaram Bolsonaro ao Planalto, veículos como Folha de S. Paulo e Veja, por exemplo,
adotaram o termo “kit gay” como forma de estigmatização da homossexualidade, tema
que voltaria à tona sete anos depois como parte do debate moral que a candidatura de
Bolsonaro buscava encampar (ALVES DOS SANTOS, 2019; DARDE; MORIGI, 2012).
Ou seja, na formação do cenário moral de debate polarizado, tivemos veículos de
imprensa26 reverberando um termo falacioso usado por parlamentares conservadores
(entre eles Jair Bolsonaro) para atingir Fernando Haddad e o PT em um debate moral.
Quando, mais tarde, a própria Folha de S. Paulo passa denunciar irregularidades da
campanha do ex-militar à presidência, ela se torna alvo preferencial do Executivo Federal
brasileiro, retomando o uso do argumento da vigilância sobre os agentes de poder como
fundamental para o jornalismo.
Esta narrativa, está baseada naquilo que Bill Kovach e Tom Rosentiel (2014a, p.
171) apontam que é a narrativa do Quarto Poder, surgida ao mesmo tempo em que jornais
buscam para si a tarefa de distribuir informações que, antes, estavam restritas às elites
que comandavam o Estado. Entretanto, é importante que observemos como e quando
estes argumentos são interessantes, e quais são as condições concretas que o fazem
necessário no caso brasileiro. Martin Hirst, John Harrison e Patricia Mazepa (2014), ao
avaliar a evolução histórica do jornalismo enquanto atividade profissional, também
apontam que esta função guarda uma importante distinção com outros negócios e serviços
industriais. A aparência de um conflito de interesses poderia, assim, influenciar de forma
negativa a atuação do jornalismo na tarefa de informar corretamente (GOMES, 2009, p.
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Constituída, entre outros, por páginas de Kim Kataguiri, Fernando Holiday, Mamãefalei, Luciano
Ayan, MBL News e Jornalivre, de acordo com Alves dos Santos (2019, p.310)
26
“Vera Magalhães: ‘Kit gay’ será em 2012 o que aborto foi em 2010”. Disponível em:
https://bit.ly/3j7iVqC
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70; HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014; KOVACH; ROSENSTIEL, 2014a;
SCHUDSON, 1981).
A rejeição às formas de interferência empresarial no conteúdo informativo tomam
forma em valores profissionais específicos, como independência, demonstrando um
compartilhamento de convicções normativas no sentido de que o jornalismo diz carregar
somente as obrigações essenciais para a sociedade (GOMES, 2009; KOVACH;
ROSENSTIEL, 2014a; MEYER, 1989), estabelecendo narrativas de imparcialidade em
prol de uma vigilância. Esta é, ainda hoje, uma base normativa relevante para o jornalismo
norte-americano, interessado em manter uma defesa de interesse público por meio de uma
vigilância constante, sintetizada numa performance de cão de guarda. Os princípios
deontológicos, as avaliações da utilidade das ações e mesmo a compreensão das virtudes
dos bons profissionais são dados a partir de um discurso de defesa do público para a
formação daquilo que Bertrand (1999, p. 32) classifica como “livre mercado de ideias”.
A questão de tal perspectiva deontológica é a já colocada condição paradoxal de venda
de um serviço essencial, de um direito, sem o comprometimento dos valores fundamentais
da profissão.
Assim, a existência da cidadania na democracia estaria necessariamente vinculada
à liberdade dos canais de informação frente a sociedade de forma geral e, em especial, o
Estado. Esta base de autolegitimação do discurso jornalístico traz em si a necessidade de
desconfiança com relação às esferas políticas em benefício de um reforço de seu
relacionamento para com a esfera civil, cujos interesses precisam ser protegidos. A partir
daí é que se tornam mais visíveis as temáticas de fomento ao debate público e formação
da opinião pública, atreladas à necessidade de liberdades de expressão e de imprensa
(BERTRAND, 1999; CHRISTOFOLETTI, 2019; GOMES, 2009; QUEIROZ, 2016a).
As reflexões e o estabelecimento de parâmetros avaliativos internos à profissão,
que vão se basear nas considerações acerca da identidade e da ética profissional
jornalística, continuam seguindo aqueles termos de atendimento ao interesse público por
meio da cobertura noticiosa. Estes princípios entram em conflito com a dinâmica de
produção de conteúdo quando questões editoriais, de posicionamento, e empresariais,
parecem se colocar à frente da obrigação de informar. Por isso Kovach e Rosentiel (2014,
p. 73) apontam que lealdade dos profissionais de jornalismo é diferente de demais
profissões, na medida em que ela pode se sobrepor aos interesses imediatos e financeiros
dos empregadores e patrocinadores.
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Ao observar tais condições, Stephen Ward (2019) propõe ser preciso pensar uma
reformulação conceitual do papel do jornalismo em si, para que possamos encontrar
novos princípios para a avaliação de práticas. O autor defende, assim, a necessidade de
uma ruptura e a consequente substituição das formas de compreensão do jornalismo com
uma perspectiva que acolha e aceite novos modelos éticos para o jornalismo, baseados
nos conteúdos digitais contemporâneos. “Os problemas éticos não podem ser
propriamente abordados por uma reformulação pequena[...] alguns grandes princípios se
mantêm, como a verdade e a verificação, mas mesmo estes que permanecem terão de ser
reinterpretados e reaplicados para questões atuais” (WARD, 2019, posições 170-174,
tradução nossa27). Isto é, a partir da percepção de um processo circulatório intensificado
e da formação de lógicas midiáticas híbridas, o conjunto ético que fundamenta e legitima
o jornalismo precisaria, nesta perspectiva, ser revisto e reformulado.
O discurso geral sobre o atendimento do interesse público por parte da imprensa,
no entanto, se mantém, atualizado na articulação dessas formas de liberdade, mantendo a
formação daquela oposição: de um lado o poder político, do outro lado a cidadania, que
almeja seus direitos. A imprensa, então, buscará manter a vigilância como recurso prático
central, especialmente sobre a administração e a fazenda públicas em nome de uma
audiência à procura de participação política, mas que somente toma parte nas instituições
pontualmente. Esta dimensão prática dos sentidos de vigilância, desta forma, se converte
em justificativa moral para seu exercício por parte do jornalismo. Desta forma, o interesse
público deve evocar questões relativas à garantia de que os interesses da esfera civil, do
público, tenham influência nos processos de deliberação e decisão políticas, como vimos
defendendo (DALMONTE; QUEIROZ, 2018; QUEIROZ, 2016a, 2016b).
Isto se dá dentro de um padrão moral ideal, no qual os meios de comunicação,
expressão e debate de ideias dependem diretamente dos veículos de informação para
acontecer. A formação daquilo que se compreende como “opinião pública” brasileira, no
entanto, não se dá de forma linear e muito frequentemente resultará em situações como a
frase “O povo votou contra a opinião pública”, atribuída ao jornalista Alexandre Garcia,
como apontado por Albuquerque (in ASSUNÇÃO et al., 2018). Com isso, percebemos
que as formas de debate e circulação de ideias, bem como as discussões a respeito das
normas e condutas do jornalismo, escapam ao próprio jornalismo e vão paulatinamente

“The ethical problems cannot be properly addressed by minor reformulation of existing precepts[…]
after reforms, some major principles will remain, such as truth-telling and verification, but even those that
remain will have to be reinterpreted and reapplied to current issues”.
27

68

sendo adicionadas a um caldeirão de polarizações estimuladas por figuras políticas,
detentores de poder econômico e plataformas de redes sociais.
O provimento de informações sobre os mais variados assuntos de interesse da
audiência serviria, em tese, como ferramenta necessária para a obtenção de conhecimento
a respeito de todo o fluxo de conteúdo que o sistema de comunicação atualmente produz.
Assim, o jornalista deve não somente produzir sentido a partir do mundo, mas também a
partir dos fluxos de informação sobre o mundo e como isso tem sido entregue aos
cidadãos (KOVACH, ROSENTIEL, 2014, p. 290). É neste sentido que Isabel Figueiras
aponta que o papel do jornalismo, já qualificado em termos de “bom jornalismo”, se
ampara nessa prática profissional como a instância habilitada à contenção dos fluxos de
fake news, com uma prática de vigilância e observação também sobre as redes sociais e
suas práticas de circulação de informação (FILGUEIRAS et al., 2018).
A partir da atuação da imprensa e da sua colocação como Quarto Poder, em tese
independente do sistema político, é que se colocam tensões sobre as reais formas de
regulação pelo público em sua capacidade de influência econômica, centrados na busca
por credibilidade. Segundo este argumento, somente a manutenção da confiança nos
veículos de jornalismo seria capaz de produzir lucros para estas empresas, a despeito da
possibilidade de conflitos com patrocinadores e patrões (HIRST; HARRISON;
MAZEPA, 2014; QUEIROZ, 2016a; SCHUDSON, 1981; TRAQUINA, 2000). No
entanto, a formação de uma instância de poder por parte da imprensa brasileira segue
padrões históricos e éticos muito diversos da concepção norte americana, como aponta
Albuquerque (2008), e atualmente a própria forma de exercício de poder por parte da
imprensa tradicional brasileira precisa ser reconsiderada na construção do cenário
comunicacional atual (ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; WARD, 2018,
2019).
A concepção de Schudson (1981) sobre o estímulo da ética do serviço público por
meio dos Penny Press, por exemplo, é criticada por dar excessivo destaque às questões
especificamente norte-americanas como norma, tomando demais possibilidades como
desviantes. Hirst, Harrison e Mazepa (2014) apontam que antes da existência dos Penny
Press o ideal de serviço público já estava presente no imaginário da imprensa americana,
e que este era produto da disputa com os modelos britânicos de exploração dos negócios
em comunicação. Nas bases do republicanismo fundador dos Estados Unidos, a imprensa
já busca se firmar como um meio transparente, que permitiria aos cidadãos se engajarem
em um debate público racional para além dos limites das relações pessoais. A imprensa
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era, portanto, concebida como um recurso fundamental com o qual os cidadãos poderiam
contar para se proteger dos abusos do Estado (ALBUQUERQUE, 2000).
O modelo liberal britânico seria, para Albuquerque (2009) aquele no qual a
primeira função da imprensa é a atuação como cão de guarda (watchdog), em defesa dos
interesses dos cidadãos. No mesmo molde de vigilância, o ideal norte-americano sugere,
ainda segundo Albuquerque (2009, p.2) que “a imprensa desempenha um papel no
exercício do governo, ainda que não oficial, como um instrumento auxiliar”, zelando por
um equilíbrio entre os três poderes. O modelo brasileiro, que anteriormente era
configurado como uma lógica de um Poder Moderador, de mediação entre os poderes da
república, vem entrando em choque com a perspectiva da dominação do cenário
comunicacional pelas grandes empresas de mídias sociais (ALVES DOS SANTOS;
ALBUQUERQUE, 2019). Neste sentido, procuramos compreender como os sentidos de
vigilância são apresentados dentro da rede de valores do jornalismo brasileiro atualmente.

2.2.2 Novas formas de vigilância sobre os poderes
Este ideal nos impõe a questão de como fica o exercício deste poder após uma
perda geral de espaço e credibilidade da imprensa tradicional e um avanço de narrativas
explicitamente posicionadas e opinativas a partir do histórico da imprensa brasileira
(LATTMAN-WELTMAN; CHAGAS, 2016). A vigilância, nestes moldes de “cão de
guarda” apresentados, tinha um aspecto coletivista de monitoramento, tendo em vista a
eficácia da sociedade num cálculo geral e final. São as máximas do cálculo hedonístico e
do panóptico de Bentham aplicados ao jornalismo. No entanto, os sentidos e práticas de
vigilância que se apresentam para esta prática na contemporaneidade não são meios para
uma sociedade específica, ou para lucros financeiros enormes, não podendo estar restrita
ao jornalismo. Eles são, em si, produtores de riqueza, vide os modos de operação e lucro
de sites de redes sociais e métodos de mineração e comercialização de dados, sendo
também compartilhados como critérios de avaliação moral em diversas frentes da
sociedade (HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014; ZUBOFF, 2019).
A vigilância deste contexto não se exerce sobre o todo social de forma difusa ou
sobre os agentes públicos do Estado, por exemplo, mas sobre um conjunto social
individualizável, fazendo com que as práticas de vigilância estejam muito mais
espalhadas e assimiladas em práticas sociais. Isto tem o potencial de alteração da própria
compreensão a respeito do papel e os formatos de vigilância disponíveis e aceitáveis tanto
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dentro quanto fora do jornalismo. Quando se aceita a utilização da vigilância para a
particularização e as práticas como de microtargetting28 para espalhamento de notícias (e
publicações que simulam notícias, as fake news) e influenciar o debate público, a
vigilância pode se converter em patrulha ideológica, arma para potencializar polaridades.
Quando o paradigma jornalístico norte-americano é tomado como narrativa pelos
profissionais brasileiros, levantam-se algumas questões sobre o funcionamento desta
forma de poder tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Tal comparação permite
observar não somente as relações entre imprensa e poder político em ambientes sociais
diversos, mas também o papel de jornalistas e empresas de comunicação nestas
realidades. Flávia Biroli (2012, p. 13–14) argumenta que a mídia comercial, pelo seu
poder de formação de consensos, tem um papel relevante na legitimação de um modo de
compreensão da política, respaldando “hierarquias entre atores, temas e problemas,
dentro da política ou na construção de fronteiras entre o que é e o que não é entendido
como propriamente político”. Muito embora preserve boa parte deste poder, é preciso
levar em consideração que esta hegemonia está afetada, há algum tempo, pela dinâmica
de circulação de conteúdo em plataformas digitais (ALVES DOS SANTOS, 2019;
ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; CHRISTOFOLETTI, 2019; VIEIRA,
2018).
Esta posição hegemônica da imprensa tradicional passa por uma crise profunda,
atualmente, na medida em que parece haver rupturas na narrativa ética profissional e que
contém, de acordo com Stephen Ward (2019), dois movimentos simultâneos: a
desconstrução do ideal jornalístico, apontando para a sua incapacidade de contemplar
processos e caminhos atuais; e a reconstrução de um novo conjunto de ideias para uma
normatividade alternativa, rejeitando, pelo menos em parte tais atores. Ainda de acordo
com o autor, dois são os indícios de ruptura da narrativa ética tradicional, que temos visto
atualmente: Os principais conceitos de tal conjunto normativo são disputados, rejeitados
ou ignorados na prática; e a pouca utilidade dos preceitos para a resolução de novos

28

Microtargetting são formas de direcionamento (online, neste caso) de campanhas de propaganda em
sites de redes sociais por meio da seleção de público-alvo sensível a tipos de mensagens. Kruikemeies,
Sezgin e Boerman (2016) mencionam que o Facebook, por exemplo, impulsiona alguns tipos de anúncios
politicos durante as eleções, de modo que eles apareçam de forma mais constante nos feeds de alguns
grupos de usuários. Sendo assim, apontam os autores, a comunicação nestas plataformas, pode ser
personalizada e focada com base em dados demográficos, informações dos perfis, interesses, “likes” e
dados de geolocalização que os usuários compartilham de forma voluntária [ou inadvertida]. O uso de
comunicação personalizada permite que os atores politicos alcancem potenciais eleitores de forma mais
eficiente e com um custo relativamente baixo.
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problemas, especialmente em tempos de mudanças nas práticas de interação
informacional rápidas. É neste cenário que vemos o questionamento do público com
relação posicionamento do jornalismo em prol de pautas de Direitos Humanos, por
exemplo. O conjunto de valores do jornalismo parece estar em problemas quando luta
para ser amplamente respeitado como norma efetiva no sentido de guiar a prática
(WARD, 2019).
Para Ward (2018; 2019), a crise da narrativa ética jornalística atual está ligada ao
uso de redes sociais para atos de jornalismo, o crescimento de formas específicas de
populismo e, por fim, a ascensão de uma esfera pública global, com valores diversos. No
caso do jornalismo brasileiro, adaptamos este modelo para avaliar a ampla fragmentação
da ética jornalística em três fatores: 1. o surgimento da mídia digital, permitindo a
cidadãos publicar e praticar um tipo de jornalismo; 2. o crescimento de um populismo
extremista de direita, com o empoderamento de grupos intolerantes pela tecnologia; e 3
uma crise política e econômica que, a partir de 2014, vai se aprofundar e impactar
profundamente também os veículos de imprensa no sentido da construção de posturas
públicas. Na condução da nossa análise, portanto, é preciso observar como a evolução
dos questionamentos a respeito da ética profissional e as práticas de vigilância se
apresentam como condição moral para lidar com as condições de interação e a realidade
do Brasil.
Se exercício clássico do "Quarto Poder" reivindicado pela imprensa norteamericana pode ser marcado pela apresentação dos problemas políticos para o conjunto
da sociedade, então ele não se dá no âmbito do Estado em si, de modo que não chega a se
confundir com as prerrogativas dos três poderes constitucionais. Isto marca uma diferença
importante para as práticas e compreensões desta função no jornalismo brasileiro, onde o
exercício deste tipo de poder se emaranha com práticas políticas mais constantemente, e
onde narrativas de crítica à imprensa tradicional se basearão também nisso
(ALBUQUERQUE, 2000; ALBUQUERQUE; MAGALHÃES; ALVES DOS SANTOS,
2015). Aquele primeiro modelo implicaria diretamente no compromisso da imprensa com
algum tipo de objetividade no tratamento das notícias, com a representação do cidadão
comum frente ao Estado e com o funcionamento eficiente do sistema de divisão de
poderes. No exercício brasileiro, a atuação da imprensa na condição de Poder Moderador
traz outras relações de sentido, e a imprensa tenha uma atuação muito mais atuante
enquanto parte dos poderes institucionais (ALBUQUERQUE, 2000 p. 25; GOMES,
2009; KOVACH e ROSENTIEL, 2014; SCHUDSON, 1985; TRAQUINA, 2000).
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Todas essas estruturas de compreensão do valor e da atuação da imprensa em seus
compromissos democráticos passaram por desafios importantes recentemente. A eleição
de Donald Trump, em 2016, foi um sintoma importante na percepção de uma
complexificação considerável do cenário político e comunicacional no mundo, de modo
que mesmo esta narrativa clássica e objetiva dos Estados Unidos passa a enfrentar
problemas para se sustentar enquanto fundamento jornalístico (WARD, 2018). Esta
avaliação passa por uma análise de duas dimensões interrelacionadas, uma ligada à
infraestrutura de direcionamento de conteúdo online, e a outra marcada pelo impacto
dessas redes de interatividade nas práticas jornalísticas. Ou seja, as condições práticas e
debates morais a respeito de novas formas de vigilância são parte integrante da
reivindicação que o jornalismo faz desses exercícios.
Num primeiro nível, portanto, é preciso destacar a máquina de mineração de
dados, direcionamento de conteúdo e vigilância online cria uma possibilidade de rede
alternativa para o espalhamento de conteúdos (ZUBOFF, 2019). Esta estrutura é pensada
dentro da Google como um serviço de venda de espaço publicitário, mas, seguindo a
própria lógica perlocucionária da venda de espaços por eficiência persuasiva, pode ser
usada para o espalhamento de conteúdos aparentemente informativos, como fake news.
O domínio de Facebook e Google sobre os fluxos de informação, neste caso, é indício
sério de problemas nos processos de distribuição de informação (BELL; OWEN, 2017;
CHRISTOFOLETTI, 2019; GHOSH; SCOTT, 2018). No caso brasileiro podemos
correlacionar estes dados com a caracterização de 62,6% dos municípios brasileiros como
“desertos de notícias” pelo Atlas da notícia (2020), e o uso dessas redes sociais pessoais
como meios de obtenção de informação local para cerca de 18% da população.
No segundo nível de análise dos fenômenos recentes, a dissociação entre o que se
vê nesta nos feeds destas plataformas e o que está presente na imprensa tradicional,
contemplando parcialmente as condições de Ward (2018)29, coloca em xeque a
necessidade do jornalismo tradicional e, com ele, seu conjunto normativo. Ou seja, o fato
de que o jornalismo retrata algo distante, descolado da realidade de parte da sua audiência,
é condição para que esta mesma audiência não reconheça a estes veículos o mesmo lugar
de referência para interpretação e leitura da realidade. Este acatamento parcial do
conjunto de ideias de Ward (2018) se dá pelos discursos nacionalistas dessas figuras
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O uso de redes sociais para atos de jornalismo; o crescimento do populismo; e uma esfera pública
global.
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populistas e, no caso brasileiro, pela própria formação de redes locais/regionais de
circulação de conteúdo para enfrentamento da grande imprensa (DOURADO, 2020).
Assim, como sintoma das máquinas de vigilância no centro dessas novas formas
do capitalismo (ZUBOFF, 2019) e do histórico dos veículos de informação brasileiros em
suas relações políticas nos últimos anos (ALVES DOS SANTOS, 2019; LATTMANWELTMAN; CHAGAS, 2016), vemos mais uma crise do modo jornalístico brasileiro de
vigilância sobre o Estado. Tal condição apresenta um paradoxo dentro do discurso
normativo do jornalismo, uma vez que a ascensão de grandes poderes (políticos ou
econômicos) demandaria uma postura vigilante da imprensa. Este lugar, no entanto,
parece ocupado por atores cuja agência se dá em outros espaços de circulação de
conteúdo, por vezes de matriz jornalística, por vezes não (ALVES DOS SANTOS, 2019;
ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; CARVALHO; ALBUQUERQUE;
ALVES DOS SANTOS, 2020; DOURADO, 2020).
Isto se dá porque a concepção de "Quarto Poder" adotada pela imprensa brasileira
será, segundo Afonso Albuquerque (2000, 2009), diferente daquela em vigor nos Estados
Unidos, uma vez que os princípios e o entendimento de democracia são diversos nos dois
países. Os compromissos do jornalismo com as abordagens de objetividade e a
imparcialidade, com a representação dos cidadãos frente ao Estado e “com a manutenção
do equilíbrio entre os três poderes tendem, no Brasil, a ser interpretados em termos muito
menos dogmáticos que nos Estados Unidos” (ALBUQUERQUE, 2000 p. 26).
Especialmente a partir das diferentes posições sobre a democracia em si e a liberdade de
expressão nos dois países argumenta-se que o modelo de quarto poder brasileiro se
identifica muito mais com as funções de um Poder Moderador, com funções de árbitro,
mediador dos demais poderes independentes. Esta configuração, a partir de um cenário
mais politicamente polarizado e com novos tipos de vigilância possível, será repensada e
rearticulada.
Esta função de arbitragem entre os poderes já foi desempenhada primeiramente
pelas Forças Armadas, em diversas ocasiões desde a proclamação da República e o fim
oficial do Poder Moderador, que havia sido instituído pela Constituição de 1824 e era
exercido pelo Imperador. Esta atuação das Forças Armadas como instituição garantidora
da democracia foi observada algumas vezes entre o fim do Estado Novo (1945) e o início
do período da Ditadura militar (1964-1895), retornando à pauta após a eleição de Jair
Bolsonaro em 2018. Se a imprensa poderia ser vista como este poder Moderador no
período da Nova República (pós-1985), ela também é parte da crise que afeta os poderes
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políticos a partir de 2015. Os veículos entram no bojo da crise institucional que resulta,
por exemplo, nas eleições de 2018, quando pôde-se perceber a redução considerável da
hegemonia da imprensa ou dos meios de comunicação tradicional no processo de
produção e distribuição de informação política para a sociedade, seja no papel reduzido
do Horário Político Eleitoral Gratuito, seja nos debates televisionados (ALVES DOS
SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; CHRISTOFOLETTI, 2019). Ao questionar “o
establishment” político enquanto instância de corrupção, em linha com a narrativa seriada
que a Operação Lava Jato estabelecera, e construir uma ideia de ilegitimidade de seus
rivais políticos, em especial o PT (DAVIS; STRAUBHAAR, 2019), Jair Bolsonaro
apontava também para os grandes veículos de imprensa, alçados à condição de inimigos
da sua candidatura.
Historicamente, a imprensa não exerceu ou mesmo reivindicou o lugar de “Quarto
Poder’ de modo tão explícito, afirmativo ou mesmo consciente, como o fizeram o
imperador e o exército. A imprensa executava um papel de intérprete privilegiado da
realidade, de produtor de consensos, e o fez se referindo à tradição americana do Quarto
Poder ainda que isso ganhe sentidos totalmente distintos nos dois países. (BIROLI, 2012;
ALBUQUERQUE, 2000, p.31). Ainda hoje, o alcance que a imprensa tradicional tem,
especialmente a televisiva, não pode ser igualado às redes de compartilhamento de
conteúdo em plataformas de mídias sociais ou aplicativos de mensagens. No entanto, a
ideia do Quarto Poder da imprensa brasileira, que passa por um papel político mais ativo
do que a norte-americana, sofre o presente cenário de forma diversa.
As mudanças nas formas de consumir e utilizar as produções jornalísticas
alcançam a base da ética profissional, pois a reconfiguração do cenário de circulação tem
potencial para modificar os argumentos que os jornalistas e veículos estruturam a respeito
de si mesmos e da sua prática profissional (BOWMAN; WILLIS, 2003; BRUNS, 2005;
WARD, 2004). Isso ganha visibilidade quando, em face de problemas e soluções
apresentados por novas condições de produção e circulação de jornalismo, há uma
alteração nas práticas, nas discussões e, consequentemente, na organização dos valores
profissionais (BRUNS, 2005; ELLIOTT; SPENCE, 2017; WARD, 2011, p. 9).
Albuquerque (2000, p. 44) destaca que o sistema político sempre pode reagir a
esse exercício de poder, em determinadas circunstâncias, alegando falta de legitimidade
por parte dos veículos ou mesmo um abuso das liberdades de expressão e de imprensa.
Novos meios, novas arenas de comunicação, então, podem proporcionar outras formas de
tensionamento entre as dinâmicas políticas e midiáticas, na medida em que usuários
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também integram de forma mais clara e direta o conjunto de forças que determina a
visibilidade de temas e podem se configurar como vigilantes da imprensa (QUEIROZ,
2016a). Apesar de o discurso do jornalismo dos meios tradicionais brasileiros apresentar
uma base do jornalístico norte-americano, seu compromisso com o interesse público é
entendido mais em termos de responsabilidade com a posições políticas e econômicas do
que com base no respeito às normas da "objetividade" jornalística (ALBUQUERQUE,
2000, p.46). O modelo americano da imprensa como um "Quarto Poder", apropriado de
uma forma muito específica no Brasil, resultou em um impacto diferente até nas formas
por meio das quais a audiência verifica o jornalismo atualmente.
Se o posicionamento de árbitro era possibilitado pela caracterização da imprensa
como procuradora dos anseios da população e como aquele que dá publicidade aos atos
que interferem na vida coletiva, ela agora é enquadrada como porta-voz de um ponto de
vista específico, também sujeita às práticas de observação e monitoramento que quaisquer
outras instâncias de informação. O questionamento a respeito da competência da
imprensa tradicional brasileira em suas formações oligopolizadas para a execução de
tarefas de vigilância de forma justa já era visível nas abordagens dos veículos presentes
na Blogosfera Progressista e seus parceiros (ALBUQUERQUE; MAGALHÃES; DOS
SANTOS, 2015; CARVALHO; ALBUQUERQUE; ALVES DOS SANTOS, 2020;
MAGALHÃES; ALBUQUERQUE, 2014; QUEIROZ, 2016a, 2016b). Já havia, portanto,
nas estruturas que identificamos antes de 2016, uma disposição de ampliação das práticas
de vigilância sobre a imprensa por meio de uma crítica jornalística articulada pelos
profissionais da área organizados na Blogosfera Progressista. Esta dimensão de crítica e
observação da imprensa cresce de forma exponencial, muito embora não tenha sempre
aqueles valores jornalísticos como base de sua vigilância.
As formas de crítica que recaem sobre a imprensa, assim o fazem de pontos de
vista diversos, nos quais percebe-se uma postura de acompanhamento, avaliação e crítica
do conteúdo jornalístico, evidenciados por uma percepção de hostilidade midiática a
questões caras a determinados grupos. Ao observar a agência de páginas de usuários no
Facebook sobre jornais, percebe-se, também um tipo específico de agência destes grupos
sobre os produtos dos veículos de mídia, independentemente de posicionamentos e
ligações político partidárias existentes nos veículos de imprensa brasileiros. Em que
pesem as diferenças nas formas de crítica e até mesmo de financiamento de diferentes
páginas, temos esferas que necessariamente impõem uma prática vigilante sobre as
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produções da imprensa brasileira, e isto integra o cenário de deliberações atuais sobre a
ética jornalística (DALMONTE; QUEIROZ, 2018).
Por isso é importante que compreendamos que o cenário de discussão da ética
midiática atual foi historicamente formado por um processo de ampliação das práticas e
valorização dos métodos de vigilância sobre a imprensa tradicional e, paralelamente, por
uma busca dessa imprensa de retomada do seu papel em torno de um valor jornalístico
específico.

2.2.3 A centralidade da vigilância nas novas redes de valores do jornalismo
Essa tomada de posição institucional da imprensa tradicional como responsável
pela vigilância em prol da ação política moralmente correta, especialmente por meio da
prática jornalística, era outra característica importante para a execução das funções de
Quarto Poder. Isso se desdobra num segundo nível de reflexão, quando observamos o
quadro atual do jornalismo e seu espalhamento em redes sociais, por exemplo, uma vez
que o apontamento dos interesses particulares é a base de críticas à mídia. Com a
ampliação e a “naturalização” das formas de vigilância em geral (HIRST; HARRISON;
MAZEPA, 2014; MAU, 2019; ZUBOFF, 2019), este valor habilita práticas diferentes no
jornalismo.
Boa parte dos veículos alternativos de informação propõem a afirmação explícita
do jornalismo como a defesa ativa de causas políticas, ao modo europeu. Tais
considerações tendiam a ser encontradas principalmente entre jornalistas mais
ideologicamente posicionados à esquerda e, normalmente, mais afastados em cargos
administrativos mais altos nas empresas noticiosas (CARVALHO; ALBUQUERQUE;
ALVES DOS SANTOS, 2020; COOPER, 2006; MAGALHÃES; ALBUQUERQUE,
2014; QUEIROZ, 2016a). A guinada autoritária vista no Brasil (e no mundo)
recentemente evidenciou o uso eficiente das plataformas de circulação de informação por
parte de atores de extrema direita, que também se sentiam pouco representados por uma
imprensa moderada e, em geral, classificada como esquerdista (DALMONTE;
QUEIROZ, 2018; WARD, 2018, 2019).
A questão a ser ressaltada não se fixa no posicionamento ou imparcialidade dos
veículos, mas tem como componente uma nova dinâmica em contexto de interações em
redes sociais digitais, que também se desdobra numa perspectiva de vigilância prática
sobre os veículos (DALMONTE; QUEIROZ, 2018). A questão que se adiciona, neste
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caso, é que o cenário de polarização do debate público, trabalhada também pela imprensa
brasileira em seus interesses políticos e econômicos no cenário pós 2015, avança sobre
os veículos, e o que se busca não é a correção, mas que a parcialidade jornalística favoreça
a um dos lados. Bill Kovach e Tom Rosentiel (2014, p. 271) argumentam que o
crescimento da Web e a democratização das formas de produção e distribuição
(circulação) de conteúdos trouxe um potencial de dar mais voz aos cidadãos que
monitoram a política, a sociedade e a imprensa, criando um amplo grupo de críticos e
especialistas em mídia. Tais posicionamentos podem surgir dos mais diversos locais no
espectro político-partidário, mas juntos formam uma rede importante de vigilantes da
mídia.
Quando algum problema começa a se formar dentro das redações, dizem os
autores, é quase certo de que ele vazará para outros espaços na web. Se as empresas estão
agindo de forma irresponsável, alguém alertará para isso e mesmo a tensão, o medo de
ter problemas internos à redação discutidos em público tem forçado alguns editores a não
mais escrever ou registrar ordens específicas a repórteres. No caso brasileiro, quando da
posse de Jair Bolsonaro, mensagem da cobertura ao vivo da Folha de S. Paulo apontavam
para a hostilidade de apoiadores de Bolsonaro contra a imprensa. Na ocasião, parte do
público gritava “WhatsApp” para os repórteres, como forma de demonstrar que o
presidente eleito tinha sua força apesar dos veículos de comunicação (DIAS; PESSOA,
2019).
Já em 2019, vazamento de conversas internas da Operação Lava Jato apontava
para uma colaboração privilegiada para o que a força-tarefa considerava “jornalistas
aliados”, evidenciando a parte que a imprensa tradicional tomou neste processo
(BALTHAZAR, 2019). Logo após esta publicação, a Ombudsman da Folha de S. Paulo
publica coluna criticando as ações que, segundo ela, “oscilam entre as meramente
reprováveis e as francamente antiéticas” (LIMA, 2019). Na coluna, a observadora do
jornal ainda aponta que “o papel da imprensa [...] parece ter sido visto também por ela
mesma como uma cruzada contra a corrupção” (LIMA, 2019), evidenciando aquela
postura da imprensa como parte da estrutura de poder. Neste ponto, temos um foco claro
de observação sobre as recompensas à opção da imprensa por se aliar às práticas punitivas
(e vigilantes) do poder judiciário
Para além desta, que seria a observação constante sobre a esfera política, é preciso
lançar o olhar para a existência de um sistema de vigilância que se habilita a partir de tais
práticas, estabelecido como prática corrente a partir do uso de plataformas de redes sociais
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e que se espalha para toda a sociedade. Os veículos de imprensa tradicional no Brasil
passam a ser vistos, por este sistema de monitoramento, como mais uma forma de Poder
Político que está sujeito também a essa vigilância. Afinal esta forma de poder precisará
ser observada por demonstrar que é capaz de interferir, influenciando tanto a esfera
pública quanto a classe política, para o atendimento de seus interesses particulares,
políticos ou econômicos.
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2.3 O Xadrez de Luis Nassif e o cenário de vigilância sobre a imprensa em
2015/2016
Os diversos valores jornalísticos se tocam e se atravessam na formação de uma
rede de valoração aparente tanto nas produções jornalísticas quanto nos argumentos
utilizados por veículos e profissionais para justificar suas ações, dentro e fora dessas
produções. A centralidade de algumas práticas e princípios em detrimento de outros, como
a predominância de aspectos de imparcialidade sobre características de engajamento
político, por exemplo, é fundamental para a compreensão das normatividades e das
discussões em torno delas (SCHUDSON, 2008, 2016; WARD, 2004, 2011).
A articulação dos valores profissionais em rede, ao invés de uma lista ordenada ao
longo de estágios temporais nos parece mais apropriada para evitar uma lógica evolutiva
no pensamento deontológico e, ao mesmo tempo, articular esses princípios a matrizes
éticas que não necessariamente se suplantam, mas se alternam. Essa organização permite
perceber movimentos que organizam os valores em arranjos segundo condições
específicas. Assim, procuramos avaliar quais são os valores evocados na cobertura, bem
como perceber como isso é feito neste processo de análise, produção e circulação do
jornalismo. Propomos, desta forma, um mapeamento das categorias apresentadas na
Introdução desta tese para a cobertura dada pelo jornalista e blogueiro Luis Nassif em sua
série “Xadrez”. A partir daí, voltamos nosso olhar mais detidamente para questões sobre
vigilância enquanto valor profissional, suscitando questionamentos a respeito de como
tais colocações refletirão uma análise dos cenários de ética midiática que encontramos
entre 2019 e 2020.
Iniciada em 2016, antes do desfecho do processo de impeachment de Dilma
Rousseff, as publicações trazem análises de conjuntura com movimentos de diferentes
atores no jogo político, como peças de um xadrez. O caráter longevo e duradouro da
produção demonstrou consistência no formato e a aliança entre leitores e blogueiro
destacam a cobertura como frutífera para esta análise. O exercício de uma postura de
avaliação jornalística sobre os demais veículos de imprensa é uma das razões para a
seleção deste recorte como produção propícia para este desenvolvimento
metodológico da tese, que leva em conta a discussão de valores profissionais por
atores da chamada Blogosfera Progressista Ampliada (BPA) sobre o jornalismo em
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geral30. Nossa análise não corrobora ou questiona a pertinência das observações feitas
pelo profissional, mas parte da percepção de que a circulação das observações tem
potencial de impacto nas leituras sobre o jornalismo. A participação de um jornalista
na dinâmica circulatória que questiona valores e práticas, portanto, será indicador da
prática que nos interessa.
A partir da análise dos valores engendrados pelos atores jornalísticos em questão
e como eles são configurados dentro dessa disputa, teremos formado um mapeamento e
análise de valores jornalísticos. Com essa ferramenta, haverá a possibilidade de
identificação, valoração e desdobramento das redes de valores profissionais em múltiplas
plataformas, auxiliando nos debates sobre ética profissional, novos meios e novas
condições de comunicação. A partir daí, abordamos a cobertura seguindo o método de
análise ética em três níveis, adaptado de Ward (2015), que interpela as publicações
primeiramente no nível prático, então avaliamos o debate em linguagem e, por fim,
reconstituímos os referenciais morais levantados e/ou construídos ao longo das
publicações. Assim, buscamos avaliar quais são as virtudes, deveres e utilidades das ações
jornalísticas de vigilância da imprensa num cenário ideal, segundo Luis Nassif, ao mesmo
tempo que compreendemos o próprio lugar que a imprensa tradicional e o blogueiro
construíam para si no processo de resultou na remoção de Dilma Rousseff da presidência.
Com um cenário comunicacional profundamente influenciado por práticas de
mídias interativas em plataformas digitais e lógicas híbridas de funcionamento, se
colocam questões diárias sobre os conceitos fundamentais da ética profissional, de sua
validade e mesmo da capacidade de execução de seus critérios (WARD, 2004, 2011).
Estas são situações corriqueiramente endereçadas como questões críticas ao longo do
“Xadrez” em análise. Quando se tem a percepção de que a cobertura da imprensa
tradicional se debruça sobre atores políticos e jurídicos em posições de Poder, o equilíbrio
entre o uso de fontes, bem como os modos de apuração com acessos privilegiados a fontes,
é colocado em xeque por Nassif. Neste sentido, a própria experiência do blogueiro é
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Em levantamento feito com 14 veículos alternativos de direita (com classificação elaborada pelo projeto
“Monitor do Debate Político na Internet”), percebemos uma atividade diferente da observada em blogs e
sites de esquerda, especialmente no que tange à relação com a imprensa tradicional. Nas quase 6.000
publicações coletadas no primeiro semestre de 2016, menos de 10% das postagens traziam algum tipo de
relação expressa com a imprensa, incluindo relações positivas, de reforço e recirculação de conteúdo. Com
isso, afastamos a ideia de que há o mesmo tipo de prática jornalística em ambos os lados do espectro
político, nos mantendo centrados na Blogosfera Progressista Ampliada (BPA) como arena de atuação
jornalística específica.
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evocada como instrumento de ceticismo com relação ao que se publica na imprensa
tradicional.
Para uma análise da rede dos princípios e preceitos éticos mobilizados por Luis
Nassif em diálogo com diversos interagentes em rede, como usuários de redes sociais,
comentadores do blog, outros jornais e profissionais, optamos por um levantamento e
avaliação de tais dados em suas publicações. Textos, fotografias e vídeos produzidos ao
longo da cobertura foram coletados e organizados. Passamos pelo uso de software de
codificação e tratamento de dados nessas publicações para, por fim, realizar uma análise
mais aprofundada da Vigilância em nosso estudo. Por meio do uso do software Atlas.ti,
propomos um processo de codificação e análise inicial dos textos, imagens e vídeos
relacionados ao tema, gerando dados relevantes a partir da coleta ostensiva no blog.
Os dados obtidos nas publicações do blog são analisados a partir de um
processo que envolve a identificação de códigos iniciais, sua separação, classificação
e uma recodificação qualitativa. Isto é, a partir da identificação de marcadores em
comum nos elementos em análise, pode-se estabelecer relações de diversos tipos entre
os fragmentos de documentos coletados. A primeira etapa analítica corresponde à
identificação de discussões de fundo profissional e deontológico nas publicações da
série Xadrez do blog Luis Nassif Online, bem como sua codificação em critérios
amplos. A partir daí, mapeamos como aparecem essas discussões, os argumentos
presentes e qual a relação destes com princípios e valores tradicionalmente associados
à prática jornalística. Com os dados codificados nas publicações, somos capazes de
buscar as articulações entre os valores, de modo a traçar uma rede.
Com a construção de tal rede de sentidos, podemos observar detidamente essas
relações, estabelecer vínculos e, partindo dos dados, aprofundar as percepções sobre
todos esses códigos e categorias. Analisamos, portanto, como o Luis Nassif articula a
sua crítica aos demais veículos de imprensa e/ou à participação do jornalismo no jogo
político partidário. Mais do que somente identificar a rede dos valores jornalísticos
evocados na cobertura, procuramos “dar relevo” aos nós desta rede para compreender
quais valores ocupam quais posições. De forma mais específica, interessa perceber
como surgem as práticas e observações ligadas à Vigilância como valor profissional.
Para isso, procuramos responder às seguintes questões: Como ela aparece? Elas
somente se atrelam ao contexto analisado ou também à estrutura da prática profissional
do jornalismo?
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2.3.1 O tabuleiro do Xadrez de Luis Nassif
As publicações do “Xadrez” trazem, desde o início, a intenção de dispor diferentes
atores sociais (a classe política, os veículos de imprensa, o Judiciário e os movimentos
sociais organizados) como peças de um jogo de xadrez. A percepção predominante coloca
a vida política como uma estratégia na qual os movimentos de algumas peças norteiam e
condicionam a jogada das outras, segundo uma orientação para a vitória. A seleção desta
cobertura, em específico, tem como benefício sua característica de continuidade e
estabilidade de formato, uma observação constante dos critérios de imprensa em relação
à política institucional e a própria posição que Nassif ocupa dentro da BPA (QUEIROZ,
2016a).
Ao longo de dezesseis meses de observação da circulação dos conteúdos em redes
sociais, como Twitter e Facebook, foram coletadas 104 publicações. O período
compreende o intervalo entre os dias abril de 2016 e agosto de 2017, um ano após a
conclusão do processo que depôs Dilma, quando o volume de publicações começa a
oscilar de forma considerável e o formato das publicações se alterar, perdendo frequência
e consistência. As publicações selecionadas cobrem, de forma crítica e posicionada,
algumas das crises políticas do Brasil entre 2016 e 2017, tendo seu início alguns dias antes
da votação do processo de Impeachment na Comissão Especial da Câmara, passando pela
votação no plenário, a remoção de Dilma. A cobertura evolui pelos escândalos da
Operação Carne Fraca, da Polícia Federal e do vazamento dos áudios de Joesley Batista
com Temer, em março e maio de 2017, respectivamente. Tais crises são avaliadas por
uma perspectiva de crítica jornalística, frequentemente trazendo o foco de observação
para a relação da imprensa com os membros do judiciário, em especial a operação Lava
Jato. A evolução das publicações acontece de forma gradual, respondendo efetivamente
a novas movimentações das “peças” no tabuleiro, conforme Gráfico 1.
O primeiro pico de publicações, em setembro de 2016, corresponde à repercussão
da saída de Dilma Rousseff da Presidência, com o encerramento do processo no Senado
Federal. Além das grandes crises, temas que afetam diretamente a relação da imprensa
em geral com o governo também são mobilizados por Nassif. O rearranjo da publicidade
oficial para os grandes veículos de imprensa e a redução do percentual pago a veículos
alternativos é um exemplo de itens abordados, bem como o papel da imprensa no
desenvolvimento do cenário político, caracterizado pelo jornalista, como estado de
83

exceção. Isto é, a cobertura traz uma perspectiva importante de evolução da crítica e da
observação das relações institucionais da imprensa tradicional durante as crises políticas
dadas depois do golpe de 2016.
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Gráfico 1: Evolução das publicações do "Xadrez" ao longo do período de coleta

2.3.2 As peças do xadrez
As publicações seguem um mesmo estilo, a saber a colocação em título de
postagem identificando o texto como desdobramento do “Xadrez”, bem como a
apresentação dos diferentes atores analisados como “peças” deste jogo. Além disso, as
imagens ilustrativas das publicações eram montagens que seguiam algum padrão de cores
e disposição dos diversos atores retratados. Estes padrões das montagens mudaram, ao
longo da série, buscando organizar algum padrão visual que permitisse juntar as diferentes
peças do Xadrez, mas nenhum estilo se manteve de forma sustentada. O que há de forma
constante é uma tentativa de organização na qual as principais peças do jogo sejam
apresentadas numa só peça visual, sumarizando os agentes em questão.
Cada peça do Xadrez é apresentada como um subtítulo, de modo que, ao final do
texto, o leitor tenha uma visão atual do jogo político segundo o colunista e, em muitos
casos, algumas tentativas de antecipações de jogadas. A construção da coluna, portanto,
tem uma intenção aparente de desenho do contexto, de leitura de conjuntura política,
midiática e econômica. Personagens frequentes dessas leituras são a Operação Lava Jato,
o juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula e o que Nassif chama de “A grande imprensa”.
Para tal visualização, mapeamos os termos mais recorrentes nos textos coletados, com o
auxílio da ferramenta de contagem de palavras do Atlas.ti, tendo em vista a produção de
uma nuvem de palavras, capaz de expor os temas mais presentes nas publicações.
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Figura 2: Nuvem com as palavras mais utilizadas nas publicações do Xadrez

Com a ferramenta de contagem de palavras, podemos excluir termos como “ou”;
“e”; “se” e “então”, por exemplo, para buscar quais são vocábulos com maior aparição
no conteúdo para uma compreensão transversal dos temas abordados ao longo de todas
as publicações. A contagem e a visualização apontam para uma predominância da Lava
Jato, demonstrando o peso que as análises dão à Operação do Ministério Público Federal
como ator relevante no momento político acompanhado e analisado pelo jornalista. Em
seguida atores políticos tradicionais “Temer” e “Lula” são seguidos de “Xadrez”, “país”,
“política” e “Janot”. O que desperta atenção é a aparição dos termos “Mídia” e “Globo”
(276 e 231 vezes, respectivamente) com muito mais frequência do que “Brasil” (202),
“Moro” (183) ou “Dilma” (181).
Assim colocados, nos parece claro que, tais informações não necessariamente
apontam para uma discussão ética ou mesmo de base deontológica do jornalismo
brasileiro nesta fase. Entretanto, a aparição de tais termos fornece indícios da importância
que o autor confere, ainda que de forma generalizada no termo “mídia”, à imprensa no
jogo político institucional. Isto é, se a menção a tais termos não garante um
questionamento ético profissional, ele aponta para a relevância de atores que ensejam
discussões amparadas em questões deontológicas. O fim do processo de impeachment,
assim, reduz a participação de Dilma, mas parece não arrefecer o interesse pela discussão
a respeito das ações da imprensa tradicional, em um novo período de conflitos.
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O processo de codificação se inicia com a identificação de questionamentos
potencialmente baseados em avaliações morais. Por exemplo, numa das primeiras
publicações ligadas a essa série, o autor pondera sobre o papel da imprensa no processo
político do impeachment de 2016. A publicação de notícias incorretas ou inexatas, que se
impõem sobre a discussão pública com intuitos político partidários específicos é, segundo
o blogueiro, um exercício frequente nos grandes veículos nacionais. A atribuição da
publicação de factoides como uma forma de anti-jornalismo é caracterizada como um
questionamento de ordem deontológica na medida em que estabelece um ou mais valores
centrais negligenciados. Este padrão estará presente nesta e nas próximas análises de
casos desta tese, uma vez que após a identificação desses questionamentos, retorna-se às
publicações, depurando estes apontamentos em categorias de análise, por nós organizadas
em valores jornalísticos específicos.
Para construir uma rede com os valores encontrados, é preciso observar as
coocorrências entre estes valores profissionais, códigos nos quais mais de um valor pode
ser atribuído a um argumento destacado. As relações mais significativas se deram entre a
Vigilância e a Verdade, evidenciando que os valores mais mobilizados também são os
que mais são articulados de forma conjunta nos argumentos do jornalista. A partir destes
valores e das relações de coocorrência estabelecidas nos argumentos, podemos
vislumbrar a rede de valores jornalísticos na forma do grafo a seguir.

Gráfico 2: Rede de valores jornalísticos mobilizados pelos argumentos de Luis Nassif ao longo da série Xadrez
FONTE: Elaboração do autor a partir dos dados extraidos no Atlas.ti e desenho de grafo no Gephi
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A maior relevância neste caso é dada aos valores Vigilância e Verdade, com fortes
ligações à Factualidade e à Imparcialidade, deixando os demais valores em posições
menos óbvias e menos destacadas. Buscamos estabelecer vínculos e sentidos a partir das
correlações entre os diferentes códigos, que podem ser associados a um mesmo
trecho/argumento. A partir do dado quantitativo da ligação dessas chaves de leitura,
buscamos explorar essas coocorrências para construirmos algum sentido que permita ler
tais associações e compreender o regime de conexões que se estabelece entre os valores.
A partir da codificação e da definição destes valores como códigos de análise, voltamos
nosso olhar para os pontos de interseção deles, de modo a compreender os termos segundo
os quais estes vínculos se formam na cobertura em questão e quais são os princípios
associados à vigilância, neste cenário.
Nas correlações entre os valores destacados, podemos notar que, a vigilância
estabelece relações proporcionais com todos os demais valores. Isto aponta para uma
constante recorrência à questão da vigilância mesmo quando o foco central é de outro
valor, seja como consequência da situação avaliada, na qual a infração se desdobra em
falta de vigilância, seja como princípio inicial, quando veículos optam por não exercer a
vigilância por razões estratégicas. A vigilância surge como valor associado à boa prática
profissional de duas formas principais: a primeira a coloca como função fundamental da
imprensa para com as esferas de poder, com enfoque principalmente político e
econômico; a segunda manifestação deriva desta primeira é o exercício da vigilância
sobre os demais veículos de notícias, uma vez que eles são vistos como atores
institucionais com participação política (e econômica) altamente engajados também na
esfera partidária.
No “Xadrez do aprofundamento do Estado de Exceção”, por exemplo, Nassif
(2016e) aborda especificamente os desdobramentos jurídicos que caracterizam, em sua
visão, o estado de exceção no Brasil que vivencia o golpe parlamentar de 2016. Ao
observarmos estas situações, percebemos a existência simultânea e sistemática das duas
formas de vigilância apontadas anteriormente, criticadas na impossibilidade do
desenvolvimento das condições do exercício vigilante dos jornalistas. Em alguns
momentos, há um relevo mais destacado para a prática vigilante sobre a imprensa na
defesa de outros parâmetros valorativos, como no “Xadrez da delação da Folha contra
jornalistas” (NASSIF, 2016f). Nesta publicação, em especial, há uma importante rede de
sentidos articulados, uma vez que há a discussão da mudança da política de publicidade
do governo federal, com o início da gestão Temer, com uma concentração da verba estatal
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em grandes veículos por uma proibição da publicidade em blogs, como nos parâmetros
dos governos do PT.
Outro dado importante a ser observado, aqui, é a permanência de uma estrutura
que diferencia, muito claramente, os profissionais de jornalismo e as empresas de
comunicação, evidenciado na oposição Folha versus jornalistas, em uma dinâmica com
características morais previamente notada (QUEIROZ, 2016a). Quando observamos tais
condições do uso da vigilância como argumento por parte do blogueiro, percebemos uma
movimentação com relação ao acompanhamento sistemático da produção da imprensa no
desdobramento deste cenário político. A prática de acompanhar e monitorar a imprensa,
portanto, se vincula à leitura do momento político ao mesmo tempo que se evoca a
vigilância como valor jornalístico negligenciado na grande imprensa, apontando para algo
que extrapola esta prática e/ou este momento. Este movimento pode ser caracterizado
como a transição da vigilância como valor instrumental para sua fixação como diretriz,
valor normativo, para o jornalismo e sua avaliação.

2.3.3 A análise ética do Xadrez em três níveis
As produções jornalísticas em geral evocam espaços práticos e argumentativos
constitutivos de uma referencialidade moral na sociedade, razão pela qual propomos a
análise ética desta cobertura nestes níveis. Por serem interligadas, estas dimensões podem
apontar para sentidos e leituras importantes para a consolidação de valores éticos para o
jornalismo. Sendo assim tomamos o primeiro nível, no ramo da “prática” profissional,
pelas relações institucionais que o produto jornalístico em questão estabelece para a
abordagem de princípios, deveres e valores profissionais, tanto direta quanto
indiretamente no seu texto, observando quais são as leis, regras, códigos, e outros aspectos
institucionais evocados pela produção. Todos os textos da série aqui analisada são colunas
de opinião, alocadas na seção de “Coluna econômica” do site, propondo uma lógica de
análise de conjuntura, como apontado anteriormente, abrindo a possibilidade de que os
princípios e as discussões a respeito do jornalismo aconteçam de forma direta.
As alegações de que os veículos de imprensa têm responsabilidade no processo de
degradação da verdade enquanto valor socialmente compartilhado e na polarização
política brasileira aparecem desde o início do Xadrez. Isto aponta para o quanto tal
cobertura é dedicada a fazer leituras institucionais do jornalismo em seu funcionamento
dentro da democracia brasileira, naquele momento. No “Xadrez da manipulação dos fatos
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e das leis”, Luis Nassif aborda a importância da circulação de informações para práticas
de segurança jurídica de um país e argumenta que o desenvolvimento do processo do
golpe parlamentar que tomaria forma nos meses a seguir trazia conexões entre os cenários
político, econômico e midiático.
Ao avaliar a atuação da imprensa brasileira, Nassif (NASSIF, 2016a) argumenta
que os veículos brasileiros, por suas conexões nos sistemas político e jurídico, atuava com
a propagação de factoides com interesses políticos, nos moldes dos veículos de Rupert
Murdorck. Diz o blogueiro:

A primeira trinca no sistema de informações ocorreu com o pacto
entre os grupos de mídia, proposto por Roberto Civita, da Editora Abril,
inspirando-se no australiano-americano Rupert Murdock.
Os princípios do pacto eram a formação do cartel e, sem
contraditório, a disseminação de todo tipo de factoide, de notícias falsas,
por mais inverossímeis que fossem, acreditando no poder sempiterno da
repetição.
Ali encerrou-se um ciclo de mídia em que houve relativa
competição entre os veículos, relativo respeito à informação, relativo
acatamento das teses legitimadoras, impedindo a disseminação de
notícias falsas. (NASSIF, 2016a)

Pela primeira vez na série, Nassif aponta a formação de um cartel para o controle
de informações em circulação, uma vez que os diferentes veículos destes grupos
trabalhariam de forma articulada para “legitimar” jornalisticamente somente aquilo que
circula por eles. Opiniões, versões e fatos que não passassem por este sistema não oficial
de legitimação jornalística, portanto, não seria considerado parte dos acontecimentos do
momento. Aqui, Nassif (2016a) fala de uma abordagem pouco ortodoxa de veículos a
diferentes atores políticos, usando a investigação contra Daniel Dantas como base para a
análise de um sistema midiático em curto-circuito, capaz de enfatizar fatos políticos
negativos e pouco relevantes para obscurecer fatos importantes a depender dos interesses
por trás disso.
De forma dinâmica, Nassif (2016a) evoca os diversos aspectos que buscamos
avaliar, uma vez que analisa a relação dinâmica entre os agentes do Judiciário e da
imprensa, fazendo uma recuperação histórica que começa no caso do Mensalão31 e chega
até o momento da publicação do texto, com a campanha pelo impeachment. O Supremo
31

O caso do Mensalão, escândalo político em torno de um esquema de pagamento de propinas para
compra de votos no Congresso Federal durante o primeiro governo Lula, foi essencial para a formação
daquilo que aqui chamamos de Blogosfera Progressista (CARVALHO; ALBUQUERQUE; ALVES DOS
SANTOS, 2020; GUAZINA, 2013; QUEIROZ, 2016a).
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Tribunal Federal (STF), especialmente nas figuras de Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes,
é trazido para a discussão como peça central do jogo político brasileiro, com uma atuação
politizada no processo de interpretação constitucional, segundo o jornalista. Esta
abordagem é relevante por botar em suspensão, naquele momento, uma interpretação
moral específica a respeito das intenções do STF, considerando que quando a Suprema
Corte opta por realizar discussões a reboque do sistema político e da “opinião pública”
manifestada no jornalismo, constata-se um enviesamento partidário danoso à democracia.
O texto aponta que

[...] todo o sistema de informações do país entrou em curtocircuito. Mídia, partidos políticos, agentes do Estado, juízes
passaram a tratar o fato de forma utilitária, adaptando-o às suas
preferências partidárias, adulterando-o se necessário através do
recurso da manipulação de ênfases e de interpretações. [...]
Nenhum outro personagem foi tão daninho à ordem jurídica e ao
sistema de informações quanto Gilmar Mendes. No início, meio
sutil, depois escancarando sua parcialidade, mostrou
seguidamente à opinião pública que a lei, ora a lei, é apenas um
instrumento para legitimar a vontade do julgador. Vai perder uma
votação? Basta pedir vista por tempo indeterminado. É
“inimigo”? O peso da condenação. É “aliado”? A defesa por
todos os meios, jurídicos e jornalísticos. O mesmo garantista que
interrompeu a Satiagraha se tornou o mais iracundo acusador em
operações contra “inimigos”.

As práticas de observação, monitoramento e crítica que Luis Nassif traz ao longo
de toda esta cobertura, visível neste texto, traz uma perspectiva moral na classificação do
trabalho dos fatos (e leis) na imprensa tradicional e nos tribunais a partir de uma
perspectiva utilitária, e não deontológica, como seria de se esperar. No caso da lei porque
interpretações utilitárias danificam o devido processo legal a partir de interpretações
casuísticas e, na perspectiva jornalística, porque abrem a possibilidade de coberturas
cínicas. A reivindicação de uma leitura não utilitária e a mobilização de tais perspectivas
a partir de uma integração dos jogos político, midiático e judicial demonstram que, de
fato, Nassif busca construir para si um lugar de crítica de conjuntura naquele momento.
A ação vigilante sobre todas essas instâncias, bem como a leitura crítica a respeito da
forma pela qual as leis e códigos são constituídos neste momento servem, aqui, como
forma de enquadramento da realidade para os próximos passos na interpretação dos fatos
no processo de impeachment.
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A perspectiva de vigilância jornalística, aqui, ganha contornos específicos e
importantes, uma vez que as relações que os veículos jornalísticos estabelecem entre si e
com os demais atores políticos têm consequências reais e diretas sobre a prática
jornalística em si. No texto “Xadrez da sinuca de bico da mídia”, por exemplo, Nassif
(2017a) novamente aponta que “[a] maneira como os jornais atuam, sempre de forma
concatenada, é sinal indiscutível de uma articulação, como a de um cartel combinando
preços”. A crítica se desdobra pela análise das publicações do Valor Econômico, Folha,
O Globo e Estadão, fixando-se na falta de pluralidade das versões publicadas pelos
veículos, projetando uma causa e um efeito político partidário neste comportamento.
Semelhante àquilo que apontamos anteriormente, o jornalista chega a fazer ressalvas ao
que ele considera bons profissionais nestes veículos, mas que sua raridade e espaço nessas
empresas parecem indicar o interesse pela aparência de uma pluralidade, novamente
isentando bons profissionais das ações dos maus veículos.
A avaliação da imprensa novamente se coloca em plano claramente institucional,
numa percepção de que a atuação concatenada de diversos veículos traz problemas de
ordem jornalística pela baixa representatividade das partes envolvidas nas coberturas, por
exemplo. De forma mais clara, Nassif (2017a) aponta ainda que jornalismo de qualidade
se faz não somente na pluralidade exigida em cada produção, mas também do conjunto
de veículos, dependendo tanto do correto balanço das diversas versões e leituras dos fatos
em cada matéria/reportagem quanto de uma pluralidade de versões nos diferentes
veículos. Os valores morais associados à boa cobertura jornalística, de pluralidade,
verdade e equilíbrio, portanto, poderiam ser reconstituídos a partir da atitude vigilante
que a prática do colunista exemplifica. Aqui já é possível perceber os dois níveis de
atuação da vigilância, enquanto condição prática, na qual todos podem interagir e afetar
o jornalismo, e como condição moral, base da reivindicação por uma prática diferente.
A evidência da discussão moral colocada em torno do jornalismo se dá logo na
abertura daquele texto, quando ao comentar o que ele classifica como o aprofundamento
da crise dos grandes jornais brasileiros, Nassif (2017a) afirma que “o jornalismo é o
exercício do caráter”. Tal afirmação, quando o blogueiro busca fazer uma análise
aprofundada do próprio cenário de mídia também apontam para questões de fundo
estratégico no jornalismo por parte das empresas de notícias brasileiras. No bojo desta
discussão, retoma-se o tema do enquadramento que a imprensa tradicional brasileira dá
ao fenômeno então caracterizado como pós-verdade, colocando-as como parte do
problema da falta de verdade nas publicações de informação.
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Já no “Xadrez de uma nova campanha histórica”, publicado logo depois do
processo de impeachment, quando analisando o julgamento do ex-presidente Lula, o
jornalista atribui aos veículos alternativos e blogs, como o seu, o papel de crítica filtro ao
andamento noticioso da Operação Lava Jato (NASSIF, 2017d). Segundo Nassif (2017d),
“[com] acesso à Lava Jato, jornalões traziam as matérias. E os portais e blogs
independentes faziam o filtro, colocando lentes de aumento nos detalhes significativos,
que a cobertura da velha mídia deixava escapar”. A alegação de que há um processo de
legitimação factual pelos veículos da imprensa tradicional, que os veículos alternativos
não integram, será testada quando, em 2019, quando explode o escândalo da Vaza Jato
que, eventualmente, avança sobre veículos de imprensa na crítica aos métodos da
Operação.
O primeiro fato que chama a atenção é o enquadramento de Sergio Moro como
acusador, e não julgador por sua atuação nas fases de apuração do processo. Ao fazer uma
avaliação da acusação de Moro a Lula em quatro pontos e duas hipóteses, Nassif (2017d)
novamente trabalha com a proposta de articular o trabalho da imprensa com o projeto da
acusação. Lançando mão de um recurso argumentativo que desdobra as hipóteses de
resposta para o caso Lula, de sua inocência ou culpa, apresenta respostas plausíveis tanto
para a acusação quanto para defesa, arrematando com o princípio da presunção de
inocência. No entanto, a crítica à validação da acusação e aparente condenação prévia,
àquela altura, chega por meio de dois apontamentos diversos: um argumento mobilizado
pela acusação em uma matéria publicada na Folha de S. Paulo, a partir do processo; e o
segundo a partir da insinuação de que as investigações contra Lula encontraram dados
contra a família Marinho, dona do Grupo Globo, mas resolveu escondê-los.
A evolução da crítica se dá pela exploração dos argumentos legais, com hipóteses
de respostas, montagem de argumentações possíveis, princípios legais e provas, ao
mesmo tempo que busca explorar as contradições nas formas de apuração e imputação de
crime por meio da imprensa. Esta relação está abordada neste texto pela constante
parceria entre Lava Jato e veículos de imprensa, desenhada com o intuito de sedimentar
uma percepção de combate às práticas de corrupção, mal generalizado no sistema político,
muito embora o blogueiro não identifique aqui, ainda, o poder que páginas de direitas
tinham nos processos de disseminação de informações.
De teor otimista e valorizando práticas de vigilância e monitoramento das
informações por parte de seu grupo, a publicação aponta que as relações entre imprensa
e Judiciário era acrítica, quando afirma que: “[c]om acesso à Lava Jato, jornalões traziam
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as matérias. E os portais e blogs independentes faziam o filtro, colocando lentes de
aumento nos detalhes significativos, que a cobertura da velha mídia deixava escapar”
(NASSIF, 2017d). Isto é, há uma prática profissional imbuída de um valor moral no ato
de fazer o filtro e colocar lentes de aumento em detalhes que o outro deixa escapar,
insinuando que isto possa ser uma ordem editorial, um movimento político intencional de
proteção da Lava Jato e ataque ao PT. Esta relação fica clara quando Nassif afirma que
“[é] impossível fazer jornalismo sem um mínimo de legitimidade. Será impossível, até
para a disciplinadíssima tropa de jornalistas do Globo, que aderem instantaneamente, com
a fé cega dos crentes, a qualquer mudança de ventos do grupo, abraçar a causa”.
Ao iniciar o segundo nível de observação do material jornalístico de Luis Nassif
na cobertura do Xadrez, nos movemos dos aspectos legais, codificados e
institucionalizados evidenciados pela cobertura em direção a um levantamento dos
argumentos compõem o debate a respeito dos valores morais. Como estes argumentos se
apresentam? Quais agentes são utilizados para exemplificá-los? Como esses diferentes
argumentos se ligam uns aos outros? Quais são as características morais evidenciadas em
tais processos argumentativos?
Retomando a leitura de um texto especialmente frutífero para nossa análise, no
“Xadrez da manipulação dos fatos e das leis” (NASSIF, 2016a), há um primeiro
argumento relativo à autoridade dos veículos de imprensa sobre seu próprio conteúdo.
Nassif aponta que, na relação entre imprensa e Operação Lava Jato, procuradores (e
outros atores dos campos jurídico e político) se tornaram “editores de jornais”, numa
referência à sua influência junto dos veículos. Este apontamento merece atenção especial
porque, ao atribuir a função primordial de edição do conteúdo a atores externos ao
jornalismo, o blogueiro aponta para a falta de independência da atuação da imprensa
tradicional ao longo de tais coberturas. Os procuradores passam a ser, além de agentes do
Judiciário, os responsáveis pela determinação dos temas e enquadramentos jornalísticos.
Todos esses atores têm, segundo o texto, interesses específicos no andamento do processo
e atribuir aos procuradores a força da função de editoria do jornal significa atribuir aos
veículos uma falha grave no campo da imparcialidade, que acionará, mais tarde no
argumento textual, uma incapacidade de exercício crítico, dado que a relação será sempre
mais de dependência entre fonte e veículo.
O acionamento dos valores de independência nesta cobertura tem correlação
positiva com códigos associados à vigilância, permitindo apontar que tais valores têm
direções semelhantes: Quanto mais violações de condições de imparcialidade, maior será
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a dificuldade de os veículos atenderem às condições básicas de sua função/dever vigilante
para com esferas de poder. Isto é, quanto mais parciais os veículos – e pouco claros com
relação a isso – menor será a capacidade do exercício correto da vigilância que lhes é
esperada e, consequentemente, há um comprometimento do jornalismo que se produz ali
dentro, como um todo.
Na coluna publicada em 31 de agosto de 2016, dia da votação que resultou na
deposição de Dilma Rousseff pelo Senado, Nassif (2016c) publicou o “Xadrez da grande
noite da humilhação nacional”. Ao longo de uma leitura de contextualização política e
econômica de escala global, os veículos de imprensa são vistos de forma generalizada,
como agentes relativamente estáveis no Brasil e no mundo. “[O]s grupos de mídia não
são os agentes deflagradores [...]. São apenas grupos oportunistas valendo-se desses
movimentos em proveito próprio, comercial ou político, mas amplificando a
radicalização” (NASSIF, 2016c). Ou seja, o argumento aqui levantado é de ordem moral,
na medida em que a imprensa é formada por grupos que tentam preservar seus próprios
interesses econômicos por meio de acordos políticos, apontando para relações
institucionais suspeitas. Ao abordar os arranjos iniciais de um governo Temer, fala-se na
compra de apoio e numa possível postura fraca dos veículos de mídia frente as ações do
governo, em troca de verba.
Entretanto, este não é o ponto que mais nos interessa, pois ao traçar planos para
um futuro breve, o jornalista traz evidências importantes que servirão de base para um
argumento de que a imprensa brasileira tem uma constante postura de desprezo pela
verdade. A primeira é a realização de acordos políticos para evitar concorrências de
ordem tecnológica e financeira e, assim retoma-se o argumento de que a imprensa
brasileira, mais do que oligopolizada, age de forma a se manter num funcionamento de
cartel. Tal dinâmica se sustentaria, segundo Nassif (2016c), “para enfrentar o avanço das
empresas de telecomunicações e das redes sociais[...] visando um maior protagonismo
político, que lhes dessem condições de administrar sua sobrevivência em tempos bicudos”
ao que o jornalista adiciona uma perspectiva histórica de combate a um inimigo externo.
Com isso todas as vezes em que os argumentos alcançam o quesito vigilância,
temos a colocação de uma dúvida sobre as intenções e métodos de vigilância que a grande
imprensa pode praticar ou eventualmente exerce sobre as esferas de poder. Isto é a
contestação do alcance da vigilância da imprensa sobre o poder, em sua prática, está
condicionado à postura moral da imprensa tradicional brasileira. A evolução do
jornalismo brasileiro em sua história recente, aponta Nassif (2016a, 2016c, 2017a), passa
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por uma parceria entre as ferramentas de acusação do Judiciário e a possibilidade de
criminalização da política nos veículos de informação. A intenção da imprensa, neste
caso, seria a ocupação de um lugar moral de superioridade relativa à política partidária,
especialmente o congresso, os partidos políticos (com ênfase para o PT), contando com o
auxílio do Judiciário para a performance de vigilância enviesada sobre a política, com
vazamento de denúncias e acusações. O interesse que os veículos têm em denunciar
alguns atores em especial e/ou usar material proveniente do Judiciário de forma acrítica
surgem como contradição fundamental, segundo Nassif (2017a).
Na publicação “Xadrez de como Janot foi conduzido no caso JBS” (2017c), Luis
Nassif faz uma leitura sobre a crise política de um ponto de vista crítico sobre o exProcurador Geral da República (PGR), Rodrigo Janot. Neste momento, o blogueiro
parece fazer uma incursão a respeito das condições a partir das quais surge a adesão da
Globo à crise que atinge o governo Temer, apresentando argumentos relacionados à falta
de uma vigilância verdadeira. Ao citar o papel da imprensa no jogo político, aponta para
desvios nos quais os grandes veículos deliberadamente teriam omitido informações com
intenção política de eleger Aécio Neves presidente em 2014. Isso apontaria para desvios
deontológicos graves em função do posicionamento político, o que atenta contra valores
básicos de exatidão nas reportagens, desrespeito à factualidade, de enviesamento,
tratamento injusto e incompatível com a verdade, oriunda de um comportamento
necessário de uma imprensa vigilante.
A vigilância aparece, nas palavras do blogueiro, como um bumbo a ser batido
quando há interesse dos veículos, no sentido de garantir um resultado político, às vezes
sob pena de uma redução da verdade nas publicações. “Sem o bate-bumbo da mídia, o
Ministro Luiz Edson Fachin dificilmente homologaria uma delação na qual o elemento
de maior destaque era um grampo no próprio presidente da República”, aponta Nassif
(2017c). Aqui, o argumento está focado no exercício de uma prática de vigilância sobre
os ministros do Supremo, suprindo uma espécie de valor estratégico, o que demonstra que
nem todas as formas de vigilância são articuladas como pontos positivos no jornalismo,
mas que deverá haver um dever ou princípio comunicacional embasando tal dinâmica.
Outra avaliação neste mesmo sentido se dá no “Xadrez da prova que sumiu da
Lava Jato” (NASSIF, 2017e). Nesta publicação, Nassif afirma que “à imprensa só
interessa a perfumaria”, numa referência ao fato de que o tipo de observação e vigilância
que a imprensa dedica à Lava Jato, por exemplo, é estética, baseado nas aparências e nas
características irrelevantes dos fatos. Esta diferenciação entre tipos de vigilância é
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relevante por demonstrar que se estamos falando de dois níveis de vigilância, um prático
e um valorativo, legitimador, essas duas dimensões não estarão necessariamente
conectadas, precisando ser constituída uma rede de princípios capazes de fazer tal prática
se converter em valor jornalístico.
Outro argumento que é formado com muita frequência ao longo das coberturas de
Luis Nassif, também visível no Xadrez, é a classificação da imprensa tradicional como
“velha mídia”, normalmente acionada em conjunto com argumentos e referenciais morais
pouco elogiosos à imprensa tradicional brasileira, especialmente os jornais impressos e
revistas. Este uso associa a lógica da velha mídia plataformas mais velhas de publicação
e circulação de conteúdo, quase sempre associando tais veículos a práticas datadas e
pouco saudáveis ao jornalismo, como a subserviência com relação a governos e partidos
políticos em específico (NASSIF, 2016f)32.
No texto sobre a crise da imprensa brasileira, Nassif (2017a) argumenta que “o
jornalismo econômico e político na velha mídia fica dependendo de alguns raros
praticantes de jornalismo efetivo”, numa abordagem que, apesar de evitar as
generalizações possíveis que o termo “mídia” e suas variantes possuem, ainda traça uma
crítica ampla à produção média de tais veículos. Neste caso, a avaliação dos veículos de
imprensa tradicional, associados à ideia de uma “velha imprensa” servirá para,
primeiramente, traçar tal observação generalizadora acerca da qualidade desta produção
ao mesmo tempo em que o próprio crítico se mostra um observador atento, capaz de
monitorar e perceber exceções à média.
A partir dos argumentos mobilizados por Nassif em sua cobertura do Xadrez,
nossa análise evolui para o terceiro nível de avaliação, calcado no domínio das
referências. Neste caso, buscamos mapear quais são os fatos evocados nas discussões
estabelecidas pelo jornalista e, em seguida, buscamos compreender como tais fatos são
construídos moralmente, quais são os referenciais morais que se estabelecem neste
sentido. De forma geral, nestes 17 meses de coberturas analisadas, a cobertura se dedicou
ao golpe parlamentar de 2016; à instauração da gestão Temer e suas relações com a
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Vale observar que isso não enseja, de forma estruturada, uma crítica ou uma reflexão às relações que
alguns veículos alternativos estabeleceram com o Partido dos Trabalhadores durante os governos petistas.
Tais relações também são frequentemente associados, pela imprensa tradicional, como clientelista, muito
embora os dados dos governos petistas não mostrem um privilégio que estes veículos tenham tido visando
o acesso a verbas de publicidade sobre veículos tradicionais, como a Globo (COLETIVO INTERVOZES,
2013; RODRIGUES, 2015). Esta defesa de que os blogs eram instrumentalizados por meio de verba
estatal foi parte da justificativa da gestão Temer para a concentração em veículos tradicionais (FOLHA
DE S. PAULO, 2016)
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imprensa; a crise da Operação Carne Fraca; o vazamento dos áudios de Joesley Batista
com Temer; e a condenação do ex-presidente Lula. Além desses, a Operação Lava Jato
ensejou publicações constantes em torno da ligação entre judiciário e imprensa.
Quando abordando os processos envolvidos no golpe de 2016, Nassif, ao longo
de diversas publicações, trará os veículos de imprensa como atores políticos e jurídicos
relevantes. Assim, os veículos aparecem pontualmente como agentes com torcida e lado
definido na construção de uma narrativa, num posicionamento mal disfarçado que
também aponta, segundo o blogueiro, para uma ausência de jornalismo. Ao falar, por
exemplo sobre as formas de organização de setores do MPF, o autor aponta o papel da
mídia como informante da sociedade e como setor que escolhe dar destaque a algumas
dessas operações de justiça. Neste momento, a imprensa é um órgão que passa a ser
decisivo no processo jurídico, o que vai variar de acordo com interesses mútuos (NASSIF,
2016b).
A cobertura promovida pela imprensa, ao longo do processo do golpe e logo após
a posse de Temer, é retratada como uma campanha em alguns dos textos (NASSIF, 2016a,
2016c, 2016f, 2017a). Neste caso, os veículos são partes envolvidas e altamente
estratégicas de uma forma de leitura de mundo, que precisou esperar condições ideais
para florescer. De forma complementar, os veículos aparecem como servos fiéis a uma
bolsa prometida pelos novos agentes do governo. A imprensa é retratada, assim, como
primeira peça de um conjunto relativamente coeso, no caso brasileiro, que participa da
criação de um clima de autorização pública a medidas persecutórias contra os derrotados.
A imprensa tradicional será, nesta cadeia de fatos, constantemente retratada como meio
de pressão entre esferas de poder, tendo em vista o estabelecimento de uma ordem política
e econômica que lhes é favorável. Este tipo de colocação será, no limite, constituinte de
uma oposição entre interesses próprios e interesse público, no qual o próprio ato de fingir
defender o interesse coletivo para ganhos pessoais será abordado como fator moral
preponderante para o enquadramento moral da imprensa brasileira neste momento.
O texto que aborda especificamente os desdobramentos jurídicos do que ele
classifica como um estado de exceção no país é importante no sentido de perceber como
o blogueiro reúne uma série de fatores para a construção de um enquadramento da
realidade (NASSIF, 2016e). Há, neste sentido, uma parte voltada somente para a atuação
da mídia nesta esfera, onde vincula-se a postura da imprensa e sua dependência
econômica com relação ao grupo de Temer no Poder. A dependência econômica
reverbera, moralmente, na conduta profissional vigente em determinados profissionais
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que, segundo Nassif, “trabalharem na era da infâmia”(2016e). Esta condição se atrela
àquilo que ele nomeia de "bolsa mídia”, na qual são exploradas as relações econômicas e
políticas entre os atores do setor partidário e a imprensa. A moralidade das decisões segue,
de forma geral, se fundamentando naqueles processos de oposição entre interesses
públicos e privados que se caracterizaria pela ausência de deveres reais consolidados na
prática jornalística.
Ao analisar a cobertura de diversos veículos sobre o oficial do exército infiltrado
em movimentos sociais para a prisão de um grupo de manifestantes, o jornalista exerce
uma função clara de vigilância sobre a imprensa tradicional, cobrando deles a mesma
postura (NASSIF, 2016d). Nassif (2016d) busca mensurar os tamanhos e proporções das
matérias e leituras que diferentes jornais fizeram do caso, comparando-o com a cobertura
em geral e com veículos alternativos. Ao notar um silêncio relativo por parte dos veículos
consolidados, aponta-se um motivo possível para o comportamento da imprensa,
alegando-se que a alta dependência econômica dos veículos com relação ao governo,
aliado a um posicionamento reiteradamente direitista são as causas dessas coberturas
enviesadas enquanto o governo Temer seguia sob pressão de protestos que alcançavam
também a imprensa33.
Tal perspectiva de alinhamento e proteção relativamente uníssona dos veículos de
imprensa tradicional com relação ao governo Temer começa a se desfazer, no entanto, a
partir da crise dos ex-ministros Geddel Vieira Lima, da secretaria de governo, acusado de
tráfico de influência junto ao titular da Cultura, Marcelo Calero (NASSIF, 2016h). Ao
avaliar o andamento da crise com os ex-ministros, o colunista busca razões para
compreender uma possível virada de posicionamento da Globo e da Revista Veja no que
tange ao próprio Governo Temer. A hipótese de que os veículos tenham começado a
produzir o que ele caracteriza como “bom jornalismo”, no sentido moralmente elevado e
verdadeiramente vigilante, é descartado de início dada a baixa quantidade de informações
“relevantes” nas publicações. Sendo assim, Nassif (2016h) argumenta que o uso das
ferramentas jornalísticas de cumprimento do bem coletivo, representado no interesse
público, tem características de uma luta própria dos veículos de comunicação, desprovida
de valor moral elevado, associando tais decisões a um uso interessado e conveniente das
ferramentas jornalísticas.

33

Exemplos de palavras de ordem contra o governo passaram a ser mais frequentes em coberturas
televisivas, por exemplo a partir da entrevista em que um estudante da UFRJ afirma “Bom dia, e
primeiramente Fora Temer”. (REVISTA FORUM, 2016)
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Ao abordar a postura de agentes políticos da PF e do MPF, com ênfase na
Operação Carne Fraca, Luis Nassif (NASSIF, 2017b) argumenta que a mídia até parece
ter uma postura ativa, mas há um atraso entre as informações oficiais e a verificação
jornalística eficaz. O blog do jornalista Marcelo Auler surge, nesta leitura, como site
vigilante e denunciante de erros e imprecisões jornalísticas e jurídicas, tendo sido depois
censurado por ordem judicial. A ação de procuradores contra o blog reforça os laços entre
veículos alternativos da BPA ao mesmo tempo que aponta para uma oposição judicial e
jornalística que é constituinte de um referencial moral. O “jornalismo que hoje se pratica”
é retratado, por Nassif (2017b), como a expectativa do repórter policial, que sai sempre à
procura de grandes casos. O uso de uma espécie de vigilância relapsa é criticado, pois o
autor alega que os repórteres buscam ocultar aspectos que suavizam a cobertura, pois isso
poderia enfraquecer a publicação.
Por fim, naquela perspectiva de que as avaliações levantadas por Nassif tendem a
separar profissionais de veículos, no sentido de atribuir características negativas aos
empregadores, retomamos o caso do texto “Xadrez do início de uma nova campanha
histórica” (NASSIF, 2017d). Aqui, entre projeções otimistas que não se concretizaram e
avaliações do comportamento de veículos jornalísticos com a evolução da Lava jato,
Nassif (2017d) alega que nem mesmo a “disciplinadíssima tropa de jornalistas da Globo”
conseguiria conter a ascensão de uma perspectiva crítica aos métodos da Lava Jato.
Semelhante ao que se faz nas análises relativas à condenação do ex-presidente Lula, aqui
o blogueiro mantém o grande veículo como causador ou encarnação do vício que não
permite a virtude jornalística de se manifestar. Os profissionais, quando nesta situação,
são colocados em uma coletividade um tanto amorfa, que não apresenta um valor moral
alto, pois é citado em termos de obediência cega ou subserviência.

2.4 Considerações específicas sobre o Xadrez
Ao longo da leitura do xadrez, Nassif realiza uma constante leitura de mídia que
integra crítica de ações judiciais, políticas e midiáticas, ressaltando que o vínculo entre
essas instâncias pode ser evidenciado, exposto e criticado por meio de uma prática
vigilante, marcadora do jornalismo. Não por acaso, as discussões a respeito da
legitimidade da atuação jornalística são constantemente mobilizadas por caracterizações
do que é o jornalismo, marcado por uma atuação cautelosa junto às esferas de poder,
demarcando aspectos de fundo deontológico, como funções, regras e limites entre
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repórteres, editores e veículos de um lado, e promotores, juízes e advogados de defesa,
do outro. Em todas essas instâncias, o jornalismo será marcado pelo exercício de
vigilância, ferramenta capaz de acionar outros valores e consolidar o jornalismo como
prática cidadã.
Segundo a argumentação, de fundo inclusive histórico, que Luis Nassif propõe, os
veículos de imprensa brasileiros, por ele chamados genericamente de “a mídia” ou “a
velha mídia” abrem mão de sua prática jornalística ao rejeitar um exercício crítico das
esferas do Judiciário, num processo que se inicia no Mensalão e terá seu zênite na
cobertura da Operação Lava Jato. A crise dos grandes meios de imprensa, assim, é
caracterizada como um processo longo de renúncia aos métodos jornalísticos,
evidenciado numa atuação acrítica, por ser parcial, e incapaz de exercer sua função básica
de monitoramento e vigilância das esferas de poder. Ao abrir mão desta capacidade
fundamental, apontará o jornalista, a grande imprensa brasileira desiste de produzir
jornalismo por um tempo. Isto poderá resultar numa perda ainda maior de legitimidade
junto ao público, posto que a autoridade moral que sustenta o jornalismo também se
desestrutura, padronizando todo o conteúdo informacional sobre política em denúncias
de corrupção enviesadas.
A observação de que os veículos de imprensa priorizam um tipo de vigilância
cosmética, centrada primordialmente na estética do monitoramento e que serve a
objetivos estratégicos – e não comunicativos, na perspectiva habermasiana
(DALMONTE, 2012; HABERMAS, 2003) – é central para que percebamos a interação
entre as diferentes dimensões da vigilância para o jornalismo. A demonstração prática
dos processos de monitoramento e acompanhamento de uma questão precisa estar
centrada na defesa do “interesse público difuso”, por exemplo, ao mesmo tempo que
aciona outros valores, como independência e verdade. Com isto, percebemos a relevância
da construção dos valores em rede, dado que as práticas serão moralmente atualizadas e
compreendidas à luz dos valores que podem evocar.
As práticas de vigilância da imprensa tradicional, segundo os argumentos de
Nassif, não parecem se converter em valores morais de vigilância por serem estratégicos,
ocasionais e somente trazidos à luz quando conveniente. É neste mesmo sentido que se
coloca a ideia de um cartel de imprensa, uma vez que este tipo de organização pressupõe
uma atuação pactuada, e em alguma medida conspiratória, para que um número limitado
de agentes controle um mercado. Se, por meio de uma prática vigilante, o jornalista
percebe uma lógica homogeneizada e integrada entre os diferentes veículos, sua denúncia
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tem o sentido de colocar em suspeição todas as ações dos veículos, uma vez que eles
buscam seus próprios interesses e não os princípios morais que atravessam o jornalismo
brasileiro ao longo deste tempo.
Estes parâmetros de avaliação frequentemente surgem de forma indireta, não
sendo nominalmente trazidos para a discussão, mas estão especialmente presentes quando
das argumentações em torno do descumprimento de normas profissionais. Ao longo da
cobertura, diversos são os momentos em que há uma caracterização da prática de
produção de conteúdo pela grande imprensa como “antijornalismo”, levantada a partir de
uma publicação deliberada de factoides, de um desrespeito a princípios jornalísticos de
verdade e exatidão nas publicações. Isso, apontará o autor, desvia a prática jornalística de
uma orientação moral vigilante e verdadeira em direção a uma tomada de posição acrítica,
uma vez que dissimula seus interesses partidários. Ou seja, aqui existe a colocação de um
imperativo moral da vigilância que não é cumprido pela imprensa tradicional brasileira,
mas que será reclamada, principalmente com continuidade da Operação Lava Jato e a
formação das arenas de debate em torno do cenário eleitoral de 2018.
No próximo capítulo desta tese, buscamos traçar definições fundamentais a
respeito da vigilância e sua conformação em práticas e discursos morais na
contemporaneidade. Lançamos um olhar para como disputas em torno de práticas de
transparência, por exemplo, podem contribuir de forma significativa para a consolidação
deste valor como fator moral relevante para os objetivos, regras e princípios jornalísticos.
Ao final desta reflexão, fazemos uma análise do caso da #Vaza Jato, com o vazamento de
conversas privadas do ex-juiz Sergio Moro e do procurador chefe da Força-tarefa da
operação Lava Jato Deltan Dallagnol. Com esta análise, procuramos compreender como
as narrativas de vigilância se formam neste novo contexto, a partir de novos atores
jornalísticos e com o monitoramento de outros agentes políticos.
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3. Vigilância
Ao abordar de forma ampla os princípios e orientações fundamentais que guiam
nossas reflexões em torno do fenômeno social aqui caracterizado como ética e, mais
especificamente, da formação da ética jornalística, buscamos compreender como estes
processos se vinculam à ideia de vigilância. Neste capítulo, propomos uma leitura das
formas de vigilância a partir de um enquadramento com fluxo similar ao anterior: das
formulações teóricas amplas destas abordagens para, posteriormente, a avaliação de
leituras contemporâneas do fenômeno dentro do jornalismo. Tal enquadramento nos
auxilia a perceber as diferentes abordagens possíveis para a vigilância atualmente em seus
atravessamentos no contexto comunicacional, especialmente quando tratamos das
comunicações online via plataformas como Facebook e Google. É assim que buscamos
fazer uma incursão pelas possíveis leituras da vigilância enquanto valor jornalístico, a
partir de seu condicionamento enquanto fundamento moral nas ações comunicativas.
Os métodos, técnicas e intenções das práticas de vigilância se relacionam
diretamente com a imprensa, especialmente com o já mencionado papel social e moral de
monitoramento dos poderes políticos ou econômicos em suas ações sobre os indivíduos
(CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017; KOVACH; ROSENSTIEL,
2014b; WARD, 2018b). A mobilização da vigilância enquanto atributo ético do
jornalismo (e da imprensa tradicional, em larga medida) é, portanto, uma constante entre
as obras que se dedicam às interfaces das diversas formas de poder com as práticas e
rotinas de mídia e, mais especificamente, jornalísticas. No entanto, ela é frequentemente
colocada como sinônimo limitado daquela performance das funções de cão de guarda, ou
de quarto poder, que também passam por um processo de reformulação recente a partir
das plataformas de distribuição de conteúdo.
A reivindicação do dever de monitoramento dos jogos de poderes aos veículos de
comunicação parece ser uma linha central dos argumentos acerca do papel social da
imprensa em diferentes pontos do mundo, em que pese as diferenças culturais na
constituição do fazer jornalístico (CHRISTOFOLETTI, 2019; PLAISANCE, 2018;
STANDAERT; HANITZSCH; DEDONDER, 2019). Por meio da função de fiscalizador
das atividades políticas ou de representação dos cidadãos frente a fontes de poder,
especialmente em casos de abuso, o jornalismo é frequentemente destacado como uma
forma de mediação que exerce um monitoramento social (BRUNO, 2013;
CHRISTOFOLETTI, 2019; STANDAERT; HANITZSCH; DEDONDER, 2019;
WARD, 2018, 2019). Quer leiamos a vigilância como o poder disciplinar de Foucault,
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quer seja ela uma forma de controle, este fenômeno se potencializa intrinsecamente
vinculado à possibilidade de monitoramento de dados a partir do uso de ferramentas
digitais de processamento e armazenamento de dados para o jornalismo, seguidos de um
aumentado poder de influência e predição de comportamento (BRUNO, 2013; BRUNO;
BENTES; FALTAY, 2019; BRUNO; LISSOVSKY; JUNIOR, 2018; FIRMINO et al.,
2013; ZUBOFF, 2019).
Buscamos, aqui, uma evolução do pensamento a respeito da vigilância a partir de
Foucault, mas que ultrapassa as ferramentas explícitas de disciplina por meio do
acompanhamento e do monitoramento, mas que se desenvolve de forma invisível e
pervasiva nas comunicações digitais. A partir daquilo que se forma em um “imperativo
de extração de dados” nas comunicações digitais, como explorado por Shoshanna Zuboff
(2019), abordaremos o reforço à vigilância como valor moral demonstrado nas práticas
jornalísticas que avaliamos. Essa discussão é relevante no sentido de garantir que
compreendamos que a internet tem se baseado numa lógica particular de vigilância, e que
a formas interconectadas de comunicação não têm um conteúdo moral próprio que, por
exemplo, privilegie a “conexão” como algo pró-social ou democratizante em si, como
visível em uma ideia de uma ética hacker (CHRISTOFOLETTI, 2008). Estas duas
dimensões da vigilância, no entanto, se articulam no cenário e nas plataformas atuais. As
práticas de vigilância jornalística são apresentadas como fundadores de princípios de
accountability midiático e prestação de contas em nome de interesses coletivos,
marcadamente comprometidos com a democracia, com os Direitos Humanos e a liberdade
enquanto valores morais necessários na atualidade (CHRISTOFOLETTI; OLIVEIRA,
2011; GRAVES, 20160; WARD, 2018, 2019).
As práticas de vigilância jornalística têm sido profundamente impactadas pela
forma com a qual as plataformas digitais gerem os fluxos de conteúdo, e isto tem um
impacto com como a atividade profissional se organiza e se legitima em plataformas de
redes sociais (CHRISTOFOLETTI, 2019; JURNO; D’ANDRÉA, 2020; MINTZ, 2019).
Por isso, é necessário discutir o papel dessas plataformas em duas dimensões diversas
para a prática jornalística: como a transferência de algumas práticas jornalísticas de
distribuição de informação via plataformas de redes sociais altera os regimes de
financiamento e circulação de conteúdo; e como as práticas online, em estrutura mais
aberta e descentralizada autorizam ou estimulam uma relevância maior dos sentidos de
transparência como valor instrumental para a ética da vigilância jornalística.
Aprofundamos as noções da vigilância como valor instrumental nas plataformas digitais,
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e a sua manifestação como valor normativo, de sentido moral expresso em práticas de
monitoramento e acompanhamento de esferas de poder, com objetivo de reforço
democrático.
A opção pela operação vinculada entre transparência e vigilância guarda relação
direta com o caso a ser analisado ao longo deste capítulo. A cobertura dos casos da Vaza
Jato, vazamento de diálogos entre juiz e acusadores da Operação Lava Jato, guarda
relação direta de observação e fundamentação dos fenômenos aqui descritos de forma
mais ampla. Observamos, neste caso, o jogo normativo que se dá pela predominância da
vigilância como valor moral profissional no jornalismo e sua relativa centralidade no
sentido de evocar outros valores para seu regime de validação. Isto é, percebemos que a
vigilância não somente é um meio pelo qual o jornalismo diz atuar, mas ela também se
consolida como valor moral de tipo deontológico no sentido de construir um ideal
profissional novo nesta nova perspectiva de uma rede global (CHRISTOFOLETTI, 2019;
ESS, 2013; WARD, 2018).
Cumprida esta etapa, analisaremos no próximo capítulo como as dinâmicas de
circulação de conteúdo jornalístico e hibridização midiática podem ser estudadas a partir
desta perspectiva, articulando novos espaços de disputas por sentidos dos valores éticos
e práticas de vigilância aqui apontados. De forma complementar, abordaremos como os
aspectos éticos se consolidam em formas e narrativas profissionais a respeito da vigilância
em um cenário colaborativo, participativo com relação às práticas e à própria ética
jornalística.
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3.1 Vigilância e poder
Pensar e elaborar críticas às dinâmicas de vigilância atualmente, é algo
intimamente conectado às tecnologias de comunicação e interação, de modo que ora
observamos seu impacto nas formas de privacidade, ora a tomamos como efeito colateral
dos próprios desenvolvimentos tecnológicos ligados à web. Novos padrões de segurança
e formas de interação estão, atualmente, baseados na necessidade e ubiquidade de formas
de monitoramento, uma vez que aparece discursivamente associada à própria ideia da
conectividade digital. Zuboff (2019, posição 1674-1975) aponta que a noção de “erosão
da privacidade” é enganosa, uma vez que a privacidade não teria sido erodida, mas tão
somente redistribuída para atores que daí extraem ganhos financeiros, por suas grandes
companhias de tecnologias da informação. Tais apontamentos são importantes na medida
em que afetam diretamente as práticas e discursos das pessoas a respeito da cidadania e
da democracia, pontos centrais da atenção do jornalismo (BOWMAN; WILLIS, 2003b;
CHRISTOFOLETTI, 2019; GIL DE ZÚÑIGA; JUNG; VALENZUELA, 2012).
Zuboff defende, no entanto, que as práticas de vigilância não são nem um
desenvolvimento necessário do capitalismo da informação/conhecimento, nem um
produto da tecnologia / da internet. Um estágio de vigilância como o vivido atualmente
é, assim, “uma escolha humana especificamente construída, uma forma de mercado sem
precedentes, uma solução original para a emergência e o mecanismo subjacente por meio
do qual uma nova classe de bens é criada e convertida em lucro barato”34 (Zuboff, 2019,
posição 1697). Na visão de Zuboff, vivemos uma nova ordem econômica baseada na
coleta e no processamento de dados, capaz de subjugar a produção de bens e serviços por
meio de uma estrutura de vigilância. Sob esta luz propomos uma leitura da vigilância
enquanto processo socialmente produzido, com intenções específicas (WILLIAMS,
2015), cuja evolução de ideias e diferentes formas de apresentação no mundo buscamos
analisar.
Com efeito, ao colocar dinâmicas sociais específicas em perspectiva, buscamos
consolidar a compreensão sobre diferentes aspectos da vigilância, primeiro nas suas
formações factuais, de controle, hierarquização e determinação social (FOUCAULT,
1987) passando a uma leitura mais difusa, centrada em processos de monitoramento e
avaliação mais sutis (BRUNO, 2018; BRUNO; BENTES; FALTAY, 2019; BRUNO;

34

“It is a specifically constructed human choice, an unprecedented market form, an original solution to
emergency, and the underlying mechanism through which a new asset class is created on the cheap and
converted to revenue”.
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LISSOVSKY; JUNIOR, 2018; ZUBOFF, 2019). Procuramos compreender o papel que
as diferentes dinâmicas de vigilância podem ocupar dentro do jornalismo a partir de um
enquadramento social amplo de reconfiguração das formas de consumo de informação.

3.1.1 Vigilância e controle

A abordagem de Foucault (1987) sobre a vigilância é especialmente rica quando
observamos sistemas de patrulha mútua, em redes de observações nas quais há um
constante monitoramento entre pares, como ferramentas de controle. No caso do cenário
comunicacional, estes sistemas funcionam para a regulação, hierarquização e
direcionamento de corpos e, no jornalismo, pode ser usado como ferramenta de aferição
de legitimidade social (HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014; MANN; NOLAN;
WELLMAN, 2003; QUEIROZ, 2016b, 2017). Sendo assim, vigilância pode ser lida
como um instrumento de controle, no qual a disciplina é formada pouco a pouco, de modo
a constituir uma política de coerções (FOUCAULT, 1987). Nesta análise, os corpos são
manipulados em seus elementos, gestos e comportamentos, numa manifestação daquilo
que o autor vai classificar como práticas de biopoder. Isso expõe uma proximidade
importante com as acusações constantes ao jornalismo comercial de que ele atua como
instrumento por meio do qual as empresas de mídia praticam uma “manipulação” das
pessoas.
Nos últimos anos, no entanto, vimos emergir uma série de novas condições de
comunicação e, portanto, novas dinâmicas de funcionamento de poder, menos baseada
num olhar hierárquico clássico, de uma vigilância horizontalizada. Sendo menos visível,
esta forma de controle é igualmente poderosa devido à sua ubiquidade e capacidade de
afetar de forma mais sutil e quase imperceptível as práticas comunicativas dos cidadãos,
em suas discussões e decisões (HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014; ZUBOFF, 2019).
Este jogo de monitoramento, direcionamento negociação e pressões diversas em torno do
fluxo de circulação de informação segue ainda mais forte, sendo agora atravessado por
uma dinâmica de crítica e compartilhamento dos conteúdos que são distribuídos,
circulados e impulsionados por algoritmos de plataformas digitais (BRUNO;
LISSOVSKY; JUNIOR, 2018; MANOVICH, 2013; MAU, 2019; ZUBOFF, 2019).
A leitura da atividade jornalística na condição de ator com influência e, mais do
que isso, com responsabilidade sobre a lógica dos fatos políticos, estabelece um
imperativo de que o jornalismo execute um mapeamento minucioso e constante do
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ambiente político, formando vínculos com as formas organizadas de Poder. Esta leitura35
é feita, portanto, segundo uma máquina específica que, na busca por compreender e
explicar os funcionamentos das engrenagens de poder, deve ser capaz de o desarticular
discursivamente e o recompor para a sua audiência. Em todas as leituras de vigilância que
propomos, portanto, haverá este princípio disciplinar baseado no poder, que importa o
controle para um domínio operado “como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e
a eficácia que se determina” (FOUCAULT, 1987, p. 119).
Ou seja, já há aqui um poder embutido na prática de vigilância (para a disciplina)
em si, de modo a se construir um princípio de economia das ações, uma vez que se busca
o aumento da eficácia, da eficiência mediante tais técnicas. Assim, segundo Foucault
(1987) o homem moderno teria se formado a partir de observações minuciosas de detalhes
e dos enfoques políticos desses detalhes. “O sucesso do poder disciplinar se deve sem
dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua
combinação num procedimento que lhe é específico, o exame” (FOUCAULT, 1987
p.143). Novamente desdobrando duas linhas diferentes de atividades, o acompanhamento
constante realizado pelo jornalismo sobre as esferas de poder e aquele monitoramento
sobre a imprensa, seus procedimentos e a adequação de suas práticas a ideais jornalísticos
são extremamente relevantes (QUEIROZ, 2017), no entanto, essas dimensões precisam
ser compreendidas a partir de mudanças recentes na própria lógica da circulação de
material noticioso.
Neste sentido, precisamos pensar como as práticas de coleta e mineração de dados
altera os regimes de distribuição de informações, direcionando conteúdo a usuários
conforme padrões algorítmicos de predição de comportamento e não guiados por um
princípio moral de interesse público, como o jornalismo declara fazer (HIRST;
HARRISON; MAZEPA, 2014). Como consequência deste cenário, as plataformas de
tecnologias de comunicação se articulam como publishers, alterando a paisagem
financeira e a própria estrutura moral na qual as organizações de mídia se suportavam até
então (BELL; OWEN, 2017; BERGSTRÖM; BELFRAGE, 2018; BOCZKOWSKI;
MITCHELSTEIN; MATASSI, 2017; CHRISTOFOLETTI, 2019; HIRST; HARRISON;
MAZEPA, 2014).

35

Tal como BRAGA (2006) aponta, há sempre um potencial de tensão da mídia sobre as outras
instituições sociais, pois a dinâmica da mídia propõe expor, contrastar e trazer dados, fatos e
conhecimentos de outras lógicas para si, reconstruindo-os segundo seus próprios meios de entendimento.
Na esfera pública e na política isso não acontece de forma diferente e, por mais que essas instituições
busquem assimilar processos de mídia em si, sempre haverá uma medida de tensionamento. (p. 56)
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A vulnerabilidade econômica dos meios de comunicação e criadores de conteúdo
em sua relação com as plataformas de circulação e distribuição de conteúdo é, assim,
somente a primeira etapa das disputas atuais nas plataformas digitais. Além de não
explicitar os métodos e processos por meio dos quais o conteúdo circula, os algoritmos
de plataformas digitais não têm o mesmo tipo de objetivo social e, portanto, o mesmo tipo
de compromisso moral que o jornalismo estabeleceu com a sociedade e com a democracia
ao longo de sua evolução (CHRISTOFOLETTI, 2019; WARD, 2018; ZUBOFF, 2019).
É neste olhar que nos detemos com mais atenção, especialmente pelo
monitoramento constante, porém, já podemos adiantar que as características de um olhar
difuso, como destacado por Fernanda Bruno (BRUNO, 2013; BRUNO; BENTES;
FALTAY, 2019), serão importantes no sentido de retrabalhar o pensamento de Foucault
aplicado às lógicas e à tecnologia contemporânea. Parte-se da ideia de Foucault (1987),
com o jogo de olhar, em plataformas de redes sociais, por exemplo, enquanto base de um
exercício de disciplina, pois supõe também “um aparelho onde as técnicas que permitem
ver induzam a efeitos de poder, e onde, em troca os meios de coerção tornem claramente
visíveis aqueles sobre quem se aplicam” (p.143). Isto é, a visibilidade é fator importante
para impulsionar efeitos de poder, sendo também uma manifestação constante que tem,
como finalidade, a instituição de um tipo de sistema de controle onde as ações serão
guiadas sempre pela certeza de observação (HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014;
ZUBOFF, 2019).
Tais propostas estariam baseadas na adoção de um aparelho disciplinar perfeito,
que faria ser capaz um olhar central observar a tudo constantemente. A imagem do
panóptico como uma construção na qual “um ponto central seria ao mesmo tempo fonte
de luz que iluminasse todas as coisas, e lugar de convergência para tudo o que deve ser
sabido: olho perfeito a que nada escapa e centro em direção ao qual todos os olhares
convergem” (FOUCAULT, 1987. p. 146). Daí encontramos algumas reflexões
importantes a serem feitas sobre o papel, os métodos e as finalidades da vigilância
evocada pelo Panóptico de Jeremy Bentham, citado por Foucault (1987). Este projeto
idealizado pelo utilitarista inglês se justificava pela possibilidade de que observadores
pudessem se colocar numa torre central, a partir da qual fosse possível vigiar sujeitos em
unidades específicas. (BENTHAM et al, 2008)
A importância do projeto panóptico ultrapassa a proposta arquitetural e Bentham
compreende também seu desdobramento em outras intenções, enquanto arquitetura
política, econômica e social para as medidas presentes nos mais diversos aspectos do
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prédio e de seu entorno. Economicamente a proposta utilitária busca a eficiência ao
reduzir os custos da vigilância, com o aumento do poder do olho central, que tudo vigia,
mas que não precisa necessariamente conter um vigilante durante todo o tempo. Assim,
dentre os efeitos importantes a serem alcançados pela proposta de Bentham, também
citada por Foucault (1987) é induzir o estado consciente de visibilidade total, algo que
precisamos retomar nos sentidos de transparência hoje usados.
Neste sistema de vigilância, ainda que a observação e o monitoramento não
aconteçam continuamente, a mera possibilidade de ser observado faz com que as ações
estejam conformadas ao que se espera, a uma forma de disciplina (FOUCAULT, 1987).
Ou seja, a incerteza dos vigiados a respeito da ação dos vigias se consolida em forma de
desconfiança, condicionando as ações à orientação de uma vigilância constante,
conscientemente naturalizada. Desta maneira, mesmo quando o vigia é invisível e sempre
potencialmente atuante, as atividades são condicionadas pela dúvida e pela normalidade
obrigatória, sob pena de ser flagrado em qualquer ato proibido. Se induz, desta forma, a
uma vigilância nas mentes dos sujeitos, capaz de orientar as suas ações e garantir um
funcionamento específico da sociedade, quando não pelo comprometimento com o bem
moral estabelecido, pelo medo das sanções legais ou sociais decorrentes do
descumprimento da lei.
Foucault (1987, p. 167) aponta, a respeito do observado, que o “essencial é que
ele se saiba vigiado” constantemente, por isso o princípio de poder visível e inverificável
foi postulado por Bentham (2008). “Visível: sem cessar o detento terá diante dos olhos a
alta silhueta da torre central de onde é espionado. Inverificável: o detento nunca deve
saber se está sendo observado; mas deve ter certeza de que sempre pode sê-lo”
(FOUCAULT, 1987, p. 167). Tais projetos são vistos por Foucault como objetos de uma
utopia política que enxergava na vigilância uma forma de fazer funcionar princípios
econômicos de eficiência, que busca a conformação das ações das pessoas à lógica do
poder.
Este projeto integra utopias política e economicamente vinculadas ao definir que
o estado de vigilância constante produzirá o ordenamento social mais eficiente possível
dentro destes dispositivos panópticos, mas também aponta as vias de contato deles com a
sociedade fora do seu alcance imediato. Como parte do sistema de vigilância de Bentham,
consta o fato de que o Panóptico, qualquer que seja seu uso, deve ser uma instituição
aberta à vigilância externa da sociedade. Desta maneira, para escapar ao problema
suscitado pela questão de quem vigia o vigilante, Bentham propõe que as pessoas que não
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são o alvo da observação constante participem do processo, visitando o prédio,
conhecendo suas possibilidades e verificando seu funcionamento. O mecanismo de
controle seria exercido pelo todo social envolvido (BENTHAM et al, 2008).
Essa relação de vigilância passa a ser, portanto, mais do que uma das peças do
interior do processo produtivo, de saúde ou educacional, por exemplo. Ela é um
mecanismo inerente às regras de produção na medida em que multiplica a eficiência dos
agentes envolvidos, se espalha e se integra à lógica do poder disciplinar, que se torna
como um poder múltiplo, automático e anônimo (FOUCAULT, 1987. p. 148). A
vigilância repousa sobre indivíduos, de modo que seu funcionamento é dado não somente
numa rede de relações de alto a baixo, mas também de baixo para cima e de forma
horizontal, “essa rede ‘sustenta’ o conjunto, e o perpassa de efeitos de poder que se
apoiam uns sobre os outros: fiscais perpetuamente fiscalizados” (FOUCAULT, 1987. p.
148). Assim, “o poder na vigilância hierarquizada das disciplinas não se detém como uma
coisa, não se se transfere como uma propriedade; funciona como uma máquina”, capaz
de se difundir por toda esta rede (FOUCAULT, 1987. p. 148).
Isto não significa que a disciplina seja identificada com uma instituição específica
ou com um aparelho, “ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que
comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de
aplicação, de alvos; ela é uma “física” ou uma “anatomia” do poder, uma tecnologia”.
(FOUCAULT, 1987. p. 177). Encontramos, assim, uma importante consideração com
relação ao deslocamento das instâncias que exercem as formas de poder na sociedade. O
controle, via vigilância das instituições democráticas, será desempenhado não apenas por
seus próprios métodos, mas também pela imprensa na condição de observador externo.
Isto é, o exercício do poder político é compartilhado entre instituições e representantes
com os responsáveis pela fiscalização externa à administração pública. Deste modo uma
parcela significativa do exercício de poder ficaria, portanto, a cargo da imprensa, tanto
jornalistas quanto veículos de informação. Entretanto, a ampliação das arenas de debate
público, de acompanhamento e avaliação do trabalho dos veículos de comunicação
evidencia uma nova camada a essa forma de poder, na qual também a instância
controladora tem parte de suas atividades sob observação, avaliação e monitoramento
(QUEIROZ, 2016a)
A imprensa se caracteriza, aqui, como autoridade vigilante porque esta forma de
poder teria se infiltrado nas outras modalidades de controle social, não apenas no Estado,
servindo também como intermediária e prolongadora de seu exercício “e principalmente
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permitindo conduzir os efeitos de poder até os elementos mais tênues e mais longínquos.
Ela assegura uma distribuição infinitesimal das relações de poder” (FOUCAULT, 1987,
p. 178). Ou seja, as possibilidades de interiorização, incorporação do olhar vigilante como
forma de assegurar o bom funcionamento do poder e a instituição da autovigilância são
conflitos pertinentes à lógica da vigilância (BRUNO, 2013, p. 62; FOUCAULT, 1987).
Desta forma, os indivíduos submetidos à vigilância são “a um só tempo o efeito e o
instrumento do poder, que passa a funcionar de modo automático e quase espontâneo
através daqueles mesmos que visa sujeitar” (BRUNO, 2013, p. 62), o que faz com que os
dispositivos de vigilância e visibilidade modernos se tornem dependentes deste processo
de interiorização.

3.1.2 Sistema de vigilância jornalística

Pode-se alegar que vivemos numa sociedade de vigilância, pois é por meio dela
que “se processa o treinamento minucioso e concreto das forças úteis; os circuitos da
comunicação são os suportes de uma acumulação e centralização do saber; o jogo dos
sinais define os pontos de apoio do poder” (BRUNO, 2013; FOUCAULT, 1987, p. 178–
179; HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014). No entanto, quando levamos em
consideração tais processos de vigilância no ambiente jornalístico, precisamos
compreender as nuances deste processo. Integrado em diferentes níveis ao processo de
produção e circulação de notícias e evidenciando algumas condições das negociações
feitas em torno dos produtos midiáticos, percebemos a vigilância como valor jornalístico
por sua atuação simultânea como ferramenta e objetivo, formando parte da deontologia
profissional.
Isto é, tal sistema de vigilância entre as instâncias de produção de notícias estão
diretamente ligadas aos sistemas de produção, legitimação e circulação de notícias, de
modo que diversas práticas e princípios acionados pelos jornalistas se formarão como
formas de vigilância. Neste cenário, diferentes veículos (quaisquer que sejam eles)
produzem conteúdos diversos que vão participar de um sistema circulatório de fluxo
contínuo, gerando novas respostas e novas ligações em potencial igualmente monitorado.
Desta forma, o jornalismo buscaria participar de um processo de “vigilância distribuída”,
fincando sua prática e valoração da vigilância menos com uma dinâmica centralizada de
poder e mais pelo “modo de funcionamento das redes que constituem a vigilância como
dispositivo nas sociedades contemporâneas” (BRUNO, 2013, p.28).
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Um sistema de vigilância jornalística pode ser visto aqui como parte integrante de
uma lógica circulatória e distribuída do conteúdo noticioso, que tanto atua por meio de
uma série de procedimentos regulatórios quanto gera outras formas de regulação que se
retroalimentam. Em outras palavras, o sistema de vigilância poderá se verificar por meio
do jogo de pressões entre diferentes atores sociais vinculados à imprensa que buscam
tratamentos jornalísticos específicos a dados diversos, sendo que os resultados de jogos
pontuais serão estruturas sobre as quais novos jogos agem. Este sistema se estabelece
também em função da presença constante, massiva dos meios de comunicação e de seu
regime de visibilidade como forma de mediação da realidade política, social, econômica
e cultural (BRAGA, 2006a; BRUNO, 2013; CHRISTOFOLETTI, 2019; QUEIROZ,
2016a).
Se as percepções foucaultianas a respeito da vigilância apontavam para a
construção de um sistema de controle eficiente, de vocação penal, a lógica de uma
vigilância orientada para a produção de riqueza a partir dos dados online tem por objetivo
um controle de tipo diferente, baseado na predição de comportamentos (BRUNO;
BENTES; FALTAY, 2019, 2019; ZUBOFF, 2019). Isto é, a capacidade de se vender uma
previsão e eventual alteração do comportamento de grupos sociais por meio do uso de
dados deixados em rastros das interações digitais é uma forma de tentativa de controle
que as empresas que manipulam e trabalham esses dados prometem. Tal perspectiva nos
é relevante na medida em que estas mesmas ferramentas podem ter impacto no debate
público de questões sociais complexas como questões de gênero, raça, e as próprias
dinâmicas eleitorais (ARAL; ECKLES, 2019; DIEHL et al., 2019; GIL DE ZÚÑIGA;
ARDÈVOL-ABREU; CASERO-RIPOLLÉS, 2019; SMILEY, 2019; VASQUEZHENRIQUEZ; GRAELLS-GARRIDO; CARO, 2020; WALSH; O’CONNOR, 2019).
Neste sentido, as discussões correntes a respeito dos processos de formação de
opinião pública em plataformas digitais passam pela consideração dos usos estratégicos
que as empresas de tecnologia fazem dos dados em tráfego em sua estrutura. Com isso,
as formações de vigilância possíveis em tais plataformas nos impõem a reflexão a respeito
dos objetivos morais expressos em tais tecnologias. Dado o grau de impacto das
plataformas na circulação de conteúdo informativo e, consequentemente, nas formas de
financiamento e produção jornalística, não só no Brasil, é relevante indagar a finalidade
ética daqueles atores. Se o compromisso ético das plataformas digitais se volta para a
produção de lucro em sua atuação na economia de atenção para a venda de anúncios
(BELL; OWEN, 2017; CHRISTOFOLETTI, 2019, p. 45–46; GHOSH; SCOTT, 2018), é
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preciso avaliar os sentidos estratégicos e comunicativos (HABERMAS, 2003) que lá são
estabelecidos para a compreensão do lugar que o jornalismo pode / deve ocupar.
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3.2 Vigilância, plataformas digitais, jornalismo e democracia

A partir de um olhar sobre os processos econômicos que fundamentam o
capitalismo no século XXI, Zuboff (ZUBOFF, 2019) busca fazer algumas definições e
explorá-las enquanto formas definidoras do atual sistema econômico nas condições de
circulação de informação online. Este cenário interfere nos processos de construção e
manutenção de outros sistemas de vigilância, como argumentamos previamente, ao atuar
como “atravessador” do conteúdo disponível online, incluindo os produtos jornalísticos,
e modificando o alcance e a forma dos debates sociais (CHRISTOFOLETTI, 2019;
DIEHL et al., 2019; GIL DE ZÚÑIGA; ARDÈVOL-ABREU; CASERO-RIPOLLÉS,
2019). O jogo da influência política, econômica e social que as plataformas digitais têm
atualmente é complementado pela ausência das formas de regulação (normas, leis e
regramentos específicos) que norteavam as práticas comunicacionais em outras esferas
(ZUBOFF, 2019). Tais plataformas agem em regime de concentração extrema de recursos
e poder de decisão, alterando o centro de discussão que se havia estabelecido como
condição democrática necessária para a legitimação moral das mídias.
Uma série de condições históricas específicas vai impactar no desenvolvimento
deste cenário comunicativo, incluindo as orientações políticas e jurídicas do paradigma
neoliberal, bem como o interesse urgente do estado nas emergentes capacidades do lucro
na análise e predição de comportamento no rescaldo dos ataques terroristas de setembro
de 2001 (ZUBOFF, 2019). Empresas de tecnologia concentram poder sobre o conteúdo
circulado e, ao mesmo tempo que jornalistas em diversos países apontam que as mídias
sociais se tornaram uma ferramenta profissional indispensável, usada diariamente para
monitorar eventos, encontrar, fontes e verificar informações, há muitos desafios ao usar
redes sociais profissionalmente (THURMAN, 2018).
O volume de informações produzidas fez com que seja impossível monitorar e
verificar todas as contribuições e o conteúdo que interessa um jornalista por meio do uso
das interfaces das redes sociais. Entretanto, é preciso notar que estes fluxos de
relacionamento são a própria matéria-prima da qual as plataformas digitais extraem dados
para suas vendas de publicidade e predição de comportamento. Assim, as plataformas
bloqueiam o acesso de jornalistas e pesquisadores a grande parte dos dados e a
ferramentas de extração de informação, informações que são oferecidas aos anunciantes
como o produto principal de seu serviço (ZUBOFF, 2019).
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3.2.1 Plataformas digitais, capitalismo e jornalismo
É preciso considerar, portanto, que as práticas jornalísticas lidam com este cenário
no qual percebe-se uma proteção política e ideológica intensa destinada a proteger as
grandes empresas de tecnologia de qualquer intenção de escrutínio, inclusive jornalístico,
sobre suas práticas (ZUBOFF, 2019). Em uma espécie de autorregulação, o WhatsApp,
empresa do FACEBOOK36, é quem sugere métodos e instâncias de regulação para a
legislação eleitoral, conforme matéria de Emerson Alecrim publicada no Tecnoblog em
novembro de 201937. Este sistema influencia as receitas e as práticas das empresas
jornalísticas ao controlar os fluxos de informação e, ao mesmo tempo, não têm
procedimentos de abertura das suas operações para a fiscalização por parte da sociedade
e dos demais sistemas de regulação social (BELL; OWEN, 2017; CHRISTOFOLETTI,
2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017; GHOSH; SCOTT, 2018; THURMAN, 2018; WARD,
2018).
Embora a caracterização atual do capitalismo não abandone suas leis clássicas,
como a produção competitiva, maximização do lucro, a produtividade e o crescimento,
estas dinâmicas operam, no presente momento, num contexto de uma nova lógica de
acumulação, que também introduz leis distintas para o movimento (ZUBOFF, 2019,
posições 1232-1234). Sendo assim, é preciso repensar os moldes de atuação e de
aplicação das análises relativas à ética e aos ambientes digitais a essas novas formações
empíricas, a partir do estabelecimento de uma matriz econômica que ocupa espaços
sociais anteriormente regulados. Ou seja, neste movimento de plataformização38 da vida,
seja na esfera do trabalho (GROHMANN, 2020), da web (HELMOND, 2019), da mídia
(MINTZ, 2019), do marketing (ELIAS; FERREIRA, 2019) ou do próprio jornalismo
(JURNO; D’ANDRÉA, 2020), é preciso pensar a respeito os sistemas de vigilância em
vigor, recapitulando os sentidos e objetivos de cada uma dessas esferas, buscando pontos
de modificação ou de manutenção de valores e princípios (CHRISTOFOLETTI, 2019;
ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013; WARD, 2019).

36

Grafado assim, com todas as letras maiúsculas, nos referimos ao Grupo de empresas que abarca, entre
outras plataformas, o Facebook, WhatsApp e Instagram, três dos sites de redes sociais mais usados pelos
brasileiros.
37
“WhatsApp sugere proibir mensagens em massa nas eleições municipais de 2020”
https://bit.ly/30mftzG
38 Plataformização é definida por Poell, Nielborg e Dijck (2020) como a inserção de “infraestruturas,
processos econômicos e estruturas governamentais das plataformas digitais em diferentes setores
econômicos e esferas da vida”.
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É preciso observar de forma crítica o papel que a comunicação, e o jornalismo
em particular nesta tese, irá ocupar nessa ordem econômica que reivindica a experiência
humana online como matéria prima para determinações de comportamento, como mostra
Zuboff (2019). Os valores democráticos ocidentais podem ser colocados em risco com o
atual esquema de funcionamento de empresas de tecnologia, uma vez que elas trabalham
com a organização de práticas comerciais ocultas, baseadas na lógica de extração de
dados e predição de comportamento para a venda de produtos (ZUBOFF, 2019, posição
65). Isto não significa dizer que as plataformas digitais não possam ser usadas como
ferramentas positivas para a estruturação do debate em torno de temas como mudanças
climáticas (DIEHL et al., 2019), raça (CARNEY, 2016; SMILEY, 2019) ou outras
questões políticas/jornalísticas (AMIN, 2002; ROBINSON; CULVER, 2016).
Apontamos, no entanto, que tais usos, bem como valores deles resultantes, não serão
automáticos no desenvolvimento tecnológico tal como observado atualmente (HIRST;
HARRISON; MAZEPA, 2014).
Quando analisando as possibilidades de modulação de comportamento online,
Fernanda Bruno, Anna Carolina Mendes e Paulo Faltay apontam a importância de se
avaliar tais questões no sentido de uma economia psíquica dos algoritmos, que extrai
valor das interações sociais em redes digitais (BRUNO; BENTES; FALTAY, 2019).
Zuboff (2019) também vai apontar a necessidade de se avaliar tais aspectos na medida
em que os mecanismos de conexão e, portanto, produção e extração de dados se tornam
cada vez mais generalizados, presente em gadgets espalhados por todos os espaços. Dada
a heterogeneidade de elementos, sentidos e efeitos do regime de visibilidade, Bruno
(2013, p. 121) observa que as práticas participativas possibilitadas pelas novas
tecnologias de comunicação permitem que o usuário-produtor em redes sociais atue para
a criação “tanto de formas de contra vigilância e resistência quanto de conteúdos
vigilantes que reproduzem a lógica da suspeita, da delação e do medo vigente nas políticas
e discursos securitários contemporâneos”.
Nestas práticas, estão embutidos processos de coleta e processamento das
informações dos que acessam as plataformas, iniciando-se o real processo de lucro das
empresas de tecnologia, com o direcionamento de publicidade e práticas de predição de
comportamento que potencializam resultados de vendas (ZUBOFF 2019). Desta forma,
a partir do engajamento em uma atividade de vigilância, como a observada por Bruno
(2013), as empresas de tecnologia acionam outros processos de vigilância, que buscam
reforçar o vínculo dos usuários não com o conteúdo informacional, mas com a plataforma
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em si. Esta dinâmica apresentará questões para o jornalismo na medida que esses
processos circulatórios forem usados sem que o exercício de vigilância se volte para
princípios democráticos, mas sim para a reafirmação das plataformas, colocando o
jornalismo em posição de questionamento.
Christofoletti (2019) argumenta que se o modelo de negócios das plataformas
digitais é baseado na capacidade de circulação e recirculação de um determinado
conteúdo, então “pouco importará se tais informações são verdadeiras ou não
responsavelmente balizadas em apuração ou não vai importar se viralizar” (pp.46-47). O
sistema de vigilância montado para o lucro das empresas de tecnologia, portanto, poderá
apresentar um dano relevante para a democracia, para o jornalismo e para as instituições
de forma geral. “A exposição a explosão das notícias falsas nos últimos anos, a
proliferação de eco sistemas robustos de desinformação e a Opacidade algorítmica tem
revelado facetas perversas das plataformas” (CHRISTOFOLETTI, 2019, p. 46–47).
Tal condição do capitalismo traz consigo uma lógica econômica parasita, na qual
a produção de bens e serviços, incluído aqui o conteúdo que circula, é subordinada a uma
nova arquitetura global de modificação comportamental, e não de comunicação aberta e
alcance de novos consensos sociais. Para Zuboff (2019), isso aponta para uma mutação
nociva do capitalismo, marcada pela concentração de riqueza, conhecimento e poder sem
precedentes na história humana (posições. 66 – 67). A autora argumenta, ainda, que isto
pode nos conduzir para a absoluta autoridade das forças de mercado, consagrada “como
a fonte última de controle imperativo, trocando a disputa democrática e a deliberação por
uma ideologia de indivíduos atomizados, sentenciados a uma competição perpétua por
recursos escassos” (ZUBOFF, 2019, posições 700-701, tradução nossa)39.
A redução da capacidade de deliberação democrática nas redes sociais atualmente,
portanto, não deve ser lida como uma consequência aleatória ou indesejada da atuação do
mercado financeiro, mas como produto de ações de empresas que atuaram
deliberadamente no sentido da financeirização da economia e das práticas de
comunicação, dentro e fora das plataformas digitais (HIRST; HARRISON; MAZEPA,
2014; ZUBOFF, 2019). A crise constante do jornalismo, ampliada pelas formas de
conexão online em redes sociais, agudiza a concentração de poder na imprensa tradicional
e, ao mesmo tempo, abre espaços para práticas jornalísticas alternativas, muito embora
sem o mesmo alcance. A capacidade de distribuição e circulação em plataformas de
“[…] as the ultimate source of imperative control, displacing democratic contest and deliberation with
an ideology of atomized individuals sentenced to perpetual competition for scarce resources.”
39
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mídias sociais, “afeta menos a quantidade das informações e mais a diversidade /
pluralidade de assuntos, fontes e versões” (CHRISTOFOLETTI, 2019, p. 34–36). É
preciso considerar, portanto, que a forma de vigilância que as plataformas digitais
exercem sobre os usuários aprofunda os processos de financeirização das comunicações,
interferindo no jogo democrático porque, dentre outros inúmeros fatores, trazendo
impactos sobre as práticas e formas de vigilância que o jornalismo construiu para si.
Christofoletti (2019), argumenta que com a financeirização do jornalismo,

Afastam-se, portanto, as preocupações com responsabilidade
social e despendem energia para a concentração de seus
mercados, aumentando inadvertidamente o risco e a instabilidade
financeiros. Repórteres editores, por sua vez, ficam mais
vulneráveis às pressões de suscetíveis à censura e à autocensura,
retorna um se menos preparados para desenvolver capacidades
críticas ao narrar questões financeiras. Em decorrência acontece
uma financeirização das pautas, o noticiário pende para a defesa
da ortodoxia econômica de informações negativas de empresas e
mercados tendem a ser omitidas. (CHRISTOFOLETTI, 2019, p.
68–69)

Ao abordar a extensão do uso das plataformas atualmente, Zuboff (2019)
argumenta que a estrutura fundamental deste novo capitalismo se configura numa ameaça
à natureza humana nas mesmas proporções em que o capitalismo ameaçou o ambiente
durante os séculos XIX e XX. Segundo a autora, visualizamos a origem de um novo poder
instrumental que assegura a dominação sobre a sociedade, apresentando também os novos
desafios, ainda mais alarmantes, para a democracia de mercado (posições. 68-70). Tal
como a sociedade industrial era imaginada como uma máquina em funcionamento pleno,
neste momento de uma sociedade instrumental, temos algoritmos que buscam não apenas
compreender, mas também influenciar e moldar comportamentos de forma inadvertida.
Pessoas diferentes serão expostas a conteúdos diferentes, quase customizados, e
direcionados de forma estratégica para produzir convencimento, e não compreensões, o
que Robert E. Goodin (2008, p. 135) aponta como um problema para a formação de
consensos, em discussão semelhante àquela que Habermas (2003) propõe em sua ética do
discurso.
Este tipo de atuação, que prediz, condiciona comportamentos e atua por meio da
formação de bolhas de informação, é profundamente danosa para os processos de
deliberação e formação de consensos informados em sociedades complexas. Como
apontado por Dominic Spohr (2017, p. 157), a formação de câmaras de eco é algo presente
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nas estruturas de redes sociais, bem como seus efeitos tangíveis tanto no discurso público
e nas informações políticas disponíveis. Ainda segundo o autor, dado que boa parte das
nossas vidas e do nosso consumo de mídia estão se transformando, é preciso observar
alguns fatores essenciais para a compreensão do ambiente de mídia digital. O primeiro
fator é a polarização ideológica a partir da exposição e curadoria algorítmica seletiva; o
segundo dado importante é a percepção de que as empresas de tecnologia e redes sociais
precisam ser responsabilizadas pela circulação de informações falsas em suas plataformas
e, por fim, a necessidade de uma educação para o consumo de mídia em fontes diversas,
e não apenas àquilo que nos chega nos feeds (LEVY, 2020; SPOHR, 2017).
O movimento de imposição de uma nova ordem coletiva a partir destas
plataformas digitais, desta forma, estaria baseada na incerteza completa das pessoas com
relação ao futuro por uma constante afirmação de valores “disruptivos” (ZUBOFF, 2019).
Reflexão semelhante àquela que Richard Sennett (2012) elabora como uma das formas
de corrosão do caráter representada pelo combate às instituições estabelecidas (como a
ciência e o jornalismo, por exemplo), bem como seus aparelhos regulatórios e/ou
burocráticos seguido pela reorganização social em torno de valores de instabilidade e
inovação como imperativos morais. Zuboff (2019 posições 70-73) argumenta que, dado
este cenário, há uma expropriação paulatina de direitos humanos fundamentais, calcados
em preceitos como liberdade de expressão, liberdade de pensamento e privacidade. Numa
realidade profundamente marcada pela circulação de conteúdo online e cuja capacidade
de espalhamento se dá de acordo com algoritmos obscuros e coletas ostensiva de dados
pessoais, o jornalismo que atuar como ferramenta de “informação, educação e integração
de cidadãos” (CHRISTOFOLETTI, 2019, p. 69–70) terá sua capacidade de ação
restringida.
A consolidação de uma ordem política, econômica, social e moral a partir destes
dispositivos tecnológicos é compreendida como um golpe “de cima”, na qual poucos
atores econômicos e sociais impõem uma derrota considerável aos direitos de soberania
das pessoas (ZUBOFF, 2019). A questão da soberania é, sobretudo, devido à ausência de
um consentimento a respeito da extensão e da profundidade dos processos de coleta e
mineração de dados aos quais a maioria das pessoas está exposta. A mesma infraestrutura
tecnológica lançada para aumentar as possibilidades comunicacionais e deliberativas de
uma sociedade, pela criação e manutenção de espaços abertos e pouco regulados para
discussões e vigilância sobre a imprensa, portanto, é usada para direcionar opiniões e
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comportamentos, de modo a maximizar e monetizar o tempo dos usuários em rede
(GHOSH; SCOTT, 2018; SPOHR, 2017).
Se os índices de volume produção e circulação de informação atingem graus
inimagináveis com as plataformas de redes sociais, tal produção segue dinâmicas de
mercado dominada por pouquíssimos atores globais. Tais empresas são capazes de
formatar e regular discussões eleitorais, por exemplo, de modo a facilitar a circulação de
um tipo de mensagem em detrimento de outra, de acordo com interesses financeiros
diretos, pelo pagamento pelo espalhamento de anúncios, ou indiretos, se alguns conteúdos
se provam “virais” (ALVES DOS SANTOS, 2019; ALVES DOS SANTOS;
ALBUQUERQUE, 2019; CHRISTOFOLETTI, 2019; GHOSH; SCOTT, 2018;
NOUJAIM; AMER, 2019; ZUBOFF, 2019).
Celebramos um mundo interconectado pelas muitas formas digitais, nas quais
realmente temos capacidades e projetos potencializados pelos usos de redes sociais e, ao
mesmo tempo, precisamos compreender o nascimento de um novo conjunto de territórios
sociais (ZUBOFF, 2019). A colonização da vida pessoal por tecnologias digitais passa
necessariamente pela invenção da publicidade direcionada, que abriu o caminho para o
sucesso financeiro de grandes empresas de tecnologia, como a Google. Por meio do uso
de cookies e softwares de capacidades algorítmicas renovadas, por exemplo, forma-se
uma nova lógica radical de consagração da vigilância como instrumento social
materializado na expropriação unilateral de dados de comportamento, fundamentando um
novo mercado (ZUBOFF, 2019, posições 1614-1616). Neste ambiente, as práticas de
vigilância se tornam processos naturalizados, aceitos e recomendados, quando ocorrem
dentro dos fluxos contidos nas plataformas de redes sociais. Compreensões sociais que
contenham princípios deliberativos como aqueles destacados por Habermas (2003), que
prescindem do jornalismo e que contenham uma proposta comunicativa não parecem
prosperar nas grandes plataformas hoje disponíveis.
Dipayan Ghosh e Ben Scott (2018) argumentam que os sofisticados algoritmos
computacionais voltados para a coleta de informações detalhadas de pessoas online são
usados por partidos políticos, governos, e grupos extremistas para mandar mensagens
para cidadãos através de mídias sociais e outros meios para afetar eleições. Ghosh e Scott
notam ainda que Google, Facebook e Twitter “estão no centro de um vasto ecossistema
de serviços que permitem comunicações políticas altamente direcionadas que alcançam
milhões de pessoas com mensagens personalizadas que são invisíveis ao público geral”
(GHOSH; SCOTT, 2018, p. 3; WARD, 2018). Os métodos tem nomes complexos, como
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“microtargeting” durante campanhas; amplificação computacional, como o uso de “bots”
para manipular petições online; coleta de dados online (todas as postagens, cliques, busca
e compartilhamento é registrado a um perfil de usuário); otimização de mecanismos de
busca (usando as buscas das pessoas para as direcionar para conteúdo ou sites específicos;
avanços de inteligência artificial e filtros-bolha (GHOSH; SCOTT, 2018; WARD, 2018).
Diferentemente de estágios anteriores do capitalismo, portanto, essa invenção do
Google não opera alimentando um novo ciclo de necessidades e potencialidades das
sociedades, mas transformam os usuários em meios para fins outros. Desta forma, no
lucro comportamental, os usuários são fornecedores involuntários de matéria prima para
um grande ciclo de geração de renda, do qual eles mesmos estão alienados (ZUBOFF,
2019, posições 1623-1637). Aceita-se que o comportamento dos indivíduos seja
amplamente coletado, minerado e tomado por um projeto de mercado que se expande e
passa a dar sentido às existências coletivas. Esta lógica impacta duplamente o fazer
jornalístico, uma vez que controla as formas de distribuição de conteúdo ao mesmo tempo
em que molda e define as condições de circulação, com a discussão e a formação de
consensos políticos, sociais, morais e assim por diante.
O ponto crucial a ser observado, aqui, é que a expansão de oportunidades de
liberdade de expressão na internet pode, sim, ser uma força emancipatória, tal como a
prática do jornalismo também o pode ser, a partir da compreensão de que os processos
circulatórios se apresentam em um sistema de mídias híbridas (CHADWICK, 2013). No
entanto, este aspecto não pode nos impedir de perceber que esta forma de liberdade de
expressão desregulada desvia o escrutínio cuidadoso das operações que constituem um
mercado com potencial antidemocrático. Atualmente, temos uma sociedade ainda mais
interligada do que aquela que possibilitou o surgimento dos grandes meios de
comunicação, e os contornos de uma nova interdependência entre agentes do domínio da
circulação de informação (públicos e privados) emergem (CHADWICK, 2013; ALVES
DOS SANTOS, 2019; ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; ZUBOFF,
2019, posições 2226-2229).
Os conflitos entre estas indústrias de comunicação não se fazem apenas no uso
interligado da tecnologia digital, do jornalismo em plataformas ou na natureza das
atividades, mas também nas formas de enxergar e exercer práticas de vigilância. Na
verdade, com a evolução das dinâmicas digitais sobre as formas de espalhamento e
circulação jornalísticas, temos um reposicionamento das práticas de vigilância do
jornalismo, bem como um reforço do seu valor normativo na relação com a democracia.
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Estes questionamentos se voltam para como a produção e a circulação de material
informativo se conformam às formas de distribuição de conteúdo digital, na qual as taxas
de entrega e performance de determinados conteúdos passam a ser avaliados e, eles
mesmos, objetos de viralização e monetização. Isto é visível quando observamos
aplicativos que cresceram em sofisticação e oferecem algoritmos capazes de fazer
julgamentos e, autonomamente, encontrar eventos com o valor-notícia para públicos
selecionados (BELL; OWEN, 2017; CHRISTOFOLETTI, 2019; GHOSH; SCOTT,
2018; HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014; THURMAN, 2018).
O “Data Justice Lab”, da Universidade de Cardiff chama a atenção para o fato de
que vivemos uma era de coleta massiva da dados e de vigilância em massa, como vimos,
e isso tem impacto direto em como as informações são apresentadas e discutidas
coletivamente (DENCIK, 2018; DENCIK et al., 2018; HERSCHEL; MIORI, 2017;
MILAN; TRERÉ, 2019; REDDEN, 2018). A convicção firme nos fatos, aponta Ward
(2018, posições 398-400) coexiste com a absoluta certeza de opinião. Todo político com
uma opinião cita seus fatos favoritos. Canais públicos de informação estão saturados com
a opinião de todos, com uma chance elevada de produção de desinformação e, em alguns
casos, buscando a produção de tal desinformação (WARD, 2018). Assim, se o jornalismo
é só mais uma parte dos cenários de rede, lutando por atenção dos leitores, ele corre o
risco de perder “o seu lugar de destaque nas comunidades que servem e na sociedade em
geral” (CHRISTOFOLETTI, 2019, p. 57). Jornalistas nunca desistem de reivindicar seu
lugar prioritário de publicador de notícias para as pessoas, mas a distância entre redações
e audiência cresceu (CHRISTOFOLETTI, 2019; WARD, 2019).
Tal relação pôde ser vista quando o jornal Folha de S. Paulo anunciou que não
publicaria mais conteúdos em sua página do Facebook, em 2018 devido a uma mudança
de política por parte do site de rede social. Ao privilegiar a circulação de conteúdos
pessoais sobre a produção de jornalismo, o Facebook estaria limitando, na visão do jornal,
o alcance da produção profissional de informações externas à rede social. A mudança do
Facebook veio depois de uma negociação frustrada com os veículos de imprensa
brasileiros para a adesão ao seu serviço de edição de notícias, o Instant Articles. Neste
espaço, a única renda possível para os veículos viria de publicidades na plataforma, não
havendo a possibilidade de assinatura diretamente no veículo. A dinâmica competitiva do
mercado atual força a expansão das operações dos veículos de imprensa em uma
arquitetura de extração de dados que, de forma complexa, alcança novos territórios da
experiência humana. Desta forma, se a vigilância se torna aspecto central do capitalismo
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e, assim, peça central de questões essenciais a respeito da autonomia das pessoas, da
democracia e do poder (ZUBOFF, 2019, posições 3290-3305), é preciso retornar a
algumas questões básicas do sentido da democracia: Quem vigia o vigilante? E qual é o
lugar do jornalismo nisso?
O debate a respeito da vigilância enquanto valor moral dentro do jornalismo,
portanto, vai necessariamente enfrentar as questões da instrumentalidade da vigilância no
contexto tecnológico e as limitações comerciais e de circulação de conteúdo
jornalisticamente certificado em tais plataformas. Lançar nosso olhar para esta dinâmica
é parte do processo de compreensão da vigilância como exercício de poder e, por isso,
tanto atores advindos do jornalismo quanto atores da tecnologia estão disputando espaços
públicos deste tipo de prática. A definição de limites claros para as práticas de vigilância
e controle de circulação de conteúdo, tal como para o jornalismo em cenários anteriores,
seria uma forma de instruir as práticas digitais para um objetivo democrático (ZUBOFF,
2019). As possibilidades democráticas advindas das discussões online, possibilitadas por
esta conexão, estão no centro do processo mesmo de constituição da vigilância, aqui
incluído o jornalismo, como valor moral normativo, e não instrumental.

3.2.2 O reposicionamento da vigilância como valor jornalístico

A partir da breve exploração a respeito da vigilância como valor instrumental nas
lógicas interativas online, traçamos uma leitura que busca entender as dinâmicas de
vigilância como aspectos específicos das práticas e valores jornalísticos no Brasil
atualmente. Além de apontar para características que dizem respeito às próprias
dinâmicas de vigilância nos cenários de plataformas e interatividade, precisamos abordar
como a vigilância passa das atuações práticas jornalísticas para constituidora de valor
moral.
De acordo com Avery Holton, Mark Coddington, e Gil de Zúñiga (2013, p. 723)
uma das dimensões centrais dos valores entre jornalistas e o público é a sua concepção
sobre o que constitui um bom jornalismo. Segundo os autores, esta tem sido questão por
trás de muitas divergências entre profissionais e o público: Por décadas, a identificação
fundamental dos jornalistas com seus valores fundamentais tem girado em torno da
prestação de um serviço público pautado na sua ação como cão de guarda de instituições
poderosas e contribuindo para uma sociedade bem informada (CHRISTOFOLETTI,
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2019; CROTEAU; HOYNES, 2013; REESE, 2007; STANDAERT; HANITZSCH;
DEDONDER, 2019; WARD, 2018b).
Ainda de acordo com os autores, o público pode construir uma noção diferente do
que constitui este elemento de serviço público no jornalismo, gerando ruídos que
reverberam em sentidos normativos clássicos (HOLTON; CODDINGTON; ZÚÑIGA,
2013, p. 723). Em vez de enfatizar os papeis de cão de guarda e de provedores de
informação, membros do público entendem este serviço público em termos de uma
abordagem “populista”, orientada para a sociedade civil, combinada com um papel
interpretativo

(HEIDER;

THOMAS,

2014b;

REESE,

2007;

STANDAERT;

HANITZSCH; DEDONDER, 2019). A dinâmica complexa de interações dos diversos
agentes envolvidos na circulação do jornalismo, incluindo a comunidade da audiência,
dos produtores e das plataformas de distribuição traz a possibilidade de reconfiguração
de deveres profissionais.
Mesmo nos pontos em que os valores levantados pelo público coincidem com
valores profissionais, como objetividade, o público tende a acreditar que os jornalistas
falham em alcançar tais valores em prática (GHOSH; SCOTT, 2018; GIL DE ZÚÑIGA;
HINSLEY, 2013; PURCELL et al., 2010). Isso estabelece um processo de tensionamento
constante, no qual o jornalismo trará a exposição dos seus processos produtivos para o
destaque, ao mesmo tempo em que advoga por um tipo específico de autoridade no
cumprimento destes deveres. Os espaços e dinâmicas de circulação, assim,
complexificam as tramas práticas e morais nas quais o jornalismo atua, requerendo táticas
híbridas, que incluam a incorporação real de participação da audiência, a prática de
mecanismos de transparência e a explicitação de relações de vigilância.
A lógica de participação online, possibilitada pelas plataformas digitais, faz com
que os processos de vigilância entrem em questão muito mais frequentemente, na medida
em que os espaços de produção de conteúdo de usuários são cada vez mais presentes e
atuantes. Além disso, elas se integram aos fluxos de coleta e uso dos dados e rastros
deixados por quem acessa e participa. “Cabe assim afirmar que as dinâmicas da vigilância
na Internet estão hoje intimamente atreladas às formas de participação dos usuários e aos
embates que lhes correspondem” (BRUNO, 2013, p. 125)
O reposicionamento da vigilância como processo e valor dentro das práticas
jornalística pode ser visto como parte integrante da lógica circulatória dos mais diversos
tipos de mídia. Assim, num primeiro momento a vigilância integra a rede discursiva de
deveres jornalísticos constituídos num processo ético de monitoramento, filtro e
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organização das informações a respeito das esferas de poder. Esta dimensão se
complexifica com o volume de dados, conexões e possibilidades na comunicação em
rede, com práticas de vigilância espalhadas por dispositivos e arenas institucionais novas,
se voltando também para o jornalismo. Ao avaliar as conexões entre jornalismo e
vazamentos de conteúdo online do Wikileaks, Christofoletti e Oliveira (2011, p. 239)
apontam que a aplicação de técnicas jornalísticas “permitiu que se decifrasse melhor a
quantidade inédita de documentos e ajudou a garantir a qualidade e confiabilidade das
notícias relacionadas, independente das fontes e formas de se obter tais informações”.
O exercício de um filtro jornalístico aos dados obtidos por práticas de vigilância
é importante, neste caso, pois partindo de um vazamento massivo de documentos, são tais
práticas colaborativas de aplicação do método jornalístico sobre o material que ajudam a
produzir sentido para aquele conteúdo. O papel do jornalismo se associa também a uma
necessidade de que a atividade retome algumas de suas discussões a respeito de valores
profissionais de forma profunda e apropriada. Rastros digitais qualificados com a análise
dos tipos de interação, bem como a intensificação de alguns aspectos de transparência
modificam as relações entre os indivíduos, o jornalismo e os demais núcleos de poder,
facilitando a aceitação de imperativos de vigilância. Desta forma, a partir deste novo
modo de relacionamento dos indivíduos com ferramentas e possibilidades de
monitoramento, novos fluxos de vigilância são verificados nos procedimentos de
produção jornalística, tanto de veículos de imprensa tradicional quanto em veículos de
imprensa alternativa (CHRISTOFOLETTI, 2008; COOPER, 2006; GRAVES, 2016;
QUEIROZ, 2016a, 2016b; WARD, 2019).
A colocação dos dispositivos de mídia, especialmente no caso do jornalismo,
como mediadores privilegiados da realidade, como “olho público” preferencial na defesa
de valores democráticos é compreendida aqui em perspectiva com a “emergência de
processos coletivos no âmbito das redes digitais de comunicação distribuída vem
constituindo espaços públicos e políticos cujas dinâmicas e efeitos entram em tensão com
a lógica da comunicação de massa” (BRUNO, 2013, p. 76). Desta forma, essas redes de
vigilância distribuídas nos são úteis para a compreensão de sua constituição como valor
moral jornalístico por deixar de lado a perspectiva de um panóptico hipertrófico, tanto
midiático sobre a sociedade quanto da sociedade sobre a mídia (BRUNO, 2018; BRUNO;
BENTES; FALTAY, 2019; DEUZE; WITSCHE, 2016). Neste novo formato, o modelo
de vigilância se reconfigura em “práticas e dispositivos em que a vigilância se torna um
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processo distribuído entre múltiplos agentes, técnicas, funções, contextos, propósitos,
afetos etc.” (BRUNO, 2013, p. 36)
Isto significa, no cenário jornalístico, que a agência dos profissionais e dos
produtos de informação no desenvolvimento e reforma da sociedade, numa forma de
engajamento que inclui a performance de importantes práticas sociais (THURMAN,
2018). Ward (2018, posições 2593-2605) lembra que o jornalismo legitima suas ações,
em sentido moral, quando protesta contra políticas de governo, usa as suas práticas
específicas para expor problemas, ser um ativista por legislações, ou ser um oficial que,
por exemplo, protege o ambiente informacional do excesso de conteúdos corporativos.
Este engajamento democrático, para o autor, não guarda nenhum tipo de contradição com
os padrões deontológicos, uma vez que nas condições atuais de debate público
radicalizado, o compromisso do jornalismo profissional se dá pelo seu vínculo com o jogo
democrático, algo que também é destacado por Schudson (SCHUDSON, 2008; WARD,
2018).
Este processo fica evidente no papel cada vez maior desempenhado pela cobrança
de transparência nos modos de produção do jornalismo, algo mais recentemente que vem
aliado a perspectivas de checagem de fatos (GRAVES, 2016b; KOVACH;
ROSENSTIEL, 2014b). Ao proceder tal percurso avaliativo nos casos levantados ao
longo desta tese, pudemos perceber de forma clara a ativação dos sentidos de vigilância
por meio da transparência, mobilizada como valor instrumental. Será necessário discutir,
assim, como as práticas e debates a respeito da transparência pavimentam o debate em
torno do papel jornalístico de vigilante sobre as esferas política e econômica, por
exemplo, em prol de um tipo de interesse coletivo (ALLEN, 2008; PLAISANCE, 2018).

3.2.3 Participação e transparência

A transparência dos métodos de produção, a participação da audiência e a
incorporação dos conteúdos circulados em rede são regras continuamente destacadas nas
leituras circulantes a respeito do jornalismo (ELLIOTT; SPENCE, 2017; KOVACH;
ROSENSTIEL, 2014). Quando argumenta por uma compreensão ética aprofundada da
transparência, Plaisance (2007, 2018) assevera que este princípio, classicamente atribuído
a uma forma de abertura sincera por parte dos envolvidos em uma relação, não deveria
ser instrumental. Ao tomar uma perspectiva kantiana, o autor defende que transparência
é algo que define muito do que significa viver uma vida segundo preceitos éticos, sendo
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importante que compreendamos tais aspectos nos sentidos morais que evoca para o
jornalismo. A articulação do conceito de transparência será algo muito mobilizado por
argumentações jornalísticas porque, por meio de sua teoria da dignidade humana, Kant
desafia os agentes morais com uma pergunta: há coragem moral para fazer mais do que
repetir afirmações vazias sobre como valorizamos a verdade e a integridade, enquanto
exploramos pessoas e situações em que é conveniente ou serve aos nossos próprios
interesses?
Com efeito, as reflexões e problematizações em sentidos de transparência serão
parte fundamental do discurso ético jornalístico (ALLEN, 2008; PLAISANCE, 2007,
2018) e elemento de justificação das práticas de vigilância, fazendo com que ela seja mais
do que um conjunto de práticas isoladas, mas parte central do arcabouço ético jornalístico
atual. Em sua relação com a cidadania, a democracia e o juízo crítico das pessoas, o
jornalismo estabeleceu, historicamente, compromissos a defesa da liberdade e da
dignidade humana (CHRISTOFOLETTI; OLIVEIRA, 2011; WARD, 2018, 2019, 2020).
O crescente interesse e a aceitação de padrões de transparência mudam a maneira como
as pessoas do ramo de mídia realizam seus trabalhos. No jornalismo, organizações de
notícias usam suas próprias produções para explicar as decisões da redação, repórteres
usam redes sociais para o fornecimento de links às fontes e outros materiais que auxiliam
os leitores a avaliar seu trabalho. O conceito de transparência, em outras palavras, deve
ser entendido como uma essência do comportamento ético, porque a transparência, por
definição, se baseia na natureza de nossa interação, nossa comunicação com os outros, ela
deve informar todas as decisões tomadas pelos profissionais das indústrias de mídia
(PLAISANCE, 2007, 2018)
David Allen (2008, p. 323), argumenta que os veículos tradicionais de jornalismo
tem frequentemente colocado o foco nessa vigilância como manifestação resultante das
formas possíveis de transparência. Jornalistas pedem por mais transparência como uma
forma de aumentar a legitimidade junto ao cidadão, enquanto acadêmicos notam as
conexões entre transparência e a teoria ética na medida em que a centralidade da deste
valor para conflitos entre jornalismo tradicional e novas formas de jornalismo se amplia
(ALLEN, 2008; COOPER, 2006; GRAVES, 2016; PLAISANCE, 2007; QUEIROZ,
2016a). Isto é, a transparência parece ser a principal via habilitadora das práticas de
vigilância, na medida em que todas as formas de vigilância ganharão concretude por meio
de práticas associadas à clareza e abertura nos métodos de ação, seja nas esferas que o
jornalismo fiscaliza, seja no próprio jornalismo enquanto esfera fiscalizada (ALLEN,
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2008; CHRISTOFOLETTI, 2019; GIL DE ZÚÑIGA; ARDÈVOL-ABREU; CASERORIPOLLÉS, 2019; GIL DE ZÚÑIGA; HINSLEY, 2013).
O crescimento da importância dos valores de transparência pode ser visto não
somente em como jornalistas discutem o trabalho que fazem, mas também nas práticas
vigilantes nas quais eles se engajam. Allen (2008) assevera que a centralidade da
transparência para a ética jornalística é evidente no discurso da mídia noticiosa norteamericana, mas tais preceitos parecem se espalhar por outras tradições jornalísticas,
evidência disto é a inclusão de ideais de transparência em como parte dos códigos de ética
de veículos ao redor do mundo (STANDAERT; HANITZSCH; DEDONDER, 2019).
Nota-se assim algumas implicações para a prática jornalística, uma vez que o desejo de
transparência, por tornar visível aquilo que é opaco principalmente nos atos dos agentes
públicos, tem uma relação direta com a descoberta da verdade, como apontamos em
discussões prévias nesta tese.
A ética da vigilância a partir dos critérios de transparência parece simples, no
sentido de seu argumento primordial: a mídia noticiosa enfrenta um crescente exame das
suas produções diárias, portanto a melhor forma de responder a essa crítica é deixar que
as pessoas vejam o processo que leva a criação desses produtos. Uma vez que as pessoas
vejam os métodos e procedimentos, haveria uma expectativa de participação na tomada
de decisões jornalísticas, resultando num aumento de credibilidade. A dinâmica da
circulação dos materiais em rede e as próprias estruturas de formação da opinião pública
atualmente, no entanto, apontam para uma abordagem mais complexa do problema, visto
que a crise do jornalismo é algo mais profundo e complexo. Para jornalistas, no entanto,
este valor segue funcionando como parte de um sistema de prestação de contas e forma
de aumentar a legitimidade para com os cidadãos (ALLEN, 2008; CHRISTOFOLETTI,
2019; COSTA, 2009; PLAISANCE, 2018; WARD, 2018).
Desta forma, a discussão perene a respeito dos processos e práticas eticamente
válidos e recomendados no exercício jornalístico já é visível em diversas formas clássicas
de accountability midiático (BERTRAND, 1999), como os ombudsmen ou cartas dos
leitores. Essas ferramentas passam a dividir espaço com formas de participação dos
usuários de redes sociais ou com grupos de jornalistas que, fora dos veículos tradicionais,
produzem conteúdos complementares ou com uma avaliação crítica dos demais (BRUNS,
2005; WARD, 2011). A demanda por um contato mais frequente com mais usuários em
rede atua exatamente nesta dinâmica, também nas formas de negociação com interesses
próprios desses grupos (BOCZKOWSKI; MITCHELSTEIN, 2013; BRUNS, 2005). A
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negociação entre posturas de diferentes atores sociais desperta uma visão cada vez mais
negociada do jornalismo e de sua deontologia, mas isso não implica numa redução do seu
papel na organização social. Ao contrário, quando abordamos os diversos universos de
produção de mídia sob esse olhar, compreendemos que as zonas de contatos intensificam
sua necessidade, redefinem protocolos, vínculos, espacialidades e temporalidade
do ato comunicativo (BRAGA, 2006; CHADWICK, 2013; FAUSTO NETO, 2010,
2018).
A vigilância pode ser vista como um grande valor moral, constituidora de uma
ética jornalística específica, mobilizada como uma forma de aumentar o seu poder e
posição junto à sociedade, reforçando laços com a sua comunidade de leitores em defesa
de um interesse coletivo (CHRISTOFOLETTI, 2019; THURMAN, 2018). Esta não seria
sequer a primeira vez que o jornalismo mobiliza uma mudança importante para o
estabelecimento de uma nova arena de atuação. Michael Schudson (1981, 2008) e Stephen
Ward (2004) apontam que jornalistas já haviam trabalhado as noções de objetividade para
se separar do trabalho feito pelos agentes de publicidade e consolidar sua função social
ao longo do século XX. A batalha jurisdicional atual não é com os agentes publicitários,
mas com uma nova mídia, capaz de produzir e circular volumes de dados e informações
enormes, que pode ter usos publicitários e propagandísticos mais sutis e, por isso,
perigosos.
Mesmo que o jornalismo busque mimetizar ou reproduzir algumas características
de layout ou do comportamento de agentes não-jornalísticos em redes sociais,
Christofoletti (2019, p. 84-85) aponta que “é ilusório acreditar que ambos ocupem o
mesmo lugar na fauna. Diferente do youtuber e do influenciador digital, o jornalista é
cobrado pelos compromissos éticos e sociais que o condicionam”. Princípios de
hierarquização, filtragem e crítica do material noticioso compõem o cenário noticioso, de
modo que a vigilância e o imperativo da circulação do material estejam articulados com
outros valores. Isto é, o jornalismo segue investido na tarefa de convencer a sociedade de
que ele é “único, relevante, último, confiável e necessário. Se as tarefas de reportar e
formar opinião não mais lhes são exclusivas, terá que disputar a atenção em arenas cada
vez mais competitivas” (CHRISTOFOLETTI, 2019, p. 85). A partir daí, atividades como
a fiscalização das formas de poder e a garantia do acesso à informação verdadeira e
precisa, exigem algum tipo de prática e conhecimento especializado, espaço onde o
jornalismo tem o conhecimento e a legitimidade de atuação para tal.
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Neste cenário, as discussões sobre a normatividade jornalística passam a ter
mais destaque, com o questionamento da correspondência entre o ideal de produção e a
sua verificação. Essa situação de debate destoa, por exemplo, de quando participantes
são convidados para o bojo produtivo seguindo regras dos veículos. O engajamento
espontâneo, que extrapola o conteúdo e se volta para os processos de construção destes
produtos, tem potencial de inclusão no questionamento ético. Esta forma de relação passa
por negociações importantes no campo profissional, no sentido de mobilizar as
formulações deontológicas. A participação do público na formulação de padrões e no
monitoramento da performance de mídia é algo irreversível e que pode, no cenário atual,
reforçar os laços comunitários entre veículos e audiência (CHRISTOFOLETTI, 2019).
Ao invés de falar sobre autorregulação de mídia, Ward (2018, 2020) argumenta por uma
“regulação” publicamente dirigida, constituída por normas éticas e processos que dão ao
público um lugar significativo na revisão de códigos e debate em questões de mídia, uma
ética público-participativa (CHRISTOFOLETTI, 2019; KOVACH; ROSENSTIEL,
2014b; QUEIROZ, 2016b; WARD, 2018, 2019, 2020).
A esfera da crítica de mídia ganha novos jogadores e habilita cada vez mais
sujeitos a ler e interpretar o funcionamento e as regras do sistema midiático, a partir da
reivindicação de modificação ou da ratificação/reconhecimento das regras éticas
profissionais dos jornalistas (BRAGA, 2006; FAUSTO NETO, 2010; KOVACH;
ROSENSTIEL, 2014; WARD, 2004, 2011). Esses

novos

parceiros

atuam

na

negociação da produção e têm postura fiscalizatória na observação da representação
de seu ponto de vista40, fazendo reverberar como prática própria a vigilância, entendida
como dever do jornalismo (KOVACH, ROSENTIEL, 2014, p. 25; WARD, 2011, 2018).
Isto não se dá porque há uma intromissão de uma esfera externa às dinâmicas de produção,
mas devido ao engajamento do público naquilo que se percebe como uma lógica própria
desta mídia, um híbrido das lógicas que constituíam as arenas prévias.
Reconhecemos, assim, o potencial de que as leituras críticas às coberturas
jornalísticas sejam condicionadas por visões de mundo diferentes. Assim, há que se
destacar que esta rede de monitoramento terá capacidade de acompanhar e construir
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Nestas formas de leitura de mídia não estão descartadas as possibilidades de avaliação parciais,
tomadas por aspectos da chamada “mídia hostil”, nas quais se tem sempre uma percepção de subrepresentação das suas próprias causas ou visões de mundo no tratamento da imprensa (GINERSOROLLA; CHAIKEN, 1994; GOMES, 2016; PERLOFF, 1989; VALLONE; ROSS; LEPPER, 1985).
Entretanto, estamos considerando que o acompanhamento e o uso disso por parte de muitos agentes já
provoca esse tipo de deslocamentos de postura no jornalismo.
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argumentos coletivamente no sentido de consolidar ou não suas percepções, o que
resultará em respostas por parte dos veículos de imprensa ou profissionais.
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3.3 A VAZA JATO
Em junho de 2019 o site The Intercept Brasil (TIB), veículo próximo à Blogosfera
Progressista, iniciou a divulgação de conversas entre o ministro da Justiça e ex-juiz
federal Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol no aplicativo de mensagens
Telegram. O juiz e o Procurador Chefe das causas no âmbito da Operação Lava Jato
apareciam em discussões ilegais, avaliando o peso político das suas ações, combinando
táticas para a apresentação de denúncias e até mesmo dados obtidos de forma ilegal pela
força-tarefa. À frente da divulgação, que segue acontecendo, está a equipe do site chefiada
jornalista norte-americano Glenn Greenwald, vencedor do Prêmio Pulitzer pelas matérias
com dados da NSA41 vazados por Edward Snowden e os demais editores e repórteres do
site. Ao todo, o corpus deste trabalho compreende o período de junho de 2019 a março
de 2020, quando foram feitas 98 publicações, envolvendo pelo menos 8 veículos
diretamente. Estes parceiros do TIB tiveram acesso ao material recebido por Greenwald
e suas matérias continham assinatura de seus repórteres e de colaboradores do The
Intercept.
As revelações foram importantes por trazer à tona um primeiro impacto
consideravelmente negativo à imagem de Sergio Moro e da Operação Lava Jato. Como
realização jornalística, a cobertura também trouxe inovações importantes nos processos
circulatórios e círculos produtivos, com a colaboração aberta entre diversos veículos para
o desdobramento do caso e seu espalhamento nas diferentes frentes de apuração e
divulgação de material. Diferente da dinâmica de replicação e legitimação, acusada por
Nassif na cobertura que analisamos anteriormente, aqui se forma uma aliança declarada
entre jornais, revista e sites para explorar novos desdobramentos a partir dos dados. A
relação entre juiz e procuradores, de membros da força-tarefa dentro do Ministério
Público Federal (MPF) e deles com a imprensa é consistentemente abordada ao longo
desta cobertura, fazendo com que se levante uma série de contradições conflitos que,
antes, ficavam restritos a acusações de tipo partidário, segundo a imprensa tradicional.
As peças mais relevantes para a observação do caso são os editoriais e textos
opinativos associados à Vaza Jato, pois eles explicitam e articulam uma série de disputas
e valores morais não somente do jornalismo à luz dos fatos revelados. Apesar de não
serem os únicos textos aqui analisados, eles marcam uma condição importante de
condução da leitura para a audiência, reivindicando, reforçando e advogando em causa
41
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da própria cobertura. Ao lidar com um volume grande de dados e realizar os processos de
hierarquização da informação a ser divulgada, por exemplo, há uma perspectiva tática
importante a ser observada nestas produções. Os tipos de informação publicadas, as
escolhas editoriais que justificam os enquadramentos, a inclusão das respostas dos
acusados e a busca de respaldo nos demais veículos de imprensa são características que
nos interessa observar de forma detida, daqui em diante.

3.3.1 Os números da cobertura
Novamente, dado o grande volume de publicações, optamos por uma primeira
abordagem exploratória das características que atravessam a produção jornalística até
aquele momento de finalização de coleta. A maior quantidade de publicações da série
aconteceu no mês de Julho de 2019, sendo que os meses de julho e setembro, mês em que
Greenwald foi entrevistado no Roda Viva a respeito do caso, concentram quase metade
de todas as publicações. A partir de outubro o ritmo das publicações cai de forma
considerável mesmo no The Intercept e na Folha de S. Paulo, os dois veículos que mais
publicaram materiais das conversas. O gráfico a seguir demonstra o volume de
publicações ao longo dos dez meses em todos os veículos somados. Neste levantamento,
consideramos somente as publicações em português, dado que o TIB também faz versões
em inglês de alguns dos textos. Esta opção se dá porque os textos publicados em inglês
são meramente versões daqueles em português e, como apontado por Greenwald no
lançamento do site, as produções voltadas para o Brasil estão entre as mais acessadas do
site. A produção em português, portanto, é o foco central desta cobertura, e os demais
textos ficam em segundo plano.
Como a Vaza Jato não foi encerrada no prazo de coleta e execução deste trabalho,
eventualmente retornando de acordo com as estratégias de divulgação que os veículos
optarem por executar, não podemos estabelecer que estes padrões se firmarão como os
únicos válidos, mas que eles se apontavam como tendências fortes anteriores. Isto é, ainda
que a evolução dos cenários político, econômico e midiático influencie o processo de
cobertura jornalística a partir de março de 2020, os dados aqui levantados seguem
relevantes no sentido de compreensão das dinâmicas jornalísticas ali presentes. Foi
necessário organizar esta coleta, portanto, de modo a produzir um sentido contextual para
a cobertura e compreender como ela é central no processo de transposição da vigilância
da imprensa sobre a imprensa e os demais atores políticos e econômicos no Brasil.
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Evolução temporal das publicações por
todos os veículos somados
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Gráfico 3: na evolução temporal das publicações, percebemos que após setembro de 2019, a cobertura perde novidade
e espaço, se mantendo em poucas publicações

Ao observar o total de publicações por veículo, o The Intercept é aquele que mais
publicou a respeito do tema, de forma previsível. Logo em seguida, a Folha de S. Paulo é
o veículo que mais publicou material relacionado às conversas. Juntos, os dois veículos
publicaram 61,22% de tudo o que se foi produzido. Para a contabilização dos casos da
cobertura, somente foram consideradas as publicações realizadas a partir da atuação de
repórteres e editores com os materiais vazados, e não matérias a respeito da Vaza Jato,
que também poderão eventualmente ser mencionadas ao longo da nossa análise, quando
necessário. Por exemplo, quando o site BuzzFeed Brasil publicou matérias a respeito das
mensagens, repercutindo as revelações entre especialistas do Judiciário, jornalistas e
cientistas políticos, o material somente será usado de forma pontual, não constando como
material da Vaza Jato em si.
Cada um desses veículos envolvidos no trabalho com as mensagens, no entanto,
abordou o material a partir de sua própria proposta, o que faz com que as matérias
publicadas pela revista Veja e o material divulgado pela Agência Pública, por exemplo,
tenha volume e estratégias diferentes no tratamento dos dados. Isso pode dar mais ou
menos foco à relação dos demais veículos de imprensa com a Lava Jato, à personalidade
do ex-juiz e então ministro Sergio Moro e assim sucessivamente. Ainda que estejam
usando o mesmo conteúdo, aderindo à mesma percepção geral de corrupção por parte dos
agentes da força-tarefa, as ênfases e enquadramentos variam de acordo com recursos e
linhas editoriais dos veículos, o que apontará para condições importantes de análise.
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Gráfico 4: Como fonte inicial e principal articulador do projeto, o site The Intercept Brasil é o principal centro de
publicações, seguido da Folha de S. Paulo, alvo preferencial do governo Bolsonaro

Quando consideramos a evolução do caso, tomando a variedade de veículos
envolvidos no processo, percebemos também que o espaço de tempo que vai de julho a
agosto de 2019 é o que mais conta com a colaboração de diferentes veículos no
espalhamento do caso. O mês de setembro, o segundo maior no volume de publicações,
as tem a colaboração de seis veículos diferentes no mesmo tópico, como podemos ver no
gráfico a seguir. Nestes momentos, o espalhamento do caso por diversos canais de
informação, bem como a exploração de frentes diferentes de acusação traz em si um
reforço da percepção de urgência do caso, numa intensificação do processo de vigilância.
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Gráfico 5: Ao observar evolução das publicações por veículo, novamente percebemos a permanência do The Intercept
e da Folha de S. Paulo como sustentação da cobertura
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Esta colaboração aconteceu com veículos de todas as plataformas, sendo uma
parceria com a Revista Veja, com o colunista de rádio / blogueiro Reinaldo Azevedo, e
com o jornal Folha de S. Paulo os principais focos deste primeiro momento. A adesão de
produtores de informação que declaravam apoio a Sergio Moro e à Vaza Jato foi
movimento estratégico importante deste momento. Jornais digitais e sites como o El País
Brasil, o UOL, o BuzzFeed News Brasil e a Agência Pública entram a partir do mês de
agosto e ajudaram a manter a temática presente nos fluxos de circulação ao longo do ano.
A redução do volume de colaborações ao longo do tempo é sinal da redução da
presença da Vaza Jato no cenário político nacional a partir de outubro de 2019 quando,
associa-se à votação da Reforma da Previdência no Senado, a crise política de Jair
Bolsonaro com o PSL, partido pelo qual se elegeu. O escândalo dos laranjas do PSL, no
qual todos os veículos jornalísticos passam a investir, inclusive o The Intercept,
enfraquece a temática da acusação contra Moro. No final do mês, o foco da crise política
voltaria a ser Bolsonaro quando, entre os dias 29 e 30, o presidente foi mencionado nas
investigações do caso Marielle Franco.

Gráfico 6: dentre os veículos associados à imprensa tradicional, a Folha foi a mais constante, em suas publicações.
Veja, UOL e Reinaldo Azevedo entram de forma pontual
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A alta produtividade do governo Bolsonaro para a criação de crises, portanto, faz
com que a Vaza Jato perca fôlego em todos os veículos, mas siga latente nas discussões
a respeito da força-tarefa depois disso. Essa perda de destaque, no entanto, não é
indicativa de que os dados se esgotaram ou que as publicações encontraram um fim,
deixando abertas a possibilidade de retorno e importantes discussões realizadas em seus
textos. Também não estão excluídas as possibilidades de exploração deste material em
novas abordagens, gêneros e formatos. Por isso, buscamos compreender quais são os
formatos mais frequentes até então, e seguindo as classificações de Marques de Melo
(2009, p. 35), categorizamos o material entre Gêneros informativo, opinativo e
interpretativo, fazendo uso de sete formatos. Dentro do gênero informativo encontramos
a maior parte das publicações em questão, sendo 4 notícias e 67 reportagens.
A execução de reportagens traz práticas de desdobramento relevantes nas
conversas, bem como demonstrações de cruzamentos de dados para a confirmação da
veracidade das conversas, por exemplo. As opções por este modelo se apresentam
articuladas com a própria leitura do material e necessidade de contextualização e,
eventualmente, comprovação da autenticidade das mensagens divulgadas. A batalha pela
autenticidade das produções será também coordenada com publicações opinativas. Os
editoriais explicitam estas intenções e os argumentos ao mesmo tempo em que elaboram
críticas diretas a veículos de comunicação que não aderiram à cobertura ou preferem
ignorá-la.

Formatos jornalísticos usados
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Gráfico 7: A predominância por reportagens guarda relação direta com o tipo de material vazado, e a necessidade
de elaborar um processo de contextualização do material
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A predominância pelo gênero informativo, em especial pela manifestação em
reportagens é algo esperado, na medida em que as revelações envolvem a divulgação de
algo secreto e seu cruzamento e desdobramento com base em outros documentos e/ou
depoimentos das fontes. A presença de outras publicações de gênero opinativo, no
entanto, parece fazer uma referência mais direta àquilo que buscamos analisar neste
trabalho. Especialmente nos 6 editoriais, 12 comentários, um artigo de fundo e nas 7
colunas, há um espaço para uma reflexão profunda sobre deveres e práticas jornalísticas.
Neles, o processo deliberativo e a formação de uma dinâmica reflexiva habilitam a
observação de uma configuração deontológica específica para o jornalismo, articulando
motivações, finalidades, deveres e virtudes esperadas destes profissionais. A extensão da
cobertura no tempo e por veículos diversos também contribui para este cenário, no qual
quase um terço das publicações se articula em publicações de gênero opinativo.

Publicações por gênero
1%
27%

informativo
opinativo

72%

interpretativo

Gráfico 8: Quase um terço do material é produção opinativa, dando pistas das disputas pela validação das
publicações

Com estas primeiras informações a respeito da cobertura, que já nos permitem ter
um vislumbre das características gerais da cobertura, é preciso ainda observar como estas
características se apresentam para a audiência e se articulam com ela. Com isso, é preciso
saber quem são as personagens mais mobilizadas e como elas são convocadas a esta
produção, para que assim possamos identificar os valores articulados, mais à frente. Para
um primeiro mapeamento das personagens frequentes dessas leituras, mapeamos os
termos mais recorrentes nos textos coletados, novamente com o auxílio da ferramenta de
contagem de palavras do Atlas.ti, tendo em vista a produção de uma nuvem de palavras,
capaz de expor os temas mais presentes nas publicações. Nosso objetivo, a esta altura, é
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a construção de uma visualização simples e eficiente em torno dos tópicos, agentes e
estruturas recorrentes nas 98 publicações dos 8 veículos.

Figura 3: Nuvem de palavras resultante das 98 publicações mostra que o principal foco das publicações é o ex-juiz
Sergio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e a Força-tarefa da Lava Jato

Seguindo o padrão já realizado anteriormente, após a exclusão de termos
específicos, como “ou”; “e”; “se” e “então”, por exemplo, pudemos novamente buscar
quais são os termos com maior aparição no conteúdo e, assim, levantar indícios de quais
são as personagens mais citadas no conjunto de publicações. Ao descobrir de quem se
fala, queremos compreender o como se fala e, então, explorar os porquês de se abordar
estas personagens por essa perspectiva. Os três itens mais citados são a Lava Jato (1611
vezes), Sergio Moro (1254 menções) e o procurador Deltan Dallagnol (1148), e o veículo
mais mencionado é o The Intercept (852 resultados), deixando o segundo lugar com a
Folha de S. Paulo (mencionada 800 vezes).
Essas mais de 800 menções aos dois veículos no curso de quase 100 publicações
é indício de algum grau de reflexividade e auto referencialidade dos veículos em suas
publicações, num sistema de apoio entre os diferentes veículos que integraram a
cobertura. Novamente é preciso destacar que tais informações isoladas não apontam
necessariamente para uma discussão ética ou deontológica do jornalismo. Entretanto, a
aparição dos próprios veículos como atores do processo fornece indícios da importância
que a imprensa / o jornalismo tem no jogo político institucional. Isto é, se a menção a tais
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termos não garante um questionamento ético profissional, ele aponta para a relevância de
atores que ensejam discussões amparadas em questões deontológicas.

3.3.2 Contexto da Vaza Jato
A Operação Lava Jato foi uma força política considerável no Brasil, especialmente
no cenário das eleições de 2014 e logo após o pleito no qual Dilma Rousseff (PT) havia
conquistado a reeleição. Àquela época, Sergio Moro e os procuradores da Lava Jato
haviam sido alçados à condição de campeões no combate à corrupção pela imprensa
nacional, tendo sido importante fator de mobilização dos protestos pelo afastamento da
presidenta nos anos seguintes. Nas conversas vazadas em 2019, Moro orienta a
promotoria, sugere mudanças nas fases da operação, cobra agilidade de processos e
antecipa pelo menos uma de suas decisões. Também demonstra orientação política
estratégica, ao poupar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e diversos outros
casos de seletividade com relação a Eduardo Cunha e Flávio Bolsonaro, por exemplo. A
prática viola a Constituição Federal de 88 e o Código de Ética da Magistratura Brasileira.
Após o vazamento da das conversas mantidas entre os acusadores e o juiz das causas da
Operação Lava Jato, Moro e os demais membros da força-tarefa questionam a
autenticidade das mensagens e a legalidade no modo de obtenção das mensagens. Eles
não apresentaram os próprios aparelhos para perícia da Polícia Federal nem forneceram
explicações a nenhuma das denúncias. Em julho de 2019 a Polícia Federal prendeu um
homem que seria responsável pela invasão do celular do Ministro e de outras autoridades,
na Operação Spoofing.
Para o nosso objetivo de análise, no entanto, se torna ainda mais importante
perceber o comportamento dos veículos de imprensa ao longo do processo de divulgação
das conversas. Inicialmente utilizadas somente pelo The Intercept, neste momento foram
delineadas as primeiras ordens editoriais daquilo que seria ou não passível de publicação,
pautando logo de saída uma série de critérios editoriais a serem usados pela cobertura a
partir das decisões tomadas pelos jornalistas e editores. Posteriormente, quando outros
veículos passaram a compartilhar o material vazado e publicar suas próprias matérias em
colaboração com repórteres e editores do The Intercept, houve a defesa de uma unidade
de método jornalístico em todas essas plataformas e veículos. A Folha de S. Paulo, o
portal UOL, o jornal El País Brasil, o site BuzzFeed News Brasil, a Agência Pública e a
Revista Veja passaram a publicar conteúdos oriundos deste vazamento em seguida.
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A acolhida temática não foi uniforme nos veículos e profissionais de imprensa, no
entanto. O Grupo Globo somente repercutiu as primeiras revelações e se recusou a
participar do processo de apuração e divulgação dos materiais. Logo nos primeiros dias
de cobertura, o jornalista Glenn Greenwald acusou a empresa da família Marinho de
conluio com Sério Moro, dada uma suposta recusa prévia em trabalhar com ele neste
material. Em seguida, a direção de jornalismo da Globo divulgou nota afirmando que o
jornalista havia proposto uma parceria, mas que ele não teria divulgado os tópicos a serem
abordados nem a legalidade da obtenção das mensagens, o que a fez recusar o convite. O
critério de legalidade na forma de obtenção da notícia seria recorrente ao longo da
cobertura, mesmo que não tivesse aparecido até então, e acabaria por conduzir parte das
reflexões de ordem ética e deontológica no caso. Por fim, Greenwald rebateu que a
parceria entre ele e a Globo não prosperou por falta de interesse da emissora e somente
isentou, naquele ponto, o jornal Folha de S. Paulo do que classificou como “conivência
da Grande Mídia” com os crimes de Moro, Dallagnol e da Lava Jato.
Colunistas de direita, como José Nêumane de Pinto e Marcelo Tas seguiram
abordagens críticas mais incisivas que a da Globo, ora reduzindo a importância das
denúncias, ora apontando que o método de obtenção das informações faria dos jornalistas
e editores criminosos. Pinto, em sua coluna no Estado de São Paulo, e Tas, em suas redes
sociais, participaram de um movimento de ataque às matérias e aos jornalistas que
promoviam as revelações. Na Operação Spoofing, a Polícia Federal realizou o principal
movimento institucional, a partir do órgão policial comandado pelo Ministério da Justiça
de Sérgio Moro, para questionar a legalidade da obtenção das mensagens. Esta operação
foi o ponto de suporte para os críticos com relação às críticas aos métodos de obtenção
das mensagens. O Grupo Globo optou, em sua produção, por observar tão somente a
Operação Spoofing, sem mencionar em detalhes os vazamentos de informação depois da
discussão pública com Greenwald. Sem citar especificamente os conteúdos das
mensagens, condicionando as acusações a ilações e centrando a cobertura no
hackeamento dos dispositivos das figuras públicas, a polêmica nunca chegava a seu
centro: A acusação de parcialidade e corrupção por parte da Lava Jato.
Este episódio contextual é marcante por evidenciar uma disputa clara em torno de
princípios editoriais que constituem toda a base do fenômeno jornalístico em análise, no
qual o TIB busca construir para si uma imagem contrastante com os principais veículos
de imprensa brasileiros. O lançamento de um editorial explicativo associado ao primeiro
vazamento atua no sentido de expor razões pelas quais não seriam vazadas todas as
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mensagens, a necessidade de preservar pessoas, nomes e acontecimentos de esfera
pessoal dos membros da Lava Jato. Também há, ali, um lembrete de que tais medidas não
foram tomadas pelos vazamentos que a grande imprensa brasileira havia feito quando de
grampos vazados pela própria Operação Lava Jato.
Temos elementos importantes a serem analisados, na medida em que este caso:
1. Ratifica as observações previamente apontadas por críticos da força-tarefa sobre a
proximidade entre o Grupo Globo e Sérgio Moro/Lava Jato como força moral; e 2. Lançase claramente um novo momento de tensão nos sentidos deontológicos no jornalismo
brasileiro, quando se coloca em questão a legalidade na obtenção das mensagens em
oposição ao interesse público ao seu vazamento. Este conflito, bem como a posição que
a Globo assumiu, evidenciou a aplicação de pesos jornalísticos diferentes a revelações de
orientação político partidária diversas, visível inclusive quando Greenwald esteve
presente no programa Roda Viva, da TV Cultura. Durante todo o programa os
questionamentos de entrevistadores ligados àqueles grandes veículos de comunicação que
não participavam da cobertura ou jornalistas ligados a governos atingidos politicamente
se voltaram para a legalidade da obtenção das mensagens. O ciclo jornalístico que se
apresenta na cobertura deste caso é especialmente rico, portanto, por demonstrar as
características de disputa nem sempre evidentes na prática jornalística brasileira, dando
um suporte para a compreensão das formações de valores morais nestes espaços
contemporâneos.
Ao observar os valores codificados ao longo da cobertura, temos a reaparição de
valores importantes como vigilância, verdade, independência e imparcialidade com a
mobilização decrescente de factualidade, equilíbrio, exatidão e, por fim, objetividade. O
desenho desta rede aponta, mais uma vez, para um movimento de rearticulação destes
valores jornalísticos, indicando que os aspectos de engajamento jornalístico vigilante
podem ocupar posição central dos argumentos morais da profissão. Mais do que somente
apontar para os volumes de aparição em tais veículos, portanto, é importante notar que a
vigilância é também um valor que estabelece vínculos fortes com os demais valores,
indicando não somente sua presença geral, mas a força da rede a qual ela dá sustentação.
Além disso, os próprios sentidos de vigilância passarão a ser discutidos e reivindicados
por diferentes atores a partir daqui, evidenciando um caráter deliberativo importante nesta
dinâmica profissional. A divulgação constante de documentos, bem como sua articulação
com informações contextuais é importante para entender a baixa ocorrência de valores
como Exatidão e Objetividade, por exemplo.
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Gráfico 9: Rede de valores profissionais mobilizados nos editoriais da cobertura de Vaza Jato

A partir dos dados acima levantados, pudemos traçar os principais indícios
relacionados a esta rede de valores, que articula de forma muito clara os sentidos de
vigilância, independência e imparcialidade, com um alto grau de coocorrência para os
três valores em simultaneidade. Outro valor consistentemente acionado, o segundo em
volume total, é a verdade, principalmente buscada quando para responder às acusações
de Sergio Moro e Dallagnol. Este valor é especialmente importante quando levamos em
consideração todas as discussões em torno das Fake News e dos fluxos de circulação de
conteúdo online, com a discussão a respeito de pós-verdade, realizada entre 2016 e 2017.
A forte articulação entre verdade, ideal vital para a prática jornalística, e a vigilância é
outro indício forte do destaque que as práticas de vigilância têm se convertido em valor
moral profissional no cenário atual. Para compreender estes códigos de forma relacional,
é importante que passemos aos três níveis de análise ética.

3.3.3 Os códigos nos textos: a análise em três níveis de observação
No primeiro nível, do domínio da prática profissional enquanto espaço de
tensionamento e construção de relações institucionais baseadas em princípios, valores e
deveres, podemos observar uma constante discussão e reafirmação dos valores de
imprensa baseados em preceitos clássicos de interesse público e sua associação com os
valores tradicionais do jornalismo. Se tomarmos por exemplo os editoriais como
143

referências centrais de uma discussão clara e direta sobre as funções do jornalismo e seus
deveres, temos a predominância de valores como verdade, imparcialidade e factualidade
(influenciado pelo tempo no qual as discussões ocorrem) em conformidade com os dados
gerais apontados no gráfico acima.
Nos editoriais de The Intercept, Veja e El País surgem construções claramente
ancoradas em tais discussões, na medida em que se discute abertamente os deveres e
compromissos expressos ou classicamente associados ao jornalismo. Códigos de conduta
são evocados, seus preceitos exemplificados e ações justificadas de antemão, tendo em
vista o alcance de princípios jornalísticos e democráticos. Este padrão é verificável, de
forma mais difusa em todas as publicações, mesmo em reportagens e notícias relacionadas
ao caso, o que demonstra uma necessidade dos processos de sustentação das revelações
pelos pares, principalmente veículos e profissionais engajados no processo
Ao adicionar novas parcerias ao processo de divulgação das mensagens e,
posteriormente, rebater acusações de uso de material ilícito para as publicações, o TIB
recorre, constantemente, aos princípios, valores e deveres jornalísticos. Ao anunciar a
colaboração com a Folha de S. Paulo, primeira parceria institucional do caso, os editores
do site dizem que “[o] papel de uma imprensa livre é garantir que aqueles que exercem o
maior poder o façam apenas com transparência, [...] tudo o que fizemos com este arquivo
até este ponto, e tudo o que continuaremos a fazer, é dedicado a este objetivo e ao interesse
público” (DEMORI; GREENWALD, 2019b).
O primeiro fator institucional relevante que precisamos observar é o alcance da
transparência enquanto valor instrumental, característica associada a um dever básico da
atuação jornalística. O uso do conceito e das práticas de transparência online têm se
associado com as intenções e propósitos democráticos online, como apontado por Luke
Heemsbergen (2015) e David Allen (2008). Se o jornalismo se associa, assim, à produção
de uma sociedade com mais transparência no âmbito do jogo político, ele é o operador de
um sistema de observação, monitoramento e vigilância sobre a arena pública na clássica
posição/performance do cão de guarda dos direitos difusos da coletividade.
Posteriormente, portanto, tal prática é associada à proteção do interesse público na gestão
das formas de poder.
Tal colocação é ainda mais clara nas publicações que anunciam a parceria com a
Revista Veja, cujo editorial é intitulado “Sobre princípios e valores”42. Nesta publicação,
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Carta ao Leitor: Sobre princípios e valores - https://veja.abril.com.br/politica/carta-ao-leitor-sobreprincipios-e-valores/
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mais uma vez são levantados os princípios de transparência na gestão da coisa pública e,
desta vez, o texto aponta para outro princípio, a liberdade de imprensa, alegando que sua
existência se justifica ao “jogar luz sobre aquilo que as figuras mais poderosas de nossa
sociedade fazem às sombras” (REVISTA VEJA, 2019). A dicotomia luz versus sombra
é eficiente para a produção, novamente, da figura do farol que orienta uma direção clara,
do cão de guarda que protege a sociedade do “comportamento antiético” dos poderosos
(GREENWALD; POUGY, 2019). A parceria com a Veja também é instrumento de
validação do próprio conteúdo, visto que a revista já havia publicado apoios explícitos a
Sergio Moro e a Lava Jato anteriormente e admite isso em sua própria produção. Esta
crítica é colocada aparentemente acima das suspeitas de partidarismo por parte do site
que primeiro recebeu o conteúdo, numa movimentação que, por outro lado, firma os
sentidos morais da cobertura em bases argumentativas mais consistentes.
Nesta direção, o The Intercept ressalta uma disposição de trabalhar o material de
forma colaborativa com veículos de diversos matizes ideológicos e aponta diretamente
não somente para Moro, mas também para Bolsonaro e, de forma menos direta, ao Grupo
Globo. Bolsonaro, então chefe de Moro, ainda ameaçaria Greenwald de cadeia,
destacando seu status de imigrante no Brasil, o que foi respondido em editorial publicado
em 28 de julho de 2019. Nele, há uma série de pontos a serem observados neste estágio
da nossa análise, com foco nas relações institucionais e suas relações normativas. Os
editores do site afirmam, de início que têm “não somente o direito, mas o dever –
conforme a Constituição e os códigos de ética que regem a nossa profissão – de proteger
nossas fontes” (GREENWALD; DEMORI; REED, 2019). Neste caso, a Constituição é
apresentada como articulador primordial dos direitos e deveres do jornalismo, cotejado
com os princípios e preceitos próprios da profissão, fundando uma ação direta e
obrigatória de observação crítica e vigilante na relação com o governo
O Grupo Globo aparece, neste texto, diretamente mencionado em um ponto,
quando aborda-se o cenário político do momento e a cobertura dada pela empresa à
invasão do celular de Sergio Moro traz à tona a questão dos princípios jornalísticos em
uma disputa de imprensa. O grupo Globo havia feito uma cobertura inicial cautelosa da
divulgação dos dados logo que as informações foram lançadas43, mas logo após o
ocorrido, optou por não participar da análise do material e passou a não cobrir mais a
Vaza Jato, não tendo sequer usado o nome da cobertura. É relevante notar que os veículos
“Site divulga trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato e a Sérgio Moro”
https://bit.ly/2PjII0U
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da Globo evitam mencionar até mesmo o nome do The Intercept, da mesma forma que,
posteriormente, se refere a todas as páginas e produtores de conteúdo alternativos
bolsonaristas ou da Blogosfera Progressista, por exemplo, como “blogueiros”, os
colocando numa grande categoria ampla pré-existente.
O debate prático que se estabelece em torno da chamada Operação Spoofing,
deflagrada pela Polícia Federal em 23 de julho de 2019 reconfigura esse jogo de forças,
quando a caracterização da obtenção dos dados como “meio criminoso” ganha corpo entre
os defensores de Sergio Moro e da Lava Jato. Mesmo o nome da operação tem, como de
costume na Polícia Federal brasileira, uma mensagem a respeito dos dados vazados, uma
vez que Spoofing é a denominação de falsificações tecnológicas para dar ares de
credibilidade a uma fonte não confiável. É por este enquadramento que o grupo Globo
trabalha o caso, apontando a invasão e o roubo dos dados de Sergio Moro e outras
autoridades em matérias nos dias 2344, 2445 e coluna publicada no dia 26 de julho de
201946. Segundo o divulgado pela Polícia Federal e reverberado pela Globo, o hacker
teria de fato invadido o celular do então ministro e retirado uma série de informações. Por
já ter sido previamente condenado por estelionato e falsificação de documentos, no
entanto, lança-se a dúvida sobre a veracidade dos diálogos, no mesmo sentido da defesa
de Sergio Moro e dos procuradores da Lava Jato. O que chama a atenção é que a Globo,
mesmo adotando a perspectiva de suspeição sobre a fonte, não questionou sua confissão,
como fez o jornal El País em matéria de Joana Oliveira47.
Nas publicações dos veículos do Grupo Globo, mesmo aquelas que confirmavam
que o hacker havia repassado as informações para o jornalista Glenn Greenwald de forma
anônima a partir da ex-deputada Manuela D´Ávila48, não há menções à Vaza Jato pelo
conteúdo das conversas. Sergio Moro, a Lava Jato e as demais autoridades são tratadas
como vítimas de ataques cibernéticos, somente, sem destaque àquilo que foi revelado. A
discussão que se estabelece, portanto, está dedicada a trabalhar as práticas de imprensa e
seus valores, algo que fica evidente, também, no editorial do jornal El País Brasil,
publicado pouco mais de uma semana depois. Diz o jornal online:
“Polícia federal prende quatro em operação que investiga invasão do celular de Sergio Moro”:
https://glo.bo/2W9xPCM
45
“’Spoofing’: como foi a invasão do celular de Sérgio Moro, segundo a decisão judicial que mandou
prender 4 suspeitos” https://glo.bo/32bu7w6
46
“’receita de ataque’ expõe limitações e amadorismo de hackers que acessaram mensagens do
Telegram” https://glo.bo/2CoNyqr
47
“Para especialistas em segurança digital, faltam elementos no relato de hacker” https://bit.ly/329meqU
48
“Hacker diz que Manuela D’Ávila intermediou contato com Glenn Greenwald; ex-deputada confirma”
https://glo.bo/2ZW85uC
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A publicação do material em parceria com o site é de evidente interesse
público [...][O El País] Não se furta, porém, de apresentar a seus leitores
um cabedal de notório interesse jornalístico, independentemente da
forma que tenha chegado à imprensa protegido pelo sigilo de fonte (EL
PAÍS, 2019)

Tal condição do jornalismo, associada às obrigações (morais) que a prática tem
para com a democracia, também é explicitada em sentido de deveres profissionais
posteriormente, neste mesmo texto. O editorial da versão brasileira do jornal espanhol
ainda argumenta, com base no precedente do vazamento dos dados diplomáticos do
Wikileaks, em 2010, que os jornais “têm muitas obrigações em uma sociedade
democrática: responsabilidade, confiabilidade, equilíbrio e compromisso ante os
cidadãos. Não estava e não está entre elas proteger os agentes públicos e os poderosos em
geral de revelações embaraçosas” (EL PAÍS, 2019).
A abordagem da divulgação por um caráter de obrigatoriedade de publicação,
instigada por um dever moral, se materializa na vigilância como estratégia não somente
ética, mas como prática dos veículos para com toda esfera de poder. Neste sentido, quando
o Grupo Globo (em seus jornais e emissoras de TV) optam por não participar da
divulgação do material, há um refúgio nos requisitos de legalidade para a obtenção do
material informativo que dá subsídio à produção jornalística. Como argumento ético, se
o material de origem é fruto de ilegalidade, a produção jornalística posterior não seria
considerada correta, válida, confiável. O que se estabelece, portanto, é uma disputa sobre
os termos nos quais a imprensa pode ou deve atuar, com o uso da obrigatoriedade moral
e respaldo legal para a divulgação, de um lado, e a obediência (conveniente) a um
princípio de não publicação de dados obtidos de forma ilegal.
É neste sentido que diferentes figuras institucionais são mobilizadas, por meio do
estabelecimento de precedentes, quando o TIB lembra a divulgação dos grampos ilegais
da presidenta Dilma, em 2015. Àquela época, diz o site, a Globo não se furtou ao
compromisso público de divulgação de uma interceptação telefônica obtida de forma
ilegal pelo então juiz Sergio Moro. Se a ação do Grupo Globo frente a materiais obtidos
ilegalmente imperasse sobre o dever jornalístico de publicação, o jornal nacional teria
discutido somente a ilegalidade da escuta e de sua divulgação, sem voltar o foco para o
conteúdo das mensagens. Não há, de fato, uma perspectiva de condenação moral ou
criminalização dos jornalistas no vazamento por parte da Globo, mas um apagamento
deliberado do conteúdo das conversas vazadas. Em situações semelhantes, afirma o editor
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do site, ocorreram as colaborações de seu editor, Glenn Greenwald, com o grupo Globo
nos vazamentos do caso Edward Snowden. Apontar para esta incoerência em diferentes
momentos é um método eficaz no sentido de expor um uso estratégico de princípios
morais, o que os esvazia de sentido.
É importante ressaltar, neste momento de observação institucional, a relevância
da associação dos valores jornalísticos ao princípio de interesse público. Como a pedra
de toque do jornalismo, este conceito parece surgir novamente como algo que se revela e
se atualiza no conteúdo em si, dispensando explicações que não façam menção aos “fatos”
no qual se fundamentam. Ao elencar “o interesse público” (no singular) como um
interesse que paira acima de todos os interesses, particulares ou não, temos novamente
uma fundamentação em termos de deveres morais. Com isso, podemos nos apropriar e
avaliar a correlação forte entre as aparições do interesse público (enquanto princípio
máximo) e valores profissionais mobilizados para sua justificação.

Gráfico 10: Dados de coocorrências entre o princípio "interesse público" e os demais valores jornalísticos avaliados
neste trabalho

Esboçar esta nova rede de sentidos pode nos ajudar a compreender não somente
como os profissionais organizam tal princípio em termos práticos, mas também a
compreender quais são as justificativas morais organizadas de forma prioritária ao redor
do interesse público. Sendo assim, valores como exatidão, equilíbrio e factualidade
tiveram os menores graus de correlação com aquele interesse, ao passo que
independência, objetividade, verdade e vigilância, em ordem crescente, tiveram um grau
de correlação mais relevante. A partir do observado nos textos, percebemos que a
dinâmica de preservação do chamado interesse público passa, no caso brasileiro, por uma
atuação de desvelamento de fatos ocultos. Neste sentido, há uma coerência na observação
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que a verdade vem à tona por meio de uma atuação vigilante e observadora, mas não
necessariamente em uma revelação de apuração precisa ou isenta e independente.
Objetividade e imparcialidade, os dois valores que fundamentam a narrativa ética do
jornalismo no século XX, ainda são importantes demonstrações de afastamento entre o
veículo e aqueles que são denunciados.
A dimensão da relação entre vigilância e verdade, exposta anteriormente, aqui se
traduz em instrumento de exposição e defesa primordial do interesse público. A própria
natureza das publicações em questão, constituída pelo vazamento de conversas privadas
com impacto considerável a coisa pública, apontaria para a predominância de tais valores.
Tais momentos e acontecimentos são centrais para que o jornalismo se legitime e
estabeleça os vínculos que validem sua posição institucional, justificando a existência de
leis específicas que protejam sua atuação bem como seus códigos deontológicos e cultura
profissional.
A partir disso, avançamos nossa análise para o segundo nível da análise,
observando como o debate se dá em linguagem, a partir dos argumentos, reivindicações
e declarações dos veículos envolvidos nesta cobertura. Vamos compreender como surgem
as discussões em torno dos limites, direitos e deveres dos jornalistas enquanto
profissionais dentro dos textos jornalísticos, especialmente nos argumentos presentes em
editoriais, colunas opinativas e reportagens com a divulgação das conversas da Vaza Jato.
Já entram em questão os movimentos e argumentos previamente mostrados, mas
agora com nova perspectiva analítica. Observamos como as discussões e declarações dos
diversos atores jornalísticos do caso buscam construir os valores e princípios jornalísticos
em seus argumentos, no sentido de se organizar coletivamente e orientar o leitor no
sentido do que é o “bom” e do que é o “mau” jornalismo. É assim que é relevante observar
que no anúncio da parceria com a Folha de S. Paulo, Demori e Greenwald (2019b) fazem
menção direta ao “papel da imprensa livre em uma democracia”. Em seguida, associam
tal papel à transparência e à necessidade de vigilância sobre aqueles que exercem poder.
Argumento de sentido semelhante já pôde ser encontrado na publicação de
Greenwald e Pougy (2019) sobre a parceria com a revista Veja, quando eles apontam que
dar transparência aos atos corruptos de oficiais poderosos é o objetivo principal das
publicações. O próprio editorial de Veja entra no mesmo sentido, afirmando que a
“liberdade de imprensa existe para jogar luz sobre aquilo que as figuras mais poderosas
de nossa sociedade fazem ás sombras”. Nestes casos, como dizíamos anteriormente, os
argumentos são construídos no sentido de estabelecer, seja como finalidade, seja como
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dever, a vigilância enquanto método e valor que dá utilidade ou legitimidade moral ao
jornalismo.
Quando tecendo comentários a respeito da história dos vazamentos e denúncias
como parte constituinte do jornalismo, Greenwald, Demori e Reed (2019) argumentam
que “só o jornalismo independente do governo e livre da influência de oficiais imorais
pode garantir que o público seja informado sobre as ações de seus líderes, e desse modo
evitar que governantes corruptos atuem nas sombras”. Neste trecho, podemos observar a
manifestação de uma série de condições que se apresenta como base de um dever
jornalístico maior de fiscalização do poder público. A mesma metáfora do jogo de luz e
sombra neste texto evoca valores de independência não somente com relação ao governo,
mas como de seus agentes, estabelecendo uma crítica velada à Globo em sua relação com
Sergio Moro, mas não com o governo Bolsonaro como um todo. Aqui aparece a figura
do dever jornalístico de proteção do sigilo da fonte e a recorrência a princípios que
orientam a sua prática profissional.
Ao comentar a mudança de postura pública de Deltan Dallagnol e dos demais
procuradores da Lava jato, bem como do ex-juiz Sergio Moro com relação ao vazamento
de conversas privadas, os editores do The Intercept lançam mão de um exemplo
mencionado pelos próprios procuradores em chats privados sobre o quesito transparência
no Brasil. Em grupo fechado, os procuradores usaram um índice de transparência como
critério para a crítica e o embasamento para vazamento de informações de agentes
políticos. Tomando os líderes do mesmo índice citado pelos procuradores como
parâmetro de corrupção, de autoria da Transparência Internacional, os editores apontam
que “[a] mídia tem um papel fundamental no sistema de integridade na Dinamarca, e é
muitas vezes chamada de ‘o quarto poder do estado’, que tem o papel de fiscalizar os
outros três, garantindo que eles se comportem da forma correta” (GREENWALD;
DEMORI; POUGY, 2019).
Como parte das discussões a respeito do sistema legal, no qual a Operação
Spoofing se desenrolava, o que se coloca em questão é a correção da atuação do jornalista
que divulga dados obtidos de forma ilegal. A comparação, para fins de argumentação, se
dava com a divulgação de quaisquer documentos sigilosos obtidos por jornalistas, por
exemplo, e a aceitação por parte do Judiciário brasileiro de que somente há crime no
vazamento do material para o jornalista, não pelo jornalista. Este texto é especialmente
importante para a discussão em torno dos princípios jornalísticos e sua articulação
argumentativa nas condições práticas porque é por meio da exposição da contradição de
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Sergio Moro e Deltan Dallagnol que os jornalistas fundamentam sua postura. Em sua
conclusão, o texto traz:

Não importa o que Deltan, Moro e seus colegas digam sobre isso hoje.
Eles estão apenas virando a mesa para defender seus próprios interesses.
Isso não anula ou diminui a validade dos princípios fundamentais nos
quais acreditamos – os mesmos defendidos por eles no passado e que,
hoje, querem destruir. (GREENWALD; DEMORI; POUGY, 2019)

O que se coloca, neste caso, é a firmeza de princípios fundamentais jornalísticos
de responsabilidade e compromisso com um interesse público, de um lado, e uma
mudança de opinião, marcada pela “virada de mesa para defender seus próprios
interesses” (GREENWALD; DEMORI; POUGY, 2019) do outro lado. É esta integridade
do argumento, segundo os jornalistas, que estabelece este projeto, espalhado entre o site
e seus diversos parceiros, como agentes capazes de fiscalizar propriamente os detentores
de poder, justificando, por conseguinte, as práticas de vigilância.
Outro aspecto importante associado à vigilância é a fundamentação da verdade
nos materiais divulgados. Em publicação de 8 de julho de 2019, jornalistas do The
Intercept expõem parte do processo de checagem e verificação do conteúdo da Vaza Jato
a partir da crítica de uma das procuradoras da força-tarefa, numa disputa clara pelos
critérios de verdade e pela credibilidade no caso. Os autores do texto apontam que a
acusação de problemas de apuração na Vaza Jato é grave, e a partir daí eles estabelecem
a defesa de seu trabalho como aquele capaz de exercer a vigilância demandada pelo
“papel do jornalismo”.
Após afirmar que passaram semanas buscando os indícios que confirmassem a
autenticidade das conversas, os jornalistas apontam que repórteres dos veículos parceiros
também o fizeram e obtiveram o mesmo resultado (MARTINS; DEMORI, 2019). Os
jornalistas usam, ainda, o caso da confirmação da identidade da própria procuradora que
os acusou de publicar material com falsificações, trazendo trechos de conversas com
referências a artigos que ela tenha publicado e, para demonstrar a seriedade com o
processo, aponta que “Queríamos ter certeza de que não haveria chance de estarmos
errados. Assim, resolvemos consultar também a base de dados do Portal de transparência
do Ministério Público Federal” (MARTINS; DEMORI, 2019). A partir daí, disponibilizase links para os nomes dos membros do Ministério Público Federal, mostrando um passo
a passo para realizar uma busca pelo o nome da procuradora na base de dados.
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Por fim, ao observar os erros ocorridos ao longo do processo de publicação do
conteúdo, Martins e Demori (2019) ainda apontam que “Felizmente, o rigor com que
vimos trabalhando na #VazaJato fez com que erros fossem pontuais, e jamais alterassem
a compreensão de uma reportagem”. Nesta publicação e em outra, uma semana depois,
há a presença de uma forma de legitimação por autoridade jornalística coletiva, num
sistema de referencialidade jornalística. Isto é, a partir da confirmação da autenticidade
por repórteres de diversos veículos diferentes, “e diferentes orientações e com
credibilidade reconhecida confirmaram o conteúdo publicado” (GREENWALD;
DEMORI, 2019). Ainda neste trecho, os profissionais argumentam que estes veículos
parceiros “investigaram o conteúdo e atestaram, a partir de evidências concretas e
segundo os métodos jornalísticos tradicionais, sua veracidade” (GREENWALD;
DEMORI, 2019).
Este tipo de argumento é relevante porque explicita uma forma coletiva, embora
fechada nas práticas do campo profissional, de apuração e aferição de validade das
informações, ao mesmo tempo em que os fatos passam a ser relevantes em sua circulação
coletiva, por diversos veículos simultaneamente. Ao recapitular a tática de Moro e
Dallagnol de insinuar adulterações nas mensagens e conversas como dúvidas sobre a
autenticidade do material, os jornalistas do The Intercept ainda argumentam que é
“responsabilidade dos jornalistas e pessoas razoáveis, quando confrontados com essa
postura cínica, apontar para a enorme evidência concreta e conclusiva que prova, de
maneira definitiva, que o material [...] é autêntico e verdadeiro” (GREENWALD;
DEMORI, 2019).
O argumento estava presente também em publicação anterior, intitulada “A quem
interessa a narrativa dos ‘Hacker criminosos’ na #VazaJato” (DEMORI; GREENWALD,
2019a). Ao avaliar a seriedade das revelações, os editores do site apontam que “[a]
imprensa séria virou contra Sergio Moro e Deltan Dallagnol em uma semana graças às
revelações do TIB”. Logo em seguida, o texto menciona os veículos que estão trabalhando
juntos, seriamente, contra essas forças políticas dispostas a mudar o rumo da “narrativa”
da Vaza Jato. É então que o sentido de antagonismo supera Sergio Moro e Dallagnol:

A grande preocupação dos envolvidos agora, com ajuda da Rede Globo
– já que não podem negar seus malfeitos – é com o “hacker”. E também
nunca vimos tantos jornalistas interessados mais em descobrir a fonte de
uma informação do que com a informação em si. Nós jamais falamos em
hacker. Nós não falamos sobre nossa fonte. Nunca. (DEMORI;
GREENWALD, 2019a)
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Esta, que parece ser uma crítica voltada aos agentes políticos, se torna uma crítica
de imprensa (novamente), quando Demori e Greenwald (2019a) se fazem perguntas
retóricas a respeito da busca pelas fontes de informação alheia e seus objetivos.

Já imaginou se toda a imprensa entrasse numa cruzada para tentar
descobrir as fontes das reportagens de todo mundo? A quem serve esse
desvio de rota? Por enquanto nós vamos chamar só de mau jornalismo,
mas talvez muito em breve tudo seja esclarecido.(DEMORI;
GREENWALD, 2019a)

No plano argumentativo, portanto, este é um momento precioso para nossas
observações, uma vez que a divisão de “lados” da cobertura assume contornos claramente
morais: “a imprensa séria” versus uma imprensa que não é séria. O “mau jornalismo” da
outra parte certamente assim o é caracterizado somente em comparação a um “bom”
jornalismo. Por isso, alcançamos o terceiro estágio de observação analisando como se
constroem os regimes de referência moral e factual das práticas discutidas no caso,
buscando compreender quais são os fatos centrais abordados no caso e como eles
constroem uma narrativa em torno de valores.
Observamos, ao longo deste processo, pelo menos cinco recortes factuais
especialmente relevantes para a construção de um sentido moral jornalístico dentro desta
cobertura. Tais momentos são relevantes porque, ao evidenciar uma cadeia de eventos e
recontá-los segundo práticas e argumentos, como vimos antes, os jornalistas constroem
uma versão específica de valores e princípios capazes de dar suporte a suas práticas. O
primeiro se localiza, de forma específica, nas primeiras publicações da cobertura, com a
apresentação não somente dos vazamentos em si, mas dos critérios e princípios editoriais
que os guiam. O segundo momento de referência moral explícita se deu na tentativa, por
parte de parlamentares ligados ao governo, de impedir a divulgação dos fatos junto ao
Judiciário. O terceiro item, de forma mais difusa, está ligado à validação das informações
pela atuação conjunta com os pares e a não-participação da Globo, ensejando uma espécie
de desconfiança a partir de vigilância.
A construção dos valores morais e princípios que guiam a produção jornalística a
partir de referências factuais da cobertura também será reforçada por outros dois fatores
de discussão. Eles trazem uma dinâmica diferente dos três exemplos já mencionados por
demandar, no quarto recorte, uma reconstrução factual diversa na qual sua atuação como
veículo de imprensa não está colocada em questão de forma direta. Sendo assim, quando
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discutindo os planos da Lava Jato para criar um fundo com gestão própria e lucrar com
os recursos recuperados de casos de corrupção, há mais uma construção moral sobre as
intenções dos membros da Força-tarefa. O último momento especialmente frutífero para
nossa análise, que já foi mencionado previamente, é quando a cobertura escapa dos
vazamentos em si e se volta para o debate em torno da prisão do hacker responsável pelo
roubo das conversas privadas.
Em todos os casos, o que buscamos é avaliar quais são os fatos elencados, como
eles são dispostos, descritos, e quais são os valores que daí emergem, com foco primeiro
no vazamento em si, evoluindo para as consequências políticas, jurídicas e jornalísticas
da atuação. A primeira parte desta análise deve se voltar para os primeiros editoriais e
reportagens da cobertura, visto que este é um documento fundamental para a explicação
dos demais desdobramentos e da compreensão que o público geral teria da cobertura em
si. O foco inicial, portanto, está em como os jornalistas reconstroem e organizam, de uma
perspectiva moral, o próprio vazamento das informações, abordando a forma de obtenção
das informações, as práticas de seleção e organização dos fatos e as regras que os cercam.
O texto “As mensagens secretas da Lava Jato”, assinado por Glenn Greenwald,
Betsy Reed e Leandro Demori (2019) é completamente dedicado a explicar “como e por
que o Intercept está publicando chats privados sobre a Lava Jato e Sergio Moro”. O texto
foi publicado ao mesmo tempo que outras três reportagens que revelam as discussões
internas da força-tarefa e dela com o então juiz dos casos, destacando que tanto os
procuradores quanto o juiz foram internacionalmente celebrados como combatentes da
corrupção. Este primeiro instante é importante para, desde o início, estabelecer uma
oposição entre o que a imagem pública e as práticas privadas dos denunciados. Isto é
importante para abordar diretamente a credibilidade dos envolvidos e dá aos jornalistas
envolvidos na divulgação uma postura de observadores daquilo que se fazia em privado.
Logo de início, ao mensurar o tamanho dos arquivos e a extensão do caso, a
publicação das conversas já busca revelar “comportamentos antiéticos e transgressões
que o Brasil e o mundo têm o direito de conhecer”(GREENWALD; REED; DEMORI,
2019). O questionamento das condições éticas e legais daquilo que está sendo revelado é
colocado, desta forma, como um direito dos cidadãos e um dever fundamental do
jornalismo. A seguir, a importância política da Lava Jato, nacional e internacionalmente,
é articulada com o fato de que a condenação de Lula (e sua ratificação rápida pela segunda
instância) teve consequências políticas imediatas no quadro eleitoral brasileiro, do qual
Moro é beneficiário, até então como ministro.
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É a partir daí que os editores classificarão Moro e os procuradores como “figuras
altamente controversas”, sendo ora elogiados por combater a corrupção, ora acusados de
seletividade e partidarismo. É aí que a publicação apresenta a sua contribuição como
agente jornalisticamente relevante, pois “pela primeira vez, o público vai tomar
conhecimento do que esses juízes e procuradores estavam dizendo e fazendo enquanto
pensavam que ninguém estava ouvindo” (GREENWALD; REED; DEMORI, 2019).
Aqui, existe o enquadramento da factualidade como um desempate daquelas
controvérsias e acusações contra o juiz e a força-tarefa, que fora anteriormente
apresentado. Os editores, desta forma, constroem a controvérsia, recontam as acusações
e alegam que o jornalismo é essa figura de observação, capaz de lançar luz sobre aquilo
que se dizia sem se saber observado, abrindo espaços do jogo que eram anteriormente
privados.
O desempate é colocado em desvantagem para os procuradores que, segundo os
dados vazados, “falavam abertamente sobre seu desejo de impedir a vitória eleitoral do
PT”, ou ainda que “o juiz Sergio Moro colaborou de forma secreta e antiética com os
procuradores da operação para ajudar a montar a acusação contra Lula” (GREENWALD;
REED; DEMORI, 2019). Aqui o enquadramento moral se pauta na exposição de
inconsistências e mentiras por parte dos envolvidos na Lava Jato, quando o público será,
finalmente, capaz de tomar conhecimento e avaliar as ações da força-tarefa. Com isso, os
próximos fatos a serem elencados pelos jornalistas serão importantes para descrever a
obtenção das provas e os situar no debate político enquanto buscam se afastar da acusação
de favoritismo ou defesa de Lula e/ou do PT.
É assim que, logo de início, esclarece-se que o “único papel do The Intercept
Brasil na obtenção desse material foi seu recebimento por meio de nossa fonte”
(GREENWALD; REED; DEMORI, 2019), na busca por simplificar uma relação que
poderia ser comprometedora. Esta simplificação opera um sentido de fundamentar os
princípios do veículo, que diz buscar o exercício de um dever: informar a sociedade sobre
as questões de interesse público. Ainda neste quesito, o site inicia um processo de
explicações em torno das práticas e princípios que guiam este atendimento ao interesse
público, com o julgamento das informações que são de interesse de coletividade daquelas
que devem ser preservadas, por constituírem parte do direito à privacidade dos
envolvidos.
O aspecto de elevação moral desta prática e diferenciação dos jornalistas desta
cobertura na comparação com os agentes públicos expostos se dá, como vimos
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anteriormente, pelo uso do exemplo do vazamento das conversas telefônicas entre Lula e
Dilma. O The Intercept diz ter aplaudido, junto a outros jornalistas, comentaristas e
ativistas, a divulgação dos áudios por Sergio Moro por acreditar nos princípios de
transparência na gestão da coisa pública. A manutenção deste princípio moral dá, assim,
a autorização para a publicação dessas conversas. A diferenciação moral, no entanto, vai
acontecer na medida em que os jornalistas apontam que

a divulgação feita por Moro e diversos veículos da imprensa dos diálogos
privados entre Lula e Dilma incluíam não apenas revelações de interesse
público, mas também comunicações privadas de Lula sem qualquer
relevância para a sociedade. o que levou muitas pessoas a argumentarem
que a divulgação tinha o propósito de constranger pessoalmente o expresidente. Ao contrário deles, o Intercept decidiu manter reservada
qualquer comunicação ou informação relacionada a Moro, Dallagnol e
outros indivíduos que seja de natureza puramente privada
(GREENWALD; REED; DEMORI, 2019)

Desta forma, os jornalistas estabelecem um vínculo moral firme com o princípio
da utilidade pública ao mesmo tempo que se diferenciam dos atores com os quais
eventualmente concordaram. O princípio do interesse público, assim, é atualizado em
sentidos de vigilância, de revelação da verdade e de demais valores como independência,
imparcialidade e responsabilidade. É importante perceber o quanto os valores de
objetividade não são necessariamente mobilizados de forma tão explícita e clara, neste
caso. Outro fato elencado é a afirmação explícita de que o acervo tem cópias diferentes e
protegidas fora do Brasil para garantir o acesso de vários jornalistas e sua publicação
ainda que autoridades brasileiras tentem a impedir. Neste caso, há uma disposição prática
em desenhar seu contrário como alguém de fato poderoso, afinal são eles agentes públicos
do Judiciário e do Executivo e a imprensa como detentora de uma liberdade que busca
lançar luz sobre as sombras que o poder político lança.
Por fim, o The Intercept busca argumentar e construir sua postura, neste texto,
como veículo de princípios (a liberdade de imprensa, a verdade nas publicações e a
transparência nos atos dos agentes públicos), nos quais a checagem de fatos e
reorganização das ações públicas dos acusados seriam metodicamente analisados,
baseados em suas regras de atuação. Esta reconstrução moral segundo princípios
apriorísticos é tão forte, neste texto, que se aponta a necessidade de subversão de algumas
regras gerais para a obtenção do resultado final publicado, neste caso o site não solicitou
comentários dos envolvidos nas reportagens para evitar que eles atuassem para impedir a
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publicação. As partes mencionadas teriam sido, assim, contatadas logo após a publicação,
que pode atualizar o conteúdo com comentários. Para além do dado tecnológico da
possibilidade de atualização do conteúdo como característica de impacto na prática,
chama atenção o fato de surgir uma justificativa para o não cumprimento da regra de
representação proporcional de versões e de concessão de espaço para defesa dos acusados.
A partir de um potencial tecnológico e de um argumento de risco, portanto, um dever foi
suspenso e o adiamento da prática a ele associada ganhou justificativas. Com isso, o
sentido do reforço do compromisso moral do site com as categorias morais do jornalismo
se reforça de forma explícita numa cobertura que tem o objetivo expresso de durar um
longo período.
A forte reação por parte do governo, que os jornalistas do TIB já tratavam como
certa, foi apontada como motivo de tal suspensão de um “direito de resposta”
proporcional e veio a ser observada, recontada e analisada pelo site a partir de matérias
sobre os pedidos de censura judicial às publicações. O caso somente foi coberto, dentro
do escopo da Vaza Jato, a partir da recomendação de arquivamento dos pedidos por parte
do MPF, em 26 de julho. Centrada primeiramente na própria decisão judicial que incide
sobre o pedido de um parlamentar da base do governo Bolsonaro e outro de alguém que
solicitou sigilo de identidade, a matéria se debruça precisamente sobre os valores morais
e legais da censura (MARTINS; DIAS, 2019). A primeira parte do texto concentra-se nas
questões constitucionais de vedação explícita a formas de censura prévia ao material
jornalístico, ainda sem questionar os muitos casos de censura judicial do Brasil
atualmente, como apontado por levantamento de Fausto Farias (2019). No mesmo sentido
daquilo que Farias (2019) encontrou ao observar os últimos dez anos, os argumentos
levantados pelas solicitações de censura judicial se ancoravam em razões previamente
contempladas pela Lei de Imprensa, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal em 2009. É nessa decisão do STF que o MPF e, consequentemente, The Intercept
se baseiam. O enquadramento da Lei de Imprensa e da lei de Segurança nacional, neste
caso, se dá pela sua associação com a Ditadura Militar brasileira (1964-1985). O período
é usado, portanto, como referência da limitação das liberdades individuais e de imprensa.
Assim, o texto de Martins e Dias (2019) volta sua observação para as possíveis
punições a jornalistas ou veículos que “ofendessem a ‘moral pública e os bons costumes’.
Se os alvos fossem o presidente ou outras autoridades a pena poderia ser um terço maior”
(MARTINS; DIAS, 2019). Desta forma, a Lei de Imprensa é vista por uma perspectiva
somente moral, como instrumento autoritário de exercício de poder e supressão da
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liberdade de imprensa. Quando retomada a leitura da decisão, os jornalistas apontam o
reconhecimento, por parte do procurador, da ausência de evidências do envolvimento dos
jornalistas nas invasões para a obtenção dos dados, pedindo pelo arquivamento dos
pedidos. Neste sentido, os jornalistas fazem uma menção interna ao primeiro editorial da
cobertura, reforçando a coesão de princípios.
No restante da publicação, Martins e Dias (2019) destacam trechos da decisão
judicial que discutem o papel de imprensa, a importância de sua liberdade e os possíveis
conflitos oriundos de eventuais abusos e excessos pela imprensa. A liberdade da atuação
da imprensa é aqui associada pelo procurador e recirculada pelos jornalistas como
sinônimos não somente da atividade jornalística, mas também da livre manifestação do
pensamento. Há um outro fato elencado já no final da publicação que é importante
destacar: na decisão judicial e na matéria consta o argumento de que “o conteúdo das
matérias se refere a pessoas que ocupam cargos públicos e, nesta condição, estão
naturalmente mais expostas ao trabalho da imprensa” (MARTINS; DIAS, 2019). Tal
argumento é bastante semelhante àquele visto nos Princípios Editoriais do Grupo Globo
(2011), de que os servidores públicos em geral devem ter uma esfera de privacidade
reduzida, algo que justifica a atuação vigilante sobre agentes públicos em geral.
Esta percepção é importante no sentido de avaliar o próximo fato abordado como
referência normativa, especialmente pelos objetivos financeiros da Lava Jato. Até então,
o foco das publicações era quase exclusivamente voltado para o fato de que a Lava Jato
tinha, em seu funcionamento interno, uma intenção e uma proposta política dissimuladas
em seus posicionamentos públicos. Este conflito moral é ressaltado e aprofundado
quando, pouco mais de um mês depois do início das publicações, são vazadas conversas
que expõem as intenções financeiras dos membros da Força-tarefa. Este momento forma
o terceiro recorte no qual a reorganização factual das intenções da Lava Jato é colocada
em xeque pela Vaza Jato. Primeiramente estes casos vêm pelas ambições financeiras
pessoais de Deltan Dallagnol e, depois, por meio da intenção de criar uma “fundação”
com aportes financeiros advindos dos recursos recuperados pela força-tarefa.
A primeira indicação de tal tipo de intenções financeiras por trás da condução da
operação Lava Jato veio na reportagem “400k”, assinada por Amanda Audi e Leandro
Demori (2019) e em texto publicado por eles em parceria com Flávio Ferreira na Folha
de S. Paulo (2019). Nela, o procurador Dallagnol é apontado como criador de um plano
de negócios que buscaria lucrar com eventos e palestras na esteira da fama e dos contatos
ao longo da operação. O primeiro dado importante desvelado é a intenção de ocultação
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da real sociedade da empresa por meio do uso de nomes de familiares. As intenções
escusas dos líderes da Lava Jato, portanto extrapolavam o sentido estrito da moralidade
da ação politicamente motivada e dissimulada. A partir da criação de empresas com
laranjas, os procuradores da República discutiam formas de burlar a lei e evitar, assim,
questionamentos legais e críticas sociais amplas.
Do ponto de vista da moralidade da discussão, portanto, a revelação aponta para
mais uma camada de disputas e, assim, lança-se a referência a mais uma forma de
obtenção e exercício de poder: o financeiro. Os textos de Audi e Demori (2019) e de
Ferreira, Audi e Demori (2019) destacam que a lei não proíbe que procuradores sejam
sócios, investidores ou acionistas de empresas, contanto que não tenham poder de
administração ou gestão de empresa privada. Além disso, a mobilização de duas
funcionárias públicas para a função de organização da atividade pessoal do chefe da
Força-tarefa no MPF a partir dos diálogos ajuda a caracterizá-lo como alguém como busca
atenção de forma excessiva. O engrandecimento pessoal, pelo exercício de poder dentro
do Judiciário, ou pelo enriquecimento a partir de palestras remuneradas é algo que
contrasta com o aparente pensamento coletivista e altruísta da luta anticorrupção. O
combate às formas de enriquecimento ilícito e desvio de funções públicas para fins
privados é, obviamente, foco central das acusações que a Lava Jato organizou ao longo
de sua história, e tais conversas apontam para algo que, moralmente, se caracteriza como
exploração financeira da causa e desvio de funções.
Outro ponto destacado pela reportagem publicada na Folha de S. Paulo é o pedido
de processo disciplinar contra os procuradores do MPF, feito pelos deputados Paulo
Pimenta e Wadih Damous, ambos do PT. “O órgão entendeu à época que as palestras se
enquadravam como atividade docente, o que é permitido por lei, e ressaltou que grande
parte dos recursos era destinada a instituições filantrópicas” (FERREIRA; AUDI;
DEMORI, 2019). A criação de um instituto, a parceria com empresas de organização de
eventos e a elaboração de um plano de negócios para uma empresa gerida, no papel, pelas
esposas dos procuradores compõem o cenário de fraude presente nas críticas e
solicitações de impedimentos legais que constavam dos pedidos de Pimenta e Damous.
O que se coloca, aqui, é uma forma de confirmação das suspeitas dos deputados petistas
com relação às intenções financeiras dos procuradores a partir da visibilidade com a Lava
Jato.
A reportagem de Ferreira, Audi e Demori (2019) na Folha de S. Paulo ainda
destaca que em “dezenas de conversas analisadas pela Folha e pelo Intercept, Deltan
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mostrou grande interesse quanto ao valor de cada palestra” (FERREIRA; AUDI;
DEMORI, 2019), ajudando a caracterizá-lo como alguém ganancioso. Isto porque ao
discutir valores totais, a publicação ainda aponta que “[c]aso tenha atingido a meta de
faturamento líquido de R$ 400 mil em 2018, essa remuneração pode ter superado a soma
dos salários de Deltan como procurador da República naquele ano” (FERREIRA; AUDI;
DEMORI, 2019). Esta perspectiva é reforçada quando, além de discutir os rendimentos e
possibilidades de cachês também com Sergio Moro e Rodrigo Janot (ex Procurador Geral
da República), Dallagnol buscava traçar estratégias “para lucrar” atraindo públicos que
não se interessassem somente pelos aspectos jurídicos da Lava Jato, que caracterizariam
as suas atuações como “aulas”.
Perspectiva semelhante é percebida em outra matéria publicada na Folha de S.
Paulo, assinada por Paula Sperb, Ricardo Balthazar e Amanda Audi (2019) em agosto,
quando aponta-se que Moro não prestou contas de palestra remunerada enquanto era juiz.
O tema da palestra ocorrida em 2016 era o combate a corrupção e a matéria destaca que
os ingressos se esgotaram em 48 horas, com direito a participação do público pedindo
informações sobre a eventual prisão de Lula. O trabalho jornalístico passa, então, pelo
cruzamento dos dados financeiros informados por Moro, com auxílio de levantamento
realizado pela Agência Pública. O então ministro, por meio de assessoria, afirmou que o
não lançamento de dados ocorreu por esquecimento e que boa parte do cachê foi doado a
entidades beneficentes, de forma não identificada “para evitar a autopromoção” (SPERB;
BALTHAZAR; AUDI, 2019). A reconstrução dos fatos traz a perspectiva moral
frequentemente para o centro da discussão, quando percebemos os paralelos entre
enriquecimento pessoal versus combate à corrupção; posturas privadas e públicas antes
dos vazamentos versus depois do vazamento; e mesmo a não prestação de contas por
esquecimento versus documentação comprobatória de recebimento. Esta perspectiva é
tão presente que se mostra também na alegação de Moro, que justifica ter doado o cachê
e não ter feito divulgação do fato por razões altruístas.
Essa perspectiva moralizante da discussão, com o pano de fundo da revelação das
atuações secretas da Lava Jato se mostra, mais uma vez, na resposta dos procuradores à
publicação da Folha de S. Paulo. O objetivo das palestras, segundo o coordenador da
força-tarefa, era a promoção da cidadania e o combate a corrupção, metas diametralmente
opostas ao favorecimento pessoal e enriquecimento com base em brechas da lei. A
resposta inclui o aspecto de licitude das palestras como atividades pedagógicas e a
alegação (não discutida pelos jornalistas ou pelo veículo) de que as funcionárias do MPF
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somente cuidavam da agenda do procurador quando se trata de “eventos gratuitos
relacionados a pautas de interesse institucional” (FERREIRA; AUDI; DEMORI, 2019).
Por fim, o ponto central de toda e qualquer reação dos procuradores e do ex-juiz
até então era alegar que eles não reconheciam as mensagens que a eles são atribuídas,
reforçando a dúvida a respeito da verdade do conteúdo das mensagens. Além disso, a
alegação dos procuradores de que o “material é oriundo de crime cibernético” não traz,
necessariamente, um questionamento com relação à validade das mensagens, mas tenta
estabelecer uma linha moral a partir da perspectiva do crime. Materiais oriundos de crime,
portanto, não poderiam ter contexto e veracidade comprovados, colocando a Lava Jato
novamente na posição oposta ao crime.
Ainda nas análises relativas aos fatos descritos e seus referenciais morais, temos
o fator, já explicitado anteriormente, da validação da cobertura pelos métodos
jornalísticos dos pares. Este fator é importante na ascensão desta cobertura porque, como
apontado anteriormente, o The Intercept Brasil foi criado em 2016 a partir de uma postura
crítica de Glenn Greenwald com relação à imprensa tradicional brasileira na cobertura do
processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. À época, relata Greenwald,
a ausência de contraditório e a cobertura homogeneizada dos grandes veículos de
imprensa brasileiros da situação política exigiam o desenvolvimento de uma plataforma
alternativa de jornalismo, capaz de trazer uma maior pluralidade de versões e
discussões49.
Apesar do reconhecimento internacional de Greenwald depois do vazamento dos
dados da NSA por Edward Snowden, trabalhado em parceria com a Globo no Brasil, o
The Intercept Brasil seguiu como um veículo alternativo e pouco mencionado pela grande
imprensa nacional até meados de 2019, nesta cobertura. A associação direta com veículos
como a Folha de S. Paulo e a Veja são articulados como, além de uma inserção no cenário
mainstream brasileiro, uma ligação jornalística forte para além de posicionamentos
políticos dos veículos. No mesmo sentido, a parceria com Reinaldo Azevedo, da Band
News FM e do UOL, representa uma perspectiva crítica à Lava Jato não somente por um
ponto de vista de esquerda, de onde o The Intercept Brasil se organiza 50, mas também
pela direita no espectro político brasileiro.

49

Informações também discutidas em entrevista concedida por Greenwald a Juca Kfouri no programa
Entre Vistas, da TVT, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OTWHMB5G1Ug
50
Matéria sem assinatura publicada no portal R7, da Record, em outubro de 2018 já acusava o site de não
atuar segundo ditames de independência jornalística e de favorecimento à campanha do recém-eleito
suplente de Deputado Federal David Miranda, casado com Greenwald. https://bit.ly/3h30bqH (R7, 2018)
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A cada anúncio de uma nova parceria para a cobertura, os editores do site reforçam
a importância de uma cobertura ampla do caso, no sentido de solidificar: 1. As provas
obtidas; 2. A validade da publicação como tema de interesse público geral; e 3. Qual é o
lugar que o “bom jornalismo” ocupa neste cenário. Tais considerações estão presentes ao
longo das publicações e podem ser constatadas de forma exemplar em pelo menos três
pontos da cobertura. Primeiro no anúncio de novas parcerias feito uma semana depois das
primeiras publicações dos diálogos; o segundo é evidente depois de mais duas semanas,
com a reação do governo Bolsonaro; e o terceiro momento é a revelação de predileção da
Lava Jato por alguns jornalistas e veículos.
Além desses, trazemos para o escopo de análise o conflito que se estabeleceu a
partir da postura da Globo por ignorar a cobertura dos vazamentos, focando na acusação
criminal da obtenção das mensagens. Como tal perspectiva já foi abordada previamente,
ela retornará pontualmente a esta altura da análise por seu relevo, mas servirá de base
para que compreendamos o processo de vigilância da imprensa sobre a imprensa. O
mecanismo de pressão política que o vazamento dos dados cria sobre a força-tarefa e os
demais políticos se estende para a imprensa dado o peso factual que as revelações trazem.
A Globo é cobrada em sua ausência precisamente porque veículos com postura editorial
semelhante com relação à Lava Jato (Estadão e Veja) reconhecem a importância dos
diálogos e se engajam no fato. Isto posto, a própria cobrança por um posicionamento pode
ser vista como aspecto moralizante, na medida em que coloca em questão o compromisso
da Globo com o jornalismo em sua relação com Sergio Moro e a Lava Jato.
A atribuição de validade das mensagens vazadas, de início, tem caráter jornalístico
de pesquisa e apuração, conforme detalhamento no primeiro editorial da série, já
analisado nesta tese, assinado por Glenn Greenwald, Leandro Demori e Betsy Reed. Neste
nível da análise, no entanto, aqueles fatos e métodos ganham reforço constante, e é por
isso que se torna relevante lançar novo olhar sobre o texto “As provas de que os chats são
autênticos agora vêm de diversos veículos de comunicação – são definitivas e
esmagadoras” (GREENWALD; DEMORI, 2019). Neste caso, a variedade de jornalistas
e veículos trabalhando ao mesmo tempo no material e alcançando a mesma conclusão
relativa à veracidade dos diálogos, é um fato que, segundo o site, destaca a robustez de
método e, portanto, dos princípios apresentados no início.
A ausência inicial de especificidade da acusação de Moro e Dallagnol também é
mobilizada como aspecto relevante da crítica do The Intercept Brasil. “Eles dizem “não
reconhecer a autenticidade”, o que é diferente de dizer que os chats são falsos. Eles jamais
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apontaram uma frase sequer que teria sido, segundo eles, inventada ou adulterada”
(GREENWALD; DEMORI, 2019). A partir daí os editores elencam que, somente quando
as acusações ganharam corpo em veículos como Estadão e Veja, os envolvidos passaram
a insinuar uma adulteração das mensagens. Eles retomam, ainda, o editorial da Folha de
S. Paulo, quando do anúncio da parceria, que retomava mudanças de postura dos
procuradores e do ex-juiz.
Em oposição às mudanças de versão e de postura daqueles que tiveram suas
conversas vazadas, os editores do site apontam que “[o] que ocorreu foi justamente o
oposto. Diferentes veículos de mídia, de diferentes orientações e com credibilidade
reconhecida confirmaram o conteúdo publicado”(GREENWALD; DEMORI, 2019). De
um lado, portanto, alguém que é acusado de ter intenções dissimuladas e posicionamentos
diferentes nas esferas pública e privada e, do outro, atores que dizem defender um
princípio (jornalístico) firme o suficiente para ultrapassar posicionamentos políticos. A
arena de discussão, portanto, é moralizada em sentido quase explícito.
A perspectiva de validação passa, portanto, pela variedade de veículos que
confirmam a autenticidade do material e pelo rigor no processo de apuração e checagem
de fatos. É assim que se apresentam algumas descrições do método jornalístico, de modo
a evidenciar, primeiro o papel do The Intercept:

O Intercept só publicou o material após uma apuração minuciosa, que
incluiu consultas com especialistas em tecnologia, com fontes que
corroboram a autenticidade de conversas privadas que tiveram com os
procuradores (das quais jamais saberíamos sequer da existência), com
juristas e partes envolvidas nos processos que confirmaram a veracidade
de vários documentos e atos processuais inéditos e confidenciais, além
da comparação jornalística entre o conteúdo das discussões e eventos –
públicos ou não –- que os procuradores participaram.(GREENWALD;
DEMORI, 2019)

Neste sentido, logo após apresentar seus métodos e valores, os editores
argumentam que “Após a publicação dos primeiros artigos da série #VazaJato, diferentes
veículos, usando métodos similares de investigação jornalística, confirmaram a
autenticidade do material” (GREENWALD; DEMORI, 2019). São citadas matérias do
BuzzFeed Brasil (ainda fora da colaboração com a cobertura, mas já pautando o tema),
da Folha de S. Paulo, do El País e do Correio Braziliense. A partir da colaboração com
Veja, destaca-se que “Foram analisadas pela reportagem 649.551 mensagens. Palavra por
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palavra, as comunicações examinadas pela equipe são verdadeiras e a apuração mostra
que o caso é ainda mais grave”(GREENWALD; DEMORI, 2019).
A verificação por terceiras fontes, diferente dos denunciados e externa ao The
Intercept, é mencionada como mais um fator de verificação e confirmação da veracidade
das mensagens utilizadas. A partir de matéria assinada por Regiane Oliveira no El País
Brasil, cruza-se os dados não somente das conversas de repórteres do veículo com
assessores e procuradores, mas também de fontes em off e duas fontes identificadas 51.
Vale pontuar que argumento semelhante surge quando da análise da reação do governo
Bolsonaro às revelações, Greenwald, Demori e Reed, em texto de 28 de julho, apontam
que, primeiramente, “O interesse público na divulgação desse material era óbvio desde o
início”(GREENWALD; DEMORI; REED, 2019). Além disso, eles apontam que os
mesmos métodos foram usados por outros parceiros, que encontraram os mesmos
resultados, demonstrando firmeza de método por parte do site. A robustez de método e
sua consistência por todo o espectro de posições políticas são, assim, uma forma de
comprovação de um posicionamento profissional e moral na relação com o material.
A partir de entrevista concedida por Dallagnol ao Estadão, Greenwald e Demori
abordam ainda a alegação de que a verificação das mensagens é impossível pois, segundo
o procurador, os dados pessoas das conversas nos aplicativos haviam sido apagados para,
em tese, proteger investigações em andamento. Ao questionar tais alegações, o argumento
é novamente organizado a partir de uma perspectiva moral, ao considerar o quão antiético
e suspeito este comportamento é. Segundo os editores do TIB, a ação dos procuradores
consiste na destruição de registros relativos a um trabalho público, com impacto relevante
em processos pendentes. A conduta é comparada à destruição de provas, e os editores
argumentam que tal ação “é tão escandalosa e antiética quanto a conduta revelada nas
mensagens” (GREENWALD; DEMORI, 2019).
O tema é retomado no texto de Greenwald, Demori e Reed (2019) sobre a reação
do governo Bolsonaro aos vazamentos, posto que a reação de Moro e dos procuradores é
encaixada num padrão internacional de reação das autoridades que são expostas em casos
de corrupção: “distrair a atenção de seus atos, demonstrados pelas reportagens, preferindo
fixar seu discursos contra os jornalistas e suas fontes” (GREENWALD; DEMORI;
REED, 2019). Assim, Moro e Dallagnol são incluídos na lista de atores que, até então,

51

“Afinal, é possível atestar a veracidade das mensagens divulgadas pelo The Intercept?”
https://bit.ly/2ZrDy98
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eles diziam combater: os políticos corruptos expostos por suas práticas. Esta denúncia
tem, assim, o papel de reforçar a desconfiança com relação aos agentes do Estado em prol
da credibilidade das instituições jornalísticas.
Tal credibilidade é construída de forma comparativa, quando o não-apoio da
Globo é mencionado, quando o suporte de Folha, UOL, e até mesmo Estadão e Veja são
elencados. Isso fica ainda mais evidente quando o texto menciona que “[o] blog que vem
funcionando como porta voz oficial de Moro se refere a nós como “cúmplices”, enquanto
Moro nos chama de ‘aliados de criminosos’ (GREENWALD; DEMORI; REED, 2019).
Evidenciar a existência de um blog (O Antagonista) que vem funcionando como portavoz oficial de Moro e seu posicionamento, traz aqui uma perspectiva importante no
sentido do posicionamento jornalístico-moral deste blog. Se considerado porta-voz do exjuiz e então ministro, a credibilidade do blog é atacada de forma frontal e o veículo, que
sequer foi citado nominalmente neste texto, perderia a capacidade de reivindicar para si
um lugar minimamente jornalístico, porque acrítico.
Tal informação voltou a ser relevante em 20 de dezembro de 2019, quando coluna
de Ricardo Balthazar na Folha de S. Paulo apontou que a força-tarefa da Lava Jato buscou
o apoio de jornalistas considerados aliados (BALTHAZAR, 2019). Publicado na
Ilustríssima, caderno de cultura do jornal, o texto de Balthazar conta como um pedido
seu, de acesso a um documento, foi tratado pelos assessores e procuradores da Lava Jato,
com a hipótese de liberação dos dados a um jornalista mais alinhado à força-tarefa. Apesar
de considerar o fato regular, o editor aponta que “examinar o relacionamento entre a Lava
Jato e os jornalistas nos bastidores da operação pode ser revelador” (BALTHAZAR,
2019). Isso porque “[os] diálogos examinados pela Folha mostram diversas situações em
que procuradores ajudaram repórteres de sua confiança a chegar na frente dos rivais na
corrida pela notícia” (BALTHAZAR, 2019). Apesar de apontar que não há nada de errado
com isso, o jornalista faz uma reflexão a respeito do quanto este jogo entra em conflito
com a postura pública dos próprios procuradores até então, no sentido de dar publicidade
e transparência aos fatos apurados pela Lava Jato.
O que se coloca, portanto, é que o uso de veículos alinhados com a própria forçatarefa tinha função estratégica de fazer prevalecer a versão do MPF sobre os fatos
investigados e ganhar apoio e influência na opinião pública e nos tribunais. Tal proposta
passava, por exemplo, pelo acesso antecipado de jornalistas específicos a inquéritos cujo
sigilo foi levantado por Sergio Moro e a antecipação de dados de fases da operação Lava
Lato. Assim, antes das operações, alguns profissionais de imprensa recebiam informações
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com o compromisso de as publicar quando todos os veículos recebessem as notas. Assim,
esses jornalistas tinham “uma vantagem importante nos dias de hoje, permitindo que
colocassem a notícia no ar antes que os concorrentes tivessem tempo de ler as notas”
(BALTHAZAR, 2019).
A normalidade de algumas dessas ações não impede o autor de elencá-las como
ações que têm o potencial de rompimento das barreiras éticas da profissão. A expectativa
de um tratamento positivo por parte da imprensa, fazia com que “até jornalistas que eram
julgados confiáveis foram tratados com frieza quando sugeriram pautas que a força-tarefa
achava negativas, arriscadas ou embaraçosas” (BALTHAZAR, 2019). Com isso, “em
busca de aproximação com a força-tarefa, alguns jornalistas que mantiveram contato com
Deltan pelo Telegram ignoraram balizas de natureza ética e usaram a discrição oferecida
pelo aplicativo para passar informações aos investigadores em caráter sigiloso”
(BALTHAZAR, 2019). Este tipo de revelação, ainda que sem nomear os profissionais
responsáveis envolvidos, lança as dúvidas sobre todos veículos de imprensa que
ofereceram apoio à Lava Jato até então.
O que se coloca no centro da discussão neste ponto, é a ineficácia deliberada de
alguns profissionais no exercício da vigilância sobre a Lava Jato. Se o destaque da
imprensa a alguns pontos sensíveis da força-tarefa perante a opinião pública na imprensa
eram tratados com decepção por parte dos procuradores, o fato de jornalistas cruzarem as
barreiras éticas da profissão por um acesso privilegiado a essas fontes é relevante. São
mencionados os casos de repórteres que submeteram textos aos procuradores, antes de
sua publicação e, ainda mais grave, profissionais que “concordaram em publicar
entrevistas que Deltan respondeu por escrito, inclusive com o acréscimo de perguntas que
não tinham sido feitas” (BALTHAZAR, 2019).
Em 20 de janeiro de 2020, matéria assinada por Rafael Moro Martins, Rafael
Neves, João Felipe Linhares e Glenn Greenwald no The Intercept Brasil expôs mais um
lote de conversas sobre a relação da Lava Jato com a imprensa, focando especificamente
no blog O Antagonista. Para expressar a ironia visível entre o nome e sua ação junto à
força-tarefa, o blog não antagonizava em nenhuma cobertura com a Lava Jato, sendo
adepto dos métodos dos procuradores e do ex-juiz mesmo após a revelação das conversas
de Moro, Dallagnol e demais procuradores. O nível de relação entre procuradores é
explorado ao ponto dos repórteres apontarem que o site foi usado pelos membros da forçatarefa para interferir na escolha do presidente do Banco do Brasil no governo Bolsonaro
(MARTINS et al., 2020). A relação é mantida, assim, para que os jornalistas tenham
166

acesso privilegiado às fontes, mas isso compromete, de forma fundamental, o exercício
de valores associados à independência, imparcialidade e vigilância.
Assim, os fatos são elencados a partir das conversas vazadas, de modo a
demonstrar uma necessidade de reflexão a respeito dos padrões de atuação da imprensa.
Ao estabelecer uma relação assim tão próxima para com as fontes, os jornalistas abrem
mão, também, de exercer sua função fundamental, algo que posteriormente será
apresentado na voz de um dos assessores da força-tarefa. Os repórteres apontam:

A leitura das conversas deixa claro que a Lava Jato e O Antagonista se
veem como parceiros. O site abre mão da função primordial do
jornalismo – fiscalizar o poder e os poderosos, aí incluídos procuradores
e juízes – e recebe em troca informações em primeira mão. Os
procuradores também interferiram, ao menos uma vez, diretamente na
direção editorial do site (MARTINS et al., 2020)

O que se diz, portanto, é que em troca de uma prática caracterizada como
“jornalismo chapa-branca”, os procuradores passavam informações privilegiadas ao site.
Dado o vínculo histórico que os jornalistas do Antagonista têm com a Revista Veja, é
relevante observar que o texto do The Intercept Brasil aponta que os responsáveis pelo
blog são aqueles “ajudaram a dinamitar a credibilidade da maior revista semanal do país,
a Veja – ao torná-la um panfleto antipetista e ingrediente crucial na crise que afundou a
editora Abril” (MARTINS et al., 2020). Embora não atribua de forma exclusiva a
responsabilidade da crise de Veja aos donos d’O Antagonista, este movimento estabelece
um referencial moral para o leitor, colocando a Veja em posição de vítima (ainda que
parcialmente) devido, entre outros fatores, à atuação panfletária destes profissionais.
Ainda no sentido de questionar o profissionalismo de O Antagonista, a matéria
ressalta que a predileção dos procuradores da força-tarefa pelo “sempre foi vista com
ressalvas pelos assessores de imprensa do MPF” (MARTINS et al., 2020). Aqui, os
assessores são colocados em oposição aos procuradores, na condição de profissionais de
comunicação, preocupados, dentro de um certo limite, com o uso estratégico de um site
que é tratado como não-jornalístico. Sendo assim, os assessores reconhecem que a postura
não-jornalística por parte do Antagonista é passível de críticas na discussão coletiva sobre
a Operação Lava Jato.
A postura excessivamente opinativa e subserviente dos jornalistas à Operação
Lava Jato é algo que integra a função estratégica do posicionamento da força-tarefa na
imprensa. Importante notar que, em um dos diálogos, um assessor chega a apontar que
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“Antagonista não é site jornalístico, é um blog de opinião. A diferença entre ele e o blog
do Luis Nassif, por exemplo, é só de posição no espectro ideológico”. Não há nenhuma
marcação dos repórteres com relação a este comentário do assessor. Neste trecho
percebemos que o exercício de um jornalismo posicionado pode ser tratado como
alinhamento automático e, portanto, incapacidade da realização de críticas contundentes.
O que se estranha, nesta situação, é o fato de que o Jornal GGN, de Luis Nassif, está
colocado no mesmo espectro ideológico e atuou de forma próxima ao The Intercept Brasil
desde a fundação da versão brasileira site, em 2016. Apesar de ambos figurarem, de
início, naquele grupo que caracterizamos como “Blogosfera Progressista Ampliada”, o
TIB prefere não estabelecer tal vínculo neste ponto.

3.4 Considerações a respeito da Vaza Jato
A formação de uma postura moral baseada na lógica da vigilância e da verdade,
aqui, ainda mostra uma conexão forte com alguns preceitos de independência nas práticas,
argumentos e referências jornalísticas. Sendo assim, o que fica evidente é o aparecimento
da vigilância enquanto valor central ao longo das 98 publicações, com seus cerca de 250
trechos de conversas analisados. Em nossas observações, a vigilância aparece articulada
principalmente com os princípios de interesse público e transparência.
O interesse público é um argumento de fundo genérico e amplo que, como
percebemos, é mobilizado de forma utilitária para justificar a finalidade da divulgação
das conversas. Por isto, desde o início argumenta-se a necessidade de exposição e de
quebra do sigilo da atuação de tais pessoas por uma finalidade ética específica. Não
obstante o uso utilitário do interesse público, a perspectiva de um “dever” moral da
vigilância perpassa tais argumentações de forma explícita quando os jornalistas alegam
fazer filtragens e não publicar materiais sensíveis e/ou de interesse exclusivamente
privados.
Quando tomamos o princípio de transparência como centro de gravidade em torno
do qual orbitam valores e regras da prática jornalística nesta cobertura, percebemos a
formação de um imperativo, tanto por seu caráter ideal quanto por sua formulação
enquanto dever. A transparência será, assim, um imperativo ético imposto os agentes
públicos e que será verificado, acompanhado, monitorado e observado pelos agentes da
imprensa. É aqui que a organização da vigilância enquanto prática E valor jornalístico
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mostra sua maior evidência, superando valores como objetividade e até mesmo
imparcialidade. As correlações mais fortes dentre os códigos mapeados surgiram entre
vigilância e verdade, seguido de vigilância e independência são evidências de tal ênfase
na vigilância enquanto valor central a ser articulado ao longo desta publicação. A
vigilância aparece, assim, de forma estrutural na composição dos argumentos morais e se
torna elemento-chave para a estruturação dos demais valores. A perda de espaço da
objetividade enquanto organização narrativa da ética jornalística aponta para uma nova
dinâmica de organização desses valores, possibilitados e exemplificados pelas
capacidades técnicas que a sociedade dispõe hoje. Isto é, um jornalismo que se poste na
esfera pública sem mobilizar, para si, um lugar de observador atento e crítico da realidade
terá mais dificuldade para se consolidar como “bom jornalismo” nestes padrões.
Da mesma forma, a insistência na firmeza de métodos e princípios, presentes nos
argumentos levantados pelos veículos nesta cobertura, acusa outros veículos ao mesmo
tempo que estabelece uma requisição de coerência na atuação da imprensa especialmente
o grupo Globo. Neste contexto, ao não aderir àquela cobertura, a Globo parece acionar a
narrativa da vigilância quando lhe é interessante, num sentido tático. Percebemos que a
vigilância se torna padrão de referência, observação e leitura dos demais valores, como
independência e verdade. A exacerbação do cenário de vigilância enquanto prática social,
portanto, permite que a imprensa seja, ao mesmo tempo, vigia e vigiada, tal como já
havíamos apontado previamente, evidenciando uma proposta de jornalismo muito mais
marcadamente atuante e engajado em práticas e causas expressas (CHRISTOFOLETTI,
2019; QUEIROZ, 2016; WARD, 2018, 2019, 2020).
Na próxima seção desta tese estabelecemos uma discussão a respeito dos fluxos
circulatórios da informação e dos processos de hibridização midiática como base da nossa
compreensão sobre como valores morais associados ao jornalismo são discutidos. Estes
pontos são vitais no sentido de compreendermos as dinâmicas relacionais e
interpenetrantes entre campos variados de atuação social por meio das plataformas
ensejadoras de novas práticas midiáticas. A partir da percepção de que os ambientes
online são parte de uma estrutura que modifica práticas e objetivos da comunicação,
buscamos avaliar em que medida este ambiente e estas práticas podem apresentar um
rearranjo dos princípios e preceitos éticos para o jornalismo no cenário de redes sociais e
mídias de interação digital.
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4. Circulação

Ao analisar os processos midiáticos ligados à web optamos por abrir espaço para
uma observação especial dos processos relativos à circulação enquanto zona de disputas
de produção de sentido, com olhares complexos para as questões éticas do jornalismo nos
ambientes de rede. Muito embora estas dinâmicas circulatórias de discussão não tenham
passado a existir a partir das ferramentas da rede de computadores, parece claro que a
ação comunicativa ganha contornos diferentes a partir dessa nova arquitetura
comunicacional, na qual a circulação é mais do que uma “zona de passagem” de
conteúdos estrategicamente montados de uma ponta a outra (BRAGA, 2008; FAUSTO
NETO, 2018; GROHMANN; LELO, 2014; SOSTER, 2017). O cenário comunicacional
contemporâneo é avaliado, portanto, a partir da necessidade de pensar este campo
segundo a atuação de forças complexas e multifacetadas presentes em seu interior,
naquilo que Chadwick (2013) classifica como sistema híbrido de mídia. Neste esquema,
a interação entre as formas mais recentes e as mais antigas de mídia ajudam a
compreender as práticas midiáticas nos diversos campos interpenetrados, por exemplo,
de mídia e política (ALVES DOS SANTOS, 2019; ALVES DOS SANTOS;
ALBUQUERQUE, 2019; CHADWICK, 2007, 2013).
É necessário, portanto, compreender a circulação como um todo mais complexo
do que a lógica linear de comunicação, dada entre produção e recepção por meio de uma
mensagem, tratando-a como lugar de produção e de trânsitos de valores morais para o
jornalismo por meio de discursos, no qual sentidos de vigilância são, ao mesmo tempo,
construídos e disputados. A partir de uma perspectiva sistêmica, as lógicas de diferentes
tipos de mídia, suas tecnologias, gêneros, comportamentos, formas organizacionais e
normas são redefinidas, tendo como foco os processos de desenvolvimento por fluxos
relacionais. Este hibridismo midiático nos ajuda a compreender as dinâmicas de
circulação por destacar a complexidade das interações midiáticas, bem como a
interdependência entre diversos campos, como o da política (ALVES DOS SANTOS;
ALBUQUERQUE, 2019; BRAGA, 2006a, 2008; CHADWICK, 2007, 2013; FAUSTO
NETO, 2010a, 2018; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; GROHMANN, 2018;
GROHMANN; LELO, 2014; SOSTER, 2017).
A formação, reformulação e a discussão de uma rede de valores, capaz de
legitimar as leis, máximas e princípios jornalísticos só é possível, desta forma, a partir do
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momento em que compreendemos as condições integradas de diversos agentes
disputando sentidos. Quando observamos os movimentos de formação de sentidos de
vigilância por Luis Nassif em seu Xadrez, buscamos evidenciar o papel complexo da
circulação na disputa por valores entre imprensa tradicional e alternativa ao longo dos
anos de 2017 e 2018. Da mesma forma, estruturamos as condições da avaliação moral
sobre as práticas jornalísticas do caso #VazaJato ao longo de 2019 e 2020 nos diversos
veículos envolvidos. Buscamos compreender as relações que se estabelecem nessas redes,
seja entre os meios de comunicação ou deles com outros atores da rede, numa “atividade
contínua de engajamento e desengajamento, observando a circulação de discursos e
significados – significados estes que mudam a todo o instante implicando por parte do
pesquisador uma sutileza para vasculhar estas mutações” (GROHMANN; LELO, 2014,
p. 5). Desta forma, podemos analisar o intercâmbio constante e dinâmico entre diferentes
lógicas midiáticas em suas esferas do processo comunicacional por meio das chamadas
“zonas de contato” onde se darão os pontos de encontro entre as realidades das mídias
com atores sociais (CHADWICK, 2013; FAUSTO NETO, 2010a, 2018).
Esta é uma leitura relacional, portanto, a partir da qual não devemos supor um
trabalho midiático direcionado e conformador sobre a sociedade, nem mesmo quando se
trata das discussões da própria deontologia do campo profissional jornalístico. Pelo
contrário, ele acontece a partir da atuação simultânea de diversos meios e de forma
indireta, se refletindo de forma esparsa nas atividades e ações dos atores sociais
(GROHMANN; LELO, 2014, p. 7). Por isso, podemos apontar que, ao buscar um olhar
sobre as disputas expressas em textos, vídeos e imagens jornalísticos brasileiros recentes,
este trabalho não toma o fluxo comunicacional como algo direto, guiado por uma
intencionalidade de uma esfera produtiva dirigido à compreensão de um público. Ao
contrário, o processo circulatório se caracteriza pela formação de um espaço próprio,
constituído por várias pressões, processos, gramáticas e interesses diversos, capazes de
alimentar novos fluxos de debates, numa ação que pode ser caracterizada como crítica de
mídia (BRAGA, 2006, p. 294; CHADWICK, 2007; QUEIROZ, 2016a).
Para isso, discutimos uma delimitação dos sentidos de circulação com os quais
trabalhamos, considerando o tipo de fenômeno e de método proposto para o presente
estudo, chamando a atenção para o fluxo comunicativo no qual lógicas de mídias antigas
e novas se misturam, sobrepõem e entrelaçam. Em seguida, buscamos compreender como
tais abordagens a respeito da circulação podem nos auxiliar na discussão de tipo moral
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no cenário midiático contemporâneo, uma vez que nosso foco deve ser a percepção de
como argumentos e sentidos morais de vigilância são disputados e construídos
coletivamente pelos diferentes atores de mídia no Brasil hoje. Por fim, refletimos também
sobre como tais abordagens podem ser usadas para uma compreensão das práticas
jornalísticas da contemporaneidade, compreendendo as dinâmicas circulatórias como
produtoras de sentido, capazes de estruturar debates a partir das práticas de conexão em
rede. Tal perspectiva estará presente na análise ética aplicada ao caso da repercussão
jornalística logo após as entrevistas de Flávio Bolsonaro a Record e Rede TV em janeiro
de 2018. Neste caso, observamos como o caso se desenvolve num debate online entre
profissionais e não profissionais do jornalismo no sentido de justificar e delinear quais
são as práticas que caracterizam o jornalismo em si e os argumentos levantados em
questionamentos às práticas da imprensa, seja pela própria imprensa ou pelos usuários de
redes sociais (que eventualmente ganham destaque na imprensa).
O primeiro fator a ser mobilizado neste sentido se baseia no fato de que os
produtores de conteúdo são condicionados por uma série de fatores tecnológicos,
políticos, sociais, culturais e morais, por exemplo, que dialogam e exercem pressão
constantemente sobre a lógica de produção, influenciando enquadramentos, ainda que sob
enviesamentos econômicos ou políticos (BRAGA, 2006; CHADWICK, 2013; FAUSTO
NETO, 2018; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; GIL DE ZÚÑIGA; HINSLEY, 2013;
HOLTON; CODDINGTON; ZÚÑIGA, 2013). Além disso, enxergar a mensagem
jornalística como um item autônomo a ser analisado pode nos conduzir a uma percepção
errônea, uma vez que ela mesma já é produto e produtora das relações entre as esferas de
produção e as receptoras (BRAGA, 2006a, p. 65; FAUSTO NETO, 2018, p. 4;
GROHMANN; LELO, 2014, p. 5).
Sentidos morais relacionados com a prática jornalística, sejam aqueles
consolidados nos códigos deontológicos ou não, surgirão nas próprias produções
jornalísticas de todos os meios, como temos visto até então, porque nelas podemos ver
expressos alguns dos embates éticos contemporâneos. Tais embates serão expostos e
retrabalhados em fluxo contínuo, de modo a que possamos perceber, daqui por diante,
também o papel que o público, por meio de suas interações de redes sociais, reivindique
participação nas discussões e definições sobre os valores e princípios jornalísticos. As
possibilidades interacionais e relacionais presentes nos meios de comunicação atualmente
criam este domínio híbrido, com relação de interdependência no qual atores políticos,
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públicos e todas as formas de mídia interagem entre si, criando objetivos, demarcando
métodos e práticas (ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; BRAGA, 2006;
CHADWICK, 2013; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; QUEIROZ, 2016a).
Viabilizamos uma compreensão que englobe as possibilidades de que o público
se aproprie de forma acentuada do conteúdo midiático, por maneiras que estão além das
condições estritamente textuais, como parte do processo de legitimação do jornalismo. A
circulação dos sentidos produzidos vai além do contato da mensagem com a audiência
em rede, sendo base do vínculo que as comunidades de audiência de um determinado
veículo ou grupo de veículos, como definido por Christofoletti (2019), vai estabelecer
com a instância da produção (BRAGA, 2006a; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013). Estas
formas de relação, portanto, não envolvem uma necessária ratificação do ponto de vista
expresso pelos veículos jornalísticos, mas uma construção dada pela forma de interação
entre as diferentes partes do processo comunicativo. Desta forma, é possível conceber
que, dado o contexto de interações online, tais relações se configuram em torno de uma
série de interações de sobreposição, acoplamento e contradições capazes de gerar
interações não determinísticas, atravessadas pelas gramáticas e lógicas da própria rede, e
não de uma parte dela (CHADWICK, 2013; FAUSTO NETO, 2018, p. 7).
A relação vista entre público e jornalistas no vazamento dos documentos da
WikiLeaks, por exemplo, é notório no sentido da percepção de um novo modelo midiático
e jornalístico em atuação. A partir das relações que se estabeleceram entre os agentes
responsáveis pelo mega vazamento, o público, a rede de ativistas online e o jornalismo,
em suas mais diversas plataformas, os fenômenos políticos e jornalísticos demandaram
reflexões

e

debates

deontológicos

específicos

(CHADWICK,

2013;

CHRISTOFOLETTI; OLIVEIRA, 2011). Apontar para as características deste cenário
não implica tomar o poder da internet pelas perspectivas da destruição dos cenários de
mídia e político nem pela assimilação das características da rede pelos atores dominantes
na mídia de massa. Tal cenário é marcado por um processo de disputa constante entre
esferas e atores com controle relativo sobre alguma área de atuação. O controle que
profissionais e veículos de jornalismo tinham das discussões e princípios morais de sua
atuação mudou nos últimos anos, demandando algumas concessões e manutenções de
princípios nos debates em circulação (ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019;
CHADWICK, 2013; ELLIOTT; SPENCE, 2017).
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A concepção do conceito de circulação, assim, se refere à autonomia interpretativa
dos usuários não apenas como a capacidade de compreender o produto midiático de forma
decodificadora, onde ele compreende a mensagem a partir dos conteúdos de base. Tal
noção aborda também a capacidade de inter-relacionamento destes produtos com outros,
vinculando o conteúdo informativo com outras questões de vivência pessoal,
desenvolvendo uma noção própria daquela informação. A comunidade da audiência,
eventualmente envolvidas em atos de jornalismo e constantemente evocada como
membro dos processos de compartilhamento de conteúdo, coloca em disputa as suas
próprias noções morais sobre o jornalismo. Neste espaço de circulação de conteúdo,
marcado também por estruturas, potenciais e constrangimentos específicos, são muitas as
discussões a respeito dos limites, restrições e papeis do jornalismo, que precisam ser
recriados, dissolvidos ou mesmo podem ser cruzados, nesta nova lógica (BRAGA, 2006;
CHADWICK, 2013; DEUZE, 2006; DEUZE; WITSCHE, 2016; ELLIOTT; SPENCE,
2017; WARD, 2015, 2018, 2019, 2020).
Complexifica-se então os estudos de fundo mais funcionalista, que observam a
"sociedade dos meios" por seus produtores de conteúdo, que tendem a naturalizar a
transmissão da mensagem e as gramáticas de produção, concebendo a recepção como um
segundo polo, a responder aos estímulos da produção (FAUSTO NETO, 2010a). Quando
lógicas de mídias diversas interagem, competem e se desenvolvem de forma simultânea
tomando padrões trazidos por novas formas de conexão e interação, é preciso considerar
todos os setores envolvidos na comunicação como zonas ativas. Um sistema midiático
baseado em padrões de hibridismo e que tomam a circulação como padrão de
compreensão configura dinâmicas de poder de forma diferente daquelas previamente
estabelecidas. As formas de entretenimento e o jornalismo profissional podem inspirar
diversas formas de expressão de usuários que escapam deste domínio dos veículos de
informação, ao mesmo tempo em que o jornalismo e os veículos tradicionais buscam
maneiras mixar e se refazer a partir de novos gêneros (ALVES DOS SANTOS, 2019;
CHADWICK, 2007; CHAGAS; SANTOS, 2017; DALMONTE; SOUZA, 2019;
DEUZE; WITSCHE, 2016; LATTMAN-WELTMAN; CHAGAS, 2016).
Buscamos uma circulação dos sentidos das leis, máximas e princípios morais do
jornalismo nas diferentes publicações e interações entre veículos e deles com o público,
compreendendo uma nova forma de se organizar e debater a ética jornalística, com ênfase
para as características de vigilância. Esta opção se dá porque, conforme aponta Grohmann
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(2018, p. 3) “o foco nos ‘sentidos’ nos diz que a circulação envolve mostrar como valores,
visões de mundo e ideologias circulam nos processos comunicacionais”. Por isto, não
observamos a circulação jornalística focada nas formas de distribuição das mensagens,
em dados de “engajamento” do público nas publicações ou outras formas de circulação
jornalística como as trazidas por Zago (2017, 2011, 2012). Apesar desta ser uma
perspectiva rica e instigante, buscamos observar regimes de visibilidade de alguns valores
morais associados ao jornalismo em uma dinâmica de interpenetração e influência mútua
entre lógicas, gêneros e regimes diversos de produção, espalhamento e consumo de
conteúdo. Voltamos nossa análise, portanto, para os valores éticos mobilizados nas
produções jornalísticas, e em interações online sobre elas nesta etapa reflexiva, dada a
importância das formas de relação entre as formas de mídia atualmente (QUEIROZ, 2016;
WARD, 2019, 2020).
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4.1 A circulação como espaço de disputa
Os produtos de mídia e a audiência, como apontado anteriormente, participam de
um sistema híbrido, no qual as formas de interação social formam fluxos relacionais
capazes de moldar os produtos que novamente serão dispostos às influências desses
espaços de participação. Isto é, todos os produtos informativos que o jornalismo produz
são o resultado de um jogo de forças e disputas por sentidos próprios de sua prática e,
uma vez circulando, impactarão este ciclo. Estarão presentes em todas as produções
jornalísticas, portanto, o conjunto de pressões e relações oriundas das interfaces e
dinâmicas de interação social sobre a imprensa, de modo que aquelas coberturas
jornalísticas passem a ser lidas de diversas maneiras, atravessando e se relacionando com
a condição clássica de produção e recepção (BRAGA, 2008; FAUSTO NETO, 2010a,
2018).
Assim, não encontramos apenas interpretações de produtos específicos que
circulam entre os públicos; os próprios gestos de selecionar, apreender, interpretar já se
fazem em articulação com processos e dispositivos sociais desenvolvidos no próprio
ambiente de interação da sociedade com sua mídia. É preciso que consideremos as
relações que abarcam as condições complexas entre as diversas formas de mídia e a
organização social como um todo. A ideia central deste processo é tomar a sociedade
como conjunto de características também midiáticas, pois assim podemos analisar
criticamente as bases destas dinâmicas específicas. Veículos de comunicação mantêm
posição de destaque nos processos de produção e distribuição de conteúdo informacional
atualmente, mas isso acontece de forma muito mais complexa ao levar em consideração
os processos circulatórios online (BRAGA, 2006a, p. 36–40; CHRISTOFOLETTI, 2019;
FAUSTO NETO, 2018, p. 5; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013).
Uma parte relevante desta modificação nas formas de compreensão a respeito dos
sistemas de mídia se dá pela ênfase na compreensão da transição de um ponto para o outro
dentro de um mesmo regime, observando formas institucionais e comportamentos
referentes a esses dois modelos se misturando e sobrepondo dinamicamente. Na reflexão
a respeito da ética no contexto da produção jornalística, portanto, as formas de interação
social sobre a mídia desenvolvem papel central, na medida em que temos o fluxo de
mudanças entre um conjunto de normas específicas para a emergência de novas normas,
máximas e princípios. Critérios éticos para a produção e a avaliação do conteúdo
jornalístico encontram novas práticas estabelecidas e um novo conjunto de interações
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sociais no qual esse jornalismo acontece, de modo que podem também permanecer como
valores profissionais com sentido renovado (CHADWICK, 2013; ELLIOTT; SPENCE,
2017; WARD, 2004, 2018, 2019, 2020).
Com efeito, uma sociedade imersa em ambientes e práticas associadas a formas
de mídia e suas plataformas atualmente, tem suas organizações altamente impactadas por
estes processos, de modo que aquilo que aqui se caracteriza como midiatização se dá
numa condição de complexidade da atividade circulatória. Isto é, a mesma sociedade que
gera a midiatização enquanto sistema produtivo comporta outros setores, grupos e linhas
de ação que complementam essa midiatização por meio de fluxos não lineares de contatos
entre meios, audiência e mensagens. Essas ações e processos, portanto, se misturam nas
produções disponíveis, voltando-se para a mídia e, consequentemente, para a sociedade
de forma difusa (BRAGA, 2006, p. 40; DEUZE, 2006; FAUSTO NETO, 2018, p. 6;
QUEIROZ, 2016b).
4.1.1 Crises e valores morais em circulação
Quando buscamos as reflexões de Stephen Ward (2015, 2018, 2019, 2020),
Christofoletti (2019), bem como de Deni Elliott e Edward Spence (ELLIOTT; SPENCE,
2017) no sentido da necessidade de que a ética jornalística seja um processo mais aberto
e colaborativo, compreendemos que as dinâmicas de circulação online apontam para as
formas de participação do público. Sendo assim, mais do que interações pontuais do
público no sentido de correção, sugestão, complementação e participação (convidada) na
produção jornalística, visualizamos as disputas em torno dos sentidos de vigilância entre
jornalistas e deles com o público nestes ambientes online, visível em suas produções,
argumentos e interação com a audiência (CHADWICK, 2013; ESS, 2013; QUEIROZ,
2016a; WARD, 2018).
Atualmente, a flexibilidade da rede de informações, mesmo condicionada à
dominação por alguns atores como Google e Facebook, traz as dinâmicas da internet para
o centro dos debates e das escolhas para os dispositivos sociais de fala sobre a mídia
(CHRISTOFOLETTI, 2019; GHOSH; SCOTT, 2018; WARD, 2019). A partir do
desenvolvimento da rede online em uma sociedade já marcada por um processo forte de
midiatização, já marcado por um hibridismo de meios, as interações que se formam nos
ambientes da internet guardam relação as lógicas de mídia ali estabelecidas (BRAGA,
2006a, p. 41; CHADWICK, 2007; DEUZE, 2006; FAUSTO NETO, 2010a). A
constatação de um sistema de interação social e disputas de sentido sobre a mídia será
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consolidada pela observação de suas manifestações de respostas, críticas, aprendizagem,
controle e reinterpretação dos valores jornalísticos por meio de tais produções. Este fator,
de forma isolada, não aponta para um amadurecimento necessário e completado da
sociedade com relação à crítica da sua produção midiática, mas evidencia quais são as
formas de compreensão a respeito dos princípios da atividade, aspecto central da nossa
investigação (BRAGA, 2006, p. 41).
A circulação faz parte de um processo midiático amplo de compartilhamento de
significados, que extrapola os instantes de contato da audiência com os conteúdos das
diversas mídias (GROHMANN; MAURO, 2015, p. 9). Apesar de uma grande variedade
de entendimentos possíveis sobre circulação a partir de conceitos como mediação ou
midiatização, por exemplo, cabe observar mais atentamente quais são as formas de
apropriações de conteúdos midiáticos a partir de novas ferramentas e possibilidades de
usos de mídia para compreender as discussões de valores morais que ali estão expostas.
Isto é, propomos uma forma de observação das alterações e novas conformações de ordem
híbrida entre planos midiáticos e social, envolvido diretamente com as lógicas da
circulação midiática no contexto das comunicações online (BRAGA, 2008; FAUSTO
NETO, 2018; GROHMANN, 2018; GROHMANN; MAURO, 2015; SOSTER, 2017).
Diante disso, podemos compreender o papel dos fluxos de circulação para o
debate de aspectos morais e deontológicos no jornalismo por meio das reflexões sobre as
trocas constantes entre as mais diversas formas de mídia e os demais atores sociais
contemporâneos (BELL; OWEN, 2017; CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT;
SPENCE, 2017; ESS, 2013; WARD, 2019). É neste processo, por exemplo, que o
jornalismo encontra lugar central no cumprimento de deveres sociais e de compromissos
de diversos setores, inclusive o midiático, com ideais ligados à transparência. Robert Dahl
(2005) inclui o acesso a fontes alternativas de informação como pré-requisito para a
democracia em sua obra Poliarquia: Participação e oposição, numa demonstração dessa
importância do papel a ser desempenhado pela heterogeneidade de informações
disponíveis no ambiente de comunicação. Quando levamos em conta o crescimento das
tecnologias de informação e as novas práticas de comunicação online, as formas de
circulação de conteúdo informativo na rede têm apresentado as questões da qualidade da
informação e dos entendimentos em circulação na sociedade como aspecto central de
análise nas narrativas de crise da democracia e de crise do jornalismo e reconfiguração
de sua ética, (CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017; GIL DE ZÚÑIGA
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et al., 2010; GOODIN, 2008; LEVITSKY; ZIBLATT, 2018; WARD, 2015, 2018, 2019,
2020).
O pluralismo marcado pelo acesso a fontes diversificadas de informação de
qualidade passa a ser abordado de outra forma quando observamos a atual arquitetura dos
meios de comunicação e pensamos o processo comunicacional a partir dos fluxos
circulatórios relativos à informação política (ALVES DOS SANTOS, 2019; ALVES
DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; CHADWICK, 2013). Ainda que permaneça
nestes termos como um importante parâmetro de aferição democrática, é necessário notar
que a constituição de campos sociais e as diversas disputas pelo trabalho de produção e
validação deste conteúdo se tornam mais complexas a partir do exercício de novos
dispositivos midiáticos. Isto é, a partir de uma maior centralidade no papel desempenhado
pelos usos e apropriações da audiência, complexifica-se também a produção de sentido
via meios de comunicação e, por consequência, no jornalismo e a respeito dele.
À medida que o discurso jornalístico se liga mais claramente aos novos regimes
de circulação, disputas e apropriação de conteúdo, todo este processo acaba por se tornar
mais múltiplo. Isto se dá porque ele precisa estar consciente das formas constantes de
contato entre veículos e produções com suas audiências e instituições diversas como
processo de compreensão e representação das crises atuais. Ao contrário de algo pontual,
ou mesmo guiado por uma orientação funcionalista, a proposta de uma interpenetração
de campos subsidia as explicações de configurações complexas nas interações dadas na
sociedade em midiatização, pautando-a a partir de fluxos de relações. Nesta dinâmica, as
interações acontecem de forma não-linear e não-convergente, a partir de características
de lógicas e gramáticas específicas aos polos de interação. A circulação, enquanto
interação social sobre os meios de comunicação, se oferece como aquela instância de
produção, funcionamento e regulação de sentidos (BRAGA, 2006; CHADWICK, 2013;
FAUSTO NETO, 2018; GROHMANN, 2018).
Os diversos atores sociais, por meio das dinâmicas de interação social online,
podem exercer pressão constante, disputar valores, abordagens para conteúdos diferentes
e dialogar entre si, a partir de suas próprias complexidades, em busca de sentidos a serem
mobilizados para diferentes formas de leitura de mídia e sua produção. Este processo
pode ser compreendido como uma forma de integração e fragmentação simultâneas, numa
área de indeterminação, onde elementos conflitantes de produção e recepção produzem
uma terceira instância significativa, mas cujo conceito não pode ser resolvido ou reduzido
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à soma de suas partes. A partir de lutas e competições por predominância, a circulação
será caracterizada como espaço que funciona como um dispositivo gerador de
potencialidades nas formas de interação sobre a mídia. Estes feixes e fluxos de relação
não podem estar restritos aos modos e processos de “convites à participação” que os
veículos tradicionais insistiram em manter, uma vez que as potencialidades dos ambientes
digitais superam esta configuração (CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT; SPENCE,
2017; QUEIROZ, 2016b; WARD, 2019, 2020).
Esta abordagem complexificadora do sistema de produção midiático se demonstra
no próprio “aparelho circulatório”, que funciona como base para a produção de sentido
geral sobre a comunicação. Nas formas de interação online, as organizações sociais e seus
funcionamentos vão ganhando novas conformações a partir das dinâmicas de circulação
que, de forma complexa, potencializam mutações em sentidos e nas próprias condições
de circulação. Isto é, as formas pelas quais o jornalismo se vê impactado, atualmente, são
formadas a partir das interações que ele estabelece dentro de si (entre repórteres, editores,
veículos) e com os atores sociais diversos (o sistema político, jurídico, grupos da
audiência). É a partir dos fluxos caracterizados por feedbacks complexos entre estes
sistemas de produção de sentido que normas, valores e princípios da atividade jornalística
se formam, fomentando novos debates e novos arranjos de valores. Esta posição retira
da instância produtora o aspecto determinista da força das intenções de origem, na medida
em que os diversos discursos entram em contato, por meio deste aparelho circulatório, e
formem dinâmicas diversas e, por vezes, imprevisíveis (CHADWICK, 2013; DEUZE;
WITSCHE, 2016; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; GROHMANN, 2018;
GROHMANN; LELO, 2014).
Essas interações do sistema de mídia podem ser compreendidas de forma ampla,
na medida em que as relações sociais que criam contextos culturais apresentam condições
de poder primordialmente associadas à construção de um sentido compartilhado. Por
meio da exploração das interações e das trocas entre atores sociais de mídia em sua
atuação, percebemos os fluxos de relações que nos permitem compreender as dinâmicas
de poder e crises que prevalecem num determinado sentido. Isto é, as dinâmicas e disputas
visíveis no sistema de circulação midiático poderão evidenciar como e quando os valores
associados à vigilância são evocados no processo de produção jornalística do Brasil
atualmente. As diversas interações entre atores sociais, portanto, podem ser agregadas na
constituição de um sistema de compreensão de mídia, caracterizado por diferentes graus
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de complexidade inerente, instabilidade nos processos de troca e algumas disputas pelo
controle dos fluxos e sentidos circulados (ALVES DOS SANTOS, 2019; CHADWICK,
2013).
O sistema de circulação passa, então, a tomar corpo como instância capaz de
desarticular a suposta linearidade dos processos comunicacionais, na medida em que
agrega mais esferas à produção de sentido e mais atores à deliberação, o que atua sobre a
comunicação. Ao contrário de um modelo transmissional, os processos de comunicação
são vistos por uma via relacional, razão pela qual, apesar de reconhecermos os polos de
atuação na produção e na audiência, as relações que nos interessam, baseadas nos feixes
de relação entre os polos, serão constituidoras de sentidos para a moralidade jornalística.
Por isso, em nossa análise, buscamos compreender valores morais quando as produções
evocam leis, códigos, outras instituições e a factualidade das coberturas jornalísticas. Tal
abordagem é necessária para percebermos que a circulação é o terceiro elemento entre
profissionais e a audiência (BRAGA, 2006, 2008; CHADWICK, 2013; FAUSTO NETO,
2010a, 2018; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; QUEIROZ, 2016b).
Sistemas como esse são baseados no conflito entre os diversos atores, competição
por recursos e tentativas de domínio, ao mesmo tempo que pode-se identificar um elevado
grau de interdependência entre os atores mais destacados nas redes. A instauração de uma
terceira esfera, não pertencente nem à emissão nem à recepção, desautoriza as gramáticas
de produção exclusiva de conteúdo midiático e seus sentidos morais / deontológicos
porque reduz a intencionalidade e passa a ser trabalhada em termos de estratégias para a
comunicação efetiva (BRAGA, 2006, 2008; CHADWICK, 2013; FAUSTO NETO,
2010a, 2018; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; QUEIROZ, 2016b).
O alinhamento de posturas e lugares de diferentes atores sociais no processo
comunicacional suscita uma visão mais negociada do papel desempenhado pela mídia na
sociedade, o que não implica numa redução do papel midiático na lógica da organização
social (DALMONTE; SOUZA; QUEIROZ, 2016; DEUZE; WITSCHE, 2016;
QUEIROZ, 2016b). Ao contrário, quando abordamos os diversos universos de produção
de mídia sob esse olhar, compreendemos que as zonas de contatos intensificam a
necessidade e redefinem protocolos, vínculos, espacialidades e temporalidades que
fundam o ato comunicativo. A circulação deixa de ser mais uma parte do todo no processo
comunicativo, ganhando centralidade e apontando para um papel relevante para a
constituição destes fluxos de comunicação (BRAGA, 2006; FAUSTO NETO, 2018).
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Esta perspectiva é relevante por demonstrar uma dimensão de articulação das
relações entre aquilo que era tradicionalmente compreendido como produção e recepção
do material informativo. Vista como mais do que uma fase intermediária dos processos
comunicativos entre estes dois polos, portanto, a circulação se caracterizará pela
formação de uma região na qual importantes camadas de sentido, e valoração moral,
poderão ser organizadas e expressas em condição discursiva. Tais embates não se dão,
também, em uma condição de ruptura ou negação entre gramáticas de produção e
reconhecimento destes dois polos, mas como atividade de articulação e relação entre eles.
Essas relações de sociabilidade existem de forma crescente na rede, mas não são
inteiramente caóticas, espontâneas e imprevisíveis. Ao longo do tempo, redes começam
a se apoiar em padrões emergentes, que são compartilhados como práticas e normas que
facilitam a cooperação entre atores (GROHMANN, 2018; GROHMANN; MAURO,
2015).
Apontar para interações e compreensões calcadas em diferenças e desajustes não
implica reconhecer falhas no processo comunicativo, uma vez que a produção de sentido
da comunicação somente será possível quando levamos em conta a dinâmica da realidade
estrutural entre aqueles polos. Tampouco esta perspectiva reduz a circulação à defasagem
entre polos distintos. Por isso, os processos de desinformação que permeiam as redes
online e ameaçam a democracia atualmente (CHRISTOFOLETTI, 2019; DALMONTE;
QUEIROZ, 2018; WARD, 2018, 2019, 2020) não seriam resultado da defasagem entre
gramáticas de produção e reconhecimento da informação jornalística, mas de uma relação
circulatória específica. O surgimento das redes de fake news tem relação com os sentidos
de verdade circulados no jornalismo, mas também guarda relação com a história desses
valores no jornalismo brasileiro, com as próprias dinâmicas das plataformas e algoritmos
que impulsionam estes conteúdos e as condições de debate polarizado que a sociedade
brasileira construiu para si nestes espaços (ALVES DOS SANTOS, 2019; ALVES DOS
SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019).

4.1.2 Práticas jornalísticas e dinâmicas de circulação
Para construir uma compreensão a respeito desses “desajustes”, precisamos lançar
mão de uma série de componentes envolvidos em uma relação, portanto, envolvendo as
diferentes estruturas e sistemas sociais imbuídos no processo de deliberação em torno do
jornalismo. Ao observar as dinâmicas de crise entre estes polos, no caso das fake news,
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mais do que buscar uma explicação ou solução para os problemas, buscamos compreender
um fenômeno vivo, que segue em progresso e que poderá apontar para novas relações
daqui em diante (ELLIOTT; SPENCE, 2017; WARD, 2018, 2019, 2020). Partindo das
relações institucionais, argumentos e fatos mobilizados pelas coberturas, buscamos
compreender como são apresentados e negociados diferentes sentidos para os valores de
vigilância dentro da produção jornalística hoje, compreendendo que ela se estabelece
como nó central nas redes de relações de valores.
A forma por meio da qual as diferentes lógicas comunicativas se organizam,
misturam e articulam disputas em torno dos sentidos de vigilância emerge no exame
destes diversos polos de produção jornalística nos casos ao longo do período observado.
Buscamos evitar uma perspectiva isolada em um só veículo, ou mesmo num mesmo grupo
de veículos, por exemplo, para avaliar pontos de vista que, por meio da disputa,
desestabilizam os sentidos cristalizados dos valores jornalísticos, comandados seja pelos
veículos, seja pela própria classe profissional em textos assinados e opinativos, ou mesmo
pela seleção e exposição de comentários da audiência (BELL; OWEN, 2017;
CHADWICK, 2013; ESS, 2013). Isto é, avaliamos em que medida os valores verificados
junto às diferentes esferas de produção podem nos dar pistas a respeito das leis, máximas
e princípios morais que fundamentam o jornalismo numa perspectiva de defesa pública
da atividade (DEUZE; WITSCHE, 2016). O papel que o jornalismo ocupa nessas
produções fomenta uma discussão a respeito dos valores e princípios profissionais e daí
podemos explorar como tais perspectivas podem nos ajudar a compreender o quadro
institucional do jornalismo brasileiro atualmente.
A circulação pode ser entendida, também, como formas de articulação entre
ofertadores e usuários de discursos específicos a partir de lógicas distintas, nas quais
atores sociais diversos atuam em jogos enunciativos complexos. À medida que o uso de
recursos de tipos variados em um determinado contexto de dependência e
interdependência habilitam indivíduos ou grupos a buscar seus valores e interesses, a
circulação é um lugar no qual as operações de criação e recriação de sentidos tomam
forma, e supera o objetivo de observar os desajustes entre os sentidos manifestos pelas
partes do jogo. Neste caso, abordamos tais esferas como complexidades articuladas a
partir de suas próprias lógicas e gramáticas, levando em conta seus objetivos específicos
dadas as situações de produção, como vínculos institucionais, cultura jornalística e assim
por diante. Isto é, precisamos levar em conta os papéis e estratégias dos diferentes
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produtores no sentido de compreender como as diferentes lógicas e estratégias de
produção jornalística engendram operações e valores complexos para se legitimar
enquanto ator jornalístico com credibilidade (BRAGA, 2006, p. 4; CHADWICK, 2013;
ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013; FAUSTO NETO, 2018; FAUSTO NETO;
SGORLA, 2013).
Esta perspectiva de circulação enquanto exercício de articulação de sentidos nas
interfaces que se passam no contexto dos polos das ações jornalísticas pressupõe, como
apontamos previamente, uma organização midiática que supera a dominação inequívoca
das organizações massivas de comunicação. Formado por uma teia de reações, com
tempos diferentes do anterior, e que causam reações em todas as direções na sociedade,
há uma forma de questionamento dos dispositivos de controle e outras formas de
regulação da produção de sentidos. Essas regulações, portanto, estarão sujeitas à sua
criação e recriação a partir de múltiplos feedbacks complexos, descompromissados com
noções de equilíbrio. Este sistema de mídia é muito mais potencialmente diversificado,
fragmentado e policêntrico, dado que novas práticas foram desenvolvidas a partir do
crescimento da comunicação digital. Isso requer uma reavaliação da ideia de lógica
midiática e sua separação, sendo reorganizada em várias outras lógicas que, apesar de
diferentes, são interdependentes. Ou seja, ao invés de imaginarmos um polo de produção
midiática capaz de criar uma lógica e uma ética que se impõem a outros campos, como a
política, podemos argumentar por uma força que é criada de forma simultânea e integrada
entre os campos da política, da mídia e da audiência (BRAGA, 2008; CHADWICK, 2013;
ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; SOSTER,
2017).
O uso da circulação como matriz de compreensão do fenômeno e das dinâmicas
comunicativas, portanto, tem como base a percepção de que os efeitos das tecnologias
contemporâneas superam os modos de ação, as regras e as possibilidades de sentidos e
valores visíveis na lógica dos grandes meios de massa. Além destes novos espaços de
troca e interação entre os agentes do processo jornalístico, a circulação nos ajuda a
perceber mesmo as novas “formas de circuitos” para compreendermos as produções de
sentido. O surgimento desta plataforma, com suas potencialidades e limites, portanto, nos
lança na análise de quais são os novos circuitos de deliberação a respeito da deontologia
e dos princípios jornalísticos. Novas práticas têm a capacidade de acionar fluxos e
circuitos de feedbacks que contam com a participação das diversas frentes de discussão,
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nas quais atores de mass media dividem espaço com outras esferas de poder econômico,
da política, da tecnologia e também com usuários das redes, afetando a própria
organização social de forma relevante (ESS, 2013; FAUSTO NETO, 2018; WARD,
2019, 2020).
Se as práticas sociais se rearranjam a partir das dinâmicas de circulação pautadas
pelo fluxo constante de interações complexas numa sociedade midiatizada, precisamos
considerar, também, que os efeitos destes rearranjos serão complexos e sistêmicos. Ou
seja, dentro de um fluxo constante de ações interrelacionadas, práticas sociais específicas
lidarão com uma variedade de sentidos, novos e antigos, em uma dinâmica que não é
linear. Nas esferas de produção e discussão do jornalismo contemporâneo no Brasil, são
diversos os sentidos ofertados para práticas e valores como vigilância e verdade. Os
valores serão acionados, portanto, na medida em que as práticas sociais associadas às
ideias contemporâneas de verdade e vigilância apresentarem validade para a prática
jornalística. Esta noção dos valores jornalísticos considera que a própria narrativa moral
do jornalismo se dá nesta dinâmica relacional circulatória para a conquista, por exemplo,
de credibilidade, fator que altera a relação dos polos em interação (CHRISTOFOLETTI,
2019; QUEIROZ, 2016b; WARD, 2018, 2019).
Por fim, apesar de considerar que os fenômenos de circulação não ocorrem
somente online, é preciso avaliar tal relação entre as condições de circulação e a internet,
dadas as estruturas das comunicações e do jornalismo em rede. Modificações profundas
em questões de acesso e um novo desenho de interações entre os sistemas aqui apontados,
com modelos calcados em processos de comunicação menos centralizados, mais coletivos
e menos síncronos são características importantes para a avaliação da circulação. A
familiaridade que a audiência tem com as plataformas de TV e rádio por exemplo é um
aspecto importante da lógica mediática, mas lógicas dispositivas de mídia podem vir das
redes online para moldar representações da vida de acordo com seus próprios interesses
de valores. Em outras palavras, usando ferramentas de comunicação digital que gerações
anteriores não poderiam acessar, a circulação se caracteriza como um modelo de
influência mútua, que traz valores novos e modifica antigos. Isso cria uma fonte
alternativa e competitiva de autenticidade, legitimidade da atuação jornalística e
familiaridade da audiência com estes valores, escapando daquelas que eram dominantes
na era da telecomunicação (CHADWICK, 2013; ELLIOTT; SPENCE, 2017; FAUSTO
NETO, 2018; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; WARD, 2019).
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Se, quando discutimos vigilância online, Zuboff (2019) aponta que as estratégias
das empresas de tecnologia é difundir e diluir as formas de conexão, de modo a não se
construir mais as barreiras entre os estados de “online” e “offline”, a internet, por outro
lado, constitui uma arena específica de disputas, cujas práticas discursivas para lá
deslocadas. Isto significa reconhecer que as formas de acesso não são universalizadas,
que os mass media ainda representam uma força enorme no contexto midiático brasileiro,
mas que as formas de circulação online alteram este cenário em estrutura e formas de
relação (ALVES DOS SANTOS, 2019; ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE,
2019; BRAGA, 2006; FAUSTO NETO, 2018; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013;
GROHMANN, 2018).
O potencial que se apresenta para a nossa discussão, no entanto, consolida a
percepção de que as relações estabelecidas nas mais diversas práticas sociais criam
referências baseadas nos processos circulatórios. Lógicas e ações de campos como a
economia, o jornalismo, a política e, obviamente, a moralidade, vão ocupando espaços
que extrapolam suas próprias estruturas tradicionais. Formam-se dinâmicas baseadas na
circulação de seus embates online, capazes de criar modelos híbridos de comunicação
com estes campos. Estes processos reconfiguram, assim, algumas das marcas identitárias
destas práticas sociais, apontando para uma modificação considerável do cenário
comunicacional, tendo em vista que a circulação age enquanto principal agente
engendrante das discussões morais sobre o jornalismo brasileiro atualmente. Isso
significa dizer que tais dinâmicas sociais e morais são atravessadas pelas próprias formas
de circulação do jornalismo (BRAGA, 2006; CHADWICK, 2007; DALMONTE;
QUEIROZ, 2018; FAUSTO NETO, 2018; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013;
QUEIROZ, 2016b; WARD, 2018, 2019).
Esta perspectiva nos auxilia a compreender a rede como mais do que as arenas nas
quais as lógicas de recepção tomam lugar, ativadas a partir de práticas sociais
interessadas; percebemos que a própria condição de circulação das discussões morais
fomenta mais discussões, em integração sistêmica de ações. Desta forma, a internet não
é somente uma rede que usa processos algorítmicos para dar prosseguimento a discussões
e debates nela inseridos, mas como plataforma fomentadora de uma dinâmica circulatória
própria. A rede será capaz de autorizar, mediar e incitar leis, máximas e princípios
próprios da atuação daqueles que compartilham este espaço, reconfigurando as relações
daqueles que ali se encontram. Mais do que o espaço no qual diferentes jornalistas,
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veículos e usuários performam um debate, a internet é aqui vista como um meio cuja
lógica comunicacional toma outras discursividades em questão como condição de
produção de uma atividade simbólica complexa, que será compreendida quando levamos
em conta suas próprias dinâmicas (BERGSTRÖM; BELFRAGE, 2018; CHADWICK,
2013; ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013; FAUSTO NETO, 2018, p. 21; WARD,
2018, 2019).
Na internet, usuários propõem vários discursos a respeito das regras, máximas e
princípios do jornalismo a partir de disputas por fatos e leituras jornalísticas, modelos
metaéticos específicos e leituras institucionais, por exemplo. A agregação destes
discursos e as práticas de desdobramentos dos variados argumentos mobilizados em
práticas de interação, adesão, crítica e réplica permitem configurar esta atividade
conforme a proposta de ação “interpenetrante”, na qual diferentes campos da vida social
se colocam em constituição mútua (CHADWICK, 2013; FAUSTO NETO, 2018; HIRST;
HARRISON; MAZEPA, 2014). Assim, diversas discursividades relacionadas ao
jornalismo e à política, por exemplo, se relacionam de forma direta com domínios da
comunicação em rede, de modo a criar um processo de simbiose, no qual a discussão
ganha características únicas (GIL DE ZÚÑIGA; ARDÈVOL-ABREU; CASERORIPOLLÉS, 2019; GIL DE ZÚÑIGA; HINSLEY, 2013). Quando analisamos o
espalhamento de memes nos debates presidenciais das eleições de 2014, notamos esta
interpenetração entre as lógicas das produções de memes e a produção jornalística como
fator de espalhamento online das informações relativas ao acontecimento (DALMONTE;
SOUZA; QUEIROZ, 2016).
No mesmo sentido, Souza (2017), Chagas e Santos (2017), Alves dos Santos
(2019), Alves dos Santos e Albuquerque (2019) e tantos outros apontam para questões
nas quais as lógicas de circulação de memes evocam novas dinâmicas e relações entre
atores midiáticos consolidados e novos agentes em rede (ALVES DOS SANTOS, 2019;
ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; CHAGAS, 2018; CHAGAS et al.,
2017; DALMONTE; SOUZA, 2019; DALMONTE; SOUZA; QUEIROZ, 2016;
LATTMAN-WELTMAN; CHAGAS, 2016; SOUZA, 2017). Diferente de uma discussão
técnica e especializada, na qual somente pessoas com algum tipo de autoridade seriam
chamadas ao debate e à questão central, muitos usuários propõem ou são convocados a
discussões de tipo jornalístico pela via do humor, por exemplo. A página de sátiras de

187

notícias G1 (@globodasnoticia) circulou52, em 30 de março de 2020, uma publicação na
qual usava a mesma estética e a linguagem jornalística do G1, site de notícias do Grupo
Globo, para afirmar que havia checado a informação de que o Papa Francisco morrera em
batalha contra Darth Vader, vilão da saga Star Wars. Segundo a checagem, a publicação
era “Fake”.

Figura 4: "checagem" de fatos de página que simula processos de apuração jornalística a memes

Circulado em suas páginas do Facebook e do Twitter, o conteúdo fazia menção a
uma foto do Papa na Praça de São Pedro esvaziada devido à epidemia de coronavírus de
2020. A imagem original, por sua vez, viralizou em meme com a adição de Vader ao
cenário, “informação” que foi “contestada” por meio daquele aspecto de checagem, que
normalmente é usado com tom jornalístico somente. Neste caso, diferentes camadas de
sentidos são mobilizadas por agentes que, mesmo sem intenção jornalística, mobilizam
esta estética e a gramática do jornalismo para a criação de efeito cômico. Nem as práticas
jornalísticas, precedentes à comunicação em rede com foco na divulgação da primeira
imagem, nem as práticas meméticas colaborativas, nativas das redes e habituadas à adição

52

Publicação disponível em: https://bit.ly/3jvgTk7
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de itens e sentidos aos conteúdos jornalísticos para fins cômicos, poderia predizer ou
controlar os sentidos engendrados na publicação acima (CHAGAS et al., 2017;
CHAGAS; SANTOS, 2017; DALMONTE; SOUZA; QUEIROZ, 2016; SOUZA, 2017).
As adições de sentidos e transformações de práticas a partir da interação neste ambiente,
portanto, são característica fundamental dos processos circulatórios que observamos. A
partir disso, buscamos avaliar como a circulação constitui este terceiro polo de disputas
ao redor do jornalismo e como isso se relaciona com a legitimidade social deste campo.
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4.2 O terceiro polo e a legitimação do lugar do jornalismo
Em 9 de abril de 2019, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do
governo Bolsonaro, Tereza Cristina, prestou depoimento na Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados sobre temas como segurança
alimentar, serviços ambientais e população indígena. Matéria do portal UOL publicada
no jornal Folha de S. Paulo no dia seguinte registrava a seguinte fala da ministra: “Nós
nunca tivemos guerra, nós não passamos muita fome porque temos manga nas nossas
cidades, nós temos um clima tropical. Nós temos miséria, e precisamos tirar o povo da
miséria" (UOL, 2019). A frase, bem como a publicação, ganhara destaque ao longo do
dia na imprensa de forma geral, virando motivo de piada entre grupos de usuários de redes
sociais como o Twitter e o Facebook.
Três dias depois da fala da ministra, a Folha de S. Paulo voltou ao tema com
matéria assinada por Ricardo Ampudia e intitulada “Apontada por ministra como
salvação, manga está longe de matar fome no país” (AMPUDIA, 2019). A partir de um
questionamento e de métodos classicamente associados à sua profissão, o jornalista
entrevista especialistas em alimentação para se questionar quantas mangas seriam
necessárias para alimentar uma pessoa adulta, avaliando oferta calórica e nível de proteína
na fruta. O texto ainda oferece alternativas nutricionais como abacates e traz especialistas
desautorizando a fala da ministra, por exemplo, ao citar a sazonalidade das frutas como
impeditivo de seu uso como base da alimentação no Brasil. A matéria traz também dados
da Organização Mundial da Saúde e da FAO (órgão internacional da ONU para
alimentação e agricultura) enquanto aponta para ações de política pública que seriam
necessárias para a garantia da segurança alimentar. Um fator relevantíssimo a ser
observado ao longo desta matéria é a dupla inclusão que a produção traz para o contexto
da discussão: traz um conteúdo informativo que segue todos os parâmetros
recomendáveis da profissão, abordando uma questão relevante a partir da fala de uma
agente pública; e, mesmo tratando o tema de forma séria, deixa entrever a parcela risível
daquilo que estava contido na fala da ministra.
Estes sentidos, tal como as camadas cômicas com estética jornalística agregadas
de uma falsa checagem de memes, são construídos a partir de uma relação complexa entre
diversas esferas de produção, circulação e consumo de material jornalístico. Quando
avaliamos estas dinâmicas como lugares de disputa e produção de sentidos, não dizemos
que os interesses, práticas e hábitos jornalísticos se submetem e se fundem às dinâmicas
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de interação em rede, mas que tais condições, associadas às disputas institucionais ali
mobilizadas, se dão em condições de circulação. Desta forma, não se trata de anular
práticas e valores jornalísticos, mas de analisá-los dentro de um novo jogo de forças, no
qual todas as práticas sociais já foram afetadas pelo cenário das comunicações online.
Obviamente a fala da ministra da agricultura é carregada de interesse público e também
parece pertencer ao bom senso a percepção de que uma alimentação adequada não deve
se basear somente nos moldes por ela apresentados em argumentação, mas o trabalho
jornalístico expõe tais condições de modo a construir uma relação com público e
instituições que reconheçam o seu lugar e a sua autoridade (ALVES DOS SANTOS;
ALBUQUERQUE, 2019; CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017;
LATTMAN-WELTMAN; CHAGAS, 2016; WARD, 2018).

4.2.1 Relações jornalísticas em rede
O trânsito constante dos usuários entre diversos meios, plataformas e o contato
com cada um desses tipos de conteúdo é potencializado nos ambientes de rede, de forma
que cada material, fruto de disputas específicas para agendamentos e enquadramentos, é
também ponto de disputa de sentidos (ALVES DOS SANTOS, 2019; ALVES DOS
SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; CHAGAS, 2018; DALMONTE; SOUZA, 2019;
DALMONTE; SOUZA; QUEIROZ, 2016; DALMONTE; QUEIROZ, 2018; QUEIROZ,
2016b). O desenho estratégico traçado pelas empresas de mídia para o contato com suas
audiências já traz uma maior complexidade do que o processo comunicativo tradicional,
algo que parece estar em desenvolvimento no período recente do jornalismo brasileiro,
mas que não podemos dizer se será suficiente (CHADWICK, 2013; CHRISTOFOLETTI,
2019). Estas formas de comunicação podem levar em conta a circulação e as ações no
“sistema de resposta social”, (BRAGA, 2006) como na modificação do papel dos
definidores de pautas, dos chamados neo-gate-keepers e nas checagens de fato (BRUNS,
2005; FAUSTO NETO, 2010a; GRAVES, 2016; HIRST; HARRISON; MAZEPA,
2014).
É importante que nos distanciemos da ideia de uma audiência massificada
relativamente passiva, portanto, nas quais os enquadramentos e percepções são altamente
formados a partir de uma lógica midiática dominante. Compreendemos um modelo que
destaca não somente a crescente variedade de fontes de enquadramento da audiência em
suas percepções, mas também a crescente habilidade de membros ativos da audiência de
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desempenhar papéis instrumentais diretos e concretos na produção do conteúdo midiático
através de suas intervenções ocasionais decisivas. Faz mais sentido, portanto, usar uma
lógica de mídia plural, ou a injunção de lógicas midiáticas simultaneamente operantes
para além dos convites à participação feitos levando-se em consideração o contexto de
veiculação dos conteúdos (há um tipo de conteúdo a ser produzido pelo colaborador).
Neste último modelo, as formas de interação e influência aconteceriam sob algumas
regras, condições ditadas pelo meio para que ela seja aceita e ganhe visibilidade naquele
espaço, unilateralmente definidas segundo lógicas dos veículos. As potencialidades dos
processos de colaboração, assim, são condicionadas aos regimes de produção específicos
das regras do jogo no trabalho jornalístico, e este é provavelmente o maior limitante
quando se trata de abordar as práticas colaborativas para o jornalismo em tais moldes
(CHADWICK, 2007; ELLIOTT; SPENCE, 2017; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013).
Diferente de práticas colaborativas que ensejam um feixe de relações e feedbacks
complexos, tais interações podem ocupar espaços pré-determinados pela estrutura formal
de produção conformando as novas formas de conexão a um formato adaptado das
práticas jornalísticas consolidadas. Quando abordam as relações entre fontes e jornais,
dentro deste contexto circulatório e de disputa pelas formas de elaboração do trabalho
jornalístico, Fausto Neto (2010a), Christofoletti (2019) e também Chadwick (2013)
apontam que essa tentativa de assimilação ocorre dentro das regras do jornalismo.
Enquanto as diversas fontes precisam procurar formas de pressão e visibilidade para se
expressar e serem ouvidas na constituição deste tipo de narrativa, os usuários são
convocados à participação na condição de produtor, narrador. Desta forma as fontes
viriam trazendo seus posicionamentos e se fazendo incluir pelo fluxo circulatório e dentro
dele.
O usuário é chamado, portanto, a participar e colaborar diretamente com a
produção de conteúdo segundo algumas regras que funcionam como base não somente
para a composição do conteúdo, mas também para a credibilidade que aquele conteúdo
passa a ter dentro do sistema de circulação. Dentro das lógicas de redes sociais e blogs,
por exemplo, as contribuições se fazem presentes nas conversas estabelecidas entre os
atores e podem resultar em colaboração direta para aumentar da rapidez da apuração de
dados, como no caso da WikiLeaks (CHADWICK, 2013; CHRISTOFOLETTI;
OLIVEIRA, 2011). Outro exemplo que se relaciona de forma direta com os espaços aqui
analisados se deu na apuração dos dados vazados no escândalo Swissleaks, quando foram
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divulgados dados de correntistas com contas secretas numa filial suíça do banco
Santander. Na imprensa nacional, somente o blog do jornalista Fernando Rodrigues, no
UOL, teve acesso aos dados. Houve uma série de disputas para que outros veículos
tivessem acesso aos dados, principalmente a partir de veículos e profissionais próximos
à Blogosfera Progressista Ampliada53, dado que nomes de empresários da imprensa
tradicional brasileira estavam listados como beneficiários de contas no banco suíço. Após
a disputa, o Consórcio internacional de jornalistas investigativos que liderava a
divulgação dos dados liberou a lista brasileira em estado bruto para apuração coletiva.
Para aumentar a agilidade na apuração dos dados completos dos nomes, inicialmente
suspeitos de evasão de divisas e sonegação de impostos, o blog Luis Nassif Online
realizou um mutirão de apuração para que leitores colaborassem com um refino dos
dados, divulgados em planilhas com dados truncados e incompletos (QUEIROZ, 2016a).
A tática de se valer de conteúdos levantados pelos membros da audiência que
comentam no blog foi vista novamente na publicação “Xadrez dos interesses ocultos nas
operações das Forças Tarefas”, publicado em novembro de 2016 (NASSIF, 2016g). A
partir dos dados levantados pelos comentadores do blog, Nassif tece uma série de
considerações, apresenta links e argumentos a respeito dos jogos de poder embutidos nos
movimentos analisados. Lança-se mão inclusive do termo pós-verdade no conteúdo, de
modo a constituir a imprensa como artífice das formas de poder político, especialmente
o judiciário neste caso.
A partir, portanto, dos argumentos e informações coletivamente coletadas e
organizadas, a imprensa é retratada como ator diretamente interessado em demandas
políticas e defensor ativo de pautas econômicas específicas. Ao criticar a cobertura da
prisão do ex-governador carioca Anthony Garotinho, o blogueiro e seus leitores apontam,
neste último caso mencionado, para movimentos coordenados entre imprensa e Justiça
no sentido de garantir que o seu ponto de vista fosse o único disponível no debate público.
Neste sentido, é relevante perceber que a relação de confiança entre blogueiro e leitores
é fundante dos fluxos circulatórios em questão, que chegam a se articular enquanto prática
midiática oposta àquela dos veículos tradicionais. Ou seja, a imprensa estaria ela mesma
participando das práticas de desinformação com o intuito de mascarar suas reais

“Amaury Ribeiro Jr. Deixa ICIJ após questionar entidade sobre dados do caso HSBC”
https://bit.ly/326Oysq
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intenções, atuando como um tribunal no qual o réu é julgado sem direito a defesa e sem
provas da acusação (NASSIF, 2016g).
Neste sentido, percebemos uma reconfiguração dos jogos de poder e sistemas de
valores jornalísticos, uma vez que a instância de mediação se pulveriza, não profissionais
passam a contribuir com a produção, tomando parte na complexificação da produção
mesma de acontecimentos por meio da atividade interpenetrante de sistemas sociais
diversos. Importante notar, assim, que tais espaços e formas de conexão podem se firmar
como estruturas de acesso dos indivíduos às informações, mas também no oferecimento
de possibilidades de constituição de coletivos que vão se organizar em novas formas de
conversação pública. As dinâmicas de circulação, portanto, apontam para um tipo de
construção de sentido coletivo que nos será muito importante para a avaliação de quais
são os argumentos e razões morais constitutivos da ética jornalística brasileira neste
cenário atualmente (CHADWICK, 2007; DALMONTE; QUEIROZ, 2018; ELLIOTT;
SPENCE, 2017; FAUSTO NETO, 2018; QUEIROZ, 2016b).
Mais do que uma estratégia para obtenção e/ou manutenção da credibilidade, a
transparência nos métodos de produção e participação são regras paulatinamente
acrescentadas às bases éticas do jornalismo, para a garantia da inserção mais contundente
do conteúdo naquele fluxo circulatório. Isto porque a inclusão de mais discursos e atores
sociais integra o jogo da complexificação do processo midiático e, por conseguinte,
garante aspectos de legitimidade aos produtos jornalísticos (ALLEN, 2008; BRAGA,
2006; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; KOVACH; ROSENSTIEL, 2014). Dito de
outra forma, as mudanças na configuração da rede de comunicação, decorrentes da
midiatização, incorpora novas ferramentas e usos ao conteúdo jornalístico de forma geral
e sob regras específicas. Sobre este “esforço regulatório” para a administração dos fluxos
de trocas de informação, podemos apontar de forma clara aqueles aspectos relacionados
à ética profissional e ao lugar social ocupado pelo jornalismo profissional
(CHRISTOFOLETTI, 2019; KOVACH; ROSENSTIEL, 2014; WARD, 2018, 2019).
Tais questionamentos integram as problemáticas inseridas à própria atividade
jornalística, suas funções e relações estabelecidas a partir de um cenário de mídias
convergentes, com surgimento de novos espaços de disputas sobre as produções de
sentido oriundas do jornalismo. Não apenas o convite à participação, ao engajamento da
audiência em determinados espaços do produto jornalístico, mas também a
reconfiguração dos papéis atribuídos às fontes, e leitores carregam potencial de impacto
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forte à lógica de produção dos fatos noticiosos. Neste cenário, a circulação é aspecto
central por ser organizadora destes processos interacionais, tanto os novos processos que
se dão agora quanto aqueles que ainda estão por vir, dada a natureza sistêmica e relacional
destes fluxos (CHADWICK, 2013; ELLIOTT; SPENCE, 2017; FAUSTO NETO, 2018).
O emaranhamento das narrativas e sua consequente complicação, pela emergência
de vozes com diversos meios de pressão para se fazer presente nas versões oficiais dos
fatos traz uma necessidade de realinhamento constante entre esferas de produção e
consumo de notícias. Por isso, também, o sistema jornalístico passa a ser um
acontecimento e as rotinas de produção passam a integrar o todo do conteúdo, expondose as condições de apuração e obtenção dos dados. Isto é, com o avanço de esferas de
pressão social, não é errado apontarmos uma perda relativa de autonomia e controle dos
profissionais e empresas sobre as regras para a construção da narrativa jornalística
(ALLEN, 2008; KOVACH; ROSENSTIEL, 2014; STANDAERT; HANITZSCH;
DEDONDER, 2019). A saída é usar os mecanismos autorreferentes como estratégia de
reafirmação e consolidação da realidade construída por meio do seu trabalho junto a todos
os agentes disponíveis nos fluxos circulatórios, de modo que tais práticas também
apresentem uma valoração de transparência, como discutido previamente.
Como aponta Allen (2008), o crescimento da transparência como uma norma ética
ocorre em conjunto com algumas mudanças relevantes na prática jornalística.
Profissionais já não mais reportam simplesmente eventos, mas passaram a exercer papéis
outros de análise e desconstrução de fatos e processos, de modo a evidenciar que as
práticas jornalísticas de transparência se relacionam com alguns requerimentos
relacionais estabelecidos nos fluxos circulatórios. De forma relevante, a transparência se
tornou uma das formas pelas quais os jornalistas revelam a natureza socialmente
construída de seu trabalho e reforçam feixes de relações com a audiência, confiando a ela
uma espécie de atuação vigilante sobre o jornalismo. A transparência, portanto, será
central nestes processos circulatórios do jornalismo ao ativar os sentidos morais de
verdade e vigilância, ao mesmo tempo em que as muda, ao aplicar novos parâmetros de
visibilidade na construção das narrativas jornalísticas. Como vigilância se constrói no
ideal de visibilidade pública e liberdade kantiano da verdade que pode ser descoberta, o
que pode ser chamado de jornalismo vigilante, aqui, reconhece a natureza mais complexa
da verdade que os jornalistas se encontram no mundo atual (ALLEN, 2008).

195

Se as exposições dos dados relativos à produção jornalística participam dos
produtos e dinâmicas circulatórias, também se desencadeiam discussões acerca do papel
do jornalista e avaliações relativas à ética profissional nas arenas de debate. À medida
que o jornalista se vê compelido a dividir espaço na sua produção com fontes e atores
sociais diversos, parâmetros outros surgem do próprio escopo das regras compartilhadas
por colegas de profissão. Adiciona-se à audiência participante a figura de jornalistas que
atuam como peritos em defesa de status social da profissão, capazes de conferir uma
espécie de verificação jornalisticamente formada e externa ao conteúdo e às condições
específicas de produção. Alcançamos, assim, uma proximidade entre aqueles sistemas de
circulação e de vigilância por meio dos métodos de verificação e conferência de
legitimidade (ESS, 2013a; FAUSTO NETO, 2018; QUEIROZ, 2016a, 2016b; WARD,
2018, 2019).

4.2.2 Circulação, engajamento e legitimação jornalística
Podemos apontar que os processos produtivos jornalísticos passam a ser mais
claramente gerenciados e negociados com fontes e usuários/leitores em rede, dada a
perspectiva de contato e avaliação constante. Consideramos ainda que esta dinâmica é
presente mesmo quando o usuário é encarado de forma potencial ou presumida, uma vez
que a produção é intermediada por plataformas de redes sociais, por exemplo, mas contém
em si os feedbacks e fluxos oriundos de relações prévias. A existência dos processos de
compartilhamento de experiências e troca de influências e pressões entre os sistemas
jornalísticos tradicionais e outros atores sociais reformulam a forma por meio da qual se
concebia a autonomia da prática jornalística e, consequentemente, o próprio ethos
profissional (CHRISTOFOLETTI, 2019; KOVACH; ROSENSTIEL, 2014). As
descontinuidades envolvidas nas relações entre os agentes jornalísticos são articuladores
de circunstâncias nas quais as disputas entre diferentes valores se evidenciam, uma vez
que o processo circulatório, aqui marcado pelos regimes complexos de feedback, se
constituem enquanto aspecto modificador da relação entre os agentes (CHADWICK,
2013; FAUSTO NETO, 2018).
Um espraiamento dos processos de midiatização por meio de uma organização
mais visível dos sistemas de resposta e crítica social e a inclusão participativa,
cooperativa, de movimentos e atores sociais diversos em ambientes virtuais também
avança sobre a produção jornalística (CHADWICK, 2013; QUEIROZ, 2016b). Além dos
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dados relativos à interferência de um polo de audiência participante, voltamo-nos para o
estudo de um valor em disputa, e nele se faz necessário observar o surgimento de novos
centros de luta por controle e domínio de dentro do sistema especializado de jornalismo.
A esfera da crítica de mídia, que não é recente, ganha novas feições, novos especialistas
e habilita cada vez mais sujeitos dispostos a ler e interpretar o funcionamento, as regras,
posicionamentos e tendências do sistema midiático, como num reforço identitário da
prática jornalística, a partir da modificação ou da ratificação das regras éticas
profissionais dos jornalistas (BRAGA, 2006; ELLIOTT; SPENCE, 2017; FAUSTO
NETO; SGORLA, 2013; KOVACH; ROSENSTIEL, 2014a; QUEIROZ, 2016a, 2016b;
WARD, 2019).
Ao lançar mão da circulação enquanto “zona de contato” entre diferentes esferas
dos processos comunicativos no jornalismo, buscamos encontrar as evidências que nos
permitam revelar as questões da vigilância enquanto valor profissional. As práticas,
argumentos e ligações institucionais mobilizadas nas práticas jornalísticas nos dão um
conjunto de relações que demonstram seus limites em fluxos de produção, resposta,
avaliação, explicitação de interesses e assim por diante. Essas disputas se consolidam
como lutas pelas regras por meio das quais o jornalismo tenciona produzir sentidos, de
modo que o conflito traduz o momento e os métodos por meio dos quais jornalistas e
outros agentes constituem a vigilância em condição de valor moral central, atualmente.
Sendo assim a deontologia profissional clássica pode ser tomada como um guia
inicial, pronto para se reconfigurar por meio da avaliação crítica integrada ao sistema
midiático, constituindo um cerne possível a uma ética midiática alternativa para a mídia
jornalística. Neste processo, percebemos que o reforço das regras e princípios de
transparência ativam sentidos de vigilância enquanto valor nas práticas e reforço de
autoridade e legitimidade do jornalismo. Estas novas dinâmicas, que incluem parceiros
atuando em rede por meio da negociação da produção, trazem para o debate algumas
posturas essencialmente críticas e fiscalizatórias na observação da representação de seu
ponto de vista na narrativa. As novas condições tecnológicas de produção de conteúdo
jornalístico possibilitam formas relacionais importantes para a circulação desse material
e, simultaneamente, alteram as regras por meio das quais a própria concepção das
produções serão pensadas e executadas (KOVACH; ROSENSTIEL, 2014; QUEIROZ,
2016a, 2016b WARD, 2015, 2018, 2019, 2020).
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A circulação é lugar de produção e trânsito de discursos jornalísticos e sobre o
jornalismo, onde sentidos morais e deontológicos são fundamentais e, ao mesmo tempo,
(re)formados. Neste sentido, as práticas de circulação sobre os valores profissionais do
jornalismo explicitam lógicas e valores diversos apontando para formas de regulação e
novos sentidos, alterando mesmo o que se entende por transparência, verdade, vigilância
e interesse público, por exemplo. Essas condições modificam os entendimentos que
instauram as linhas guia de leitura dos acontecimentos e o enfraquecimento das narrativas
jornalísticas “oficiais” lançam os leitores numa profusão de versões. O público em geral
precisa lidar, assim, com uma variedade maior de ofertas comunicativas engajadas em
sentidos diversos, e precisa se orientar no sentido de quais são os valores que cada uma
dessas ofertas apresenta (CHADWICK, 2013; ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013;
FAUSTO NETO, 2018; HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014).
É neste sentido que Ward (2018, 2019, 2020) defende a prática de um jornalismo
democraticamente (e objetivamente) engajado, com compromissos claros com a defesa
de Direitos Humanos e da democracia, separando-se de uma narrativa clássica, que
postula objetividade e afastamento pretensamente científico como mote da organização
das práticas noticiosas. As dinâmicas circulatórias online, dadas de forma relacional,
acionam sentidos que privilegiam posicionamentos engajados (DALMONTE;
QUEIROZ, 2018; GIL DE ZÚÑIGA; ARDÈVOL-ABREU; CASERO-RIPOLLÉS,
2019; LATTMAN-WELTMAN; CHAGAS, 2016; SPOHR, 2017) e a simples
reprodução deste tipo de abordagem pela imprensa, segundo Ward (2018) poderia causar
uma transformação do jornalismo em mero espalhador de posições políticas
antidemocráticas. Neste sentido, a atuação do jornalismo como filtro, organizador ou
curador de versões se torna central para a própria defesa de valores democráticos no
contexto da dominação das arenas digitais (BELL; OWEN, 2017; CHRISTOFOLETTI,
2019; CHRISTOFOLETTI; OLIVEIRA, 2011; GHOSH; SCOTT, 2018; WARD, 2018,
2020).
As práticas e estruturas sociais que legitimam valores e princípios jornalísticos
ficarão visíveis em novos fluxos relacionais entre profissionais, veículos e o público, de
modo a ensejar novas compreensões deontológicas a respeito da atuação do jornalismo.
Esta reconfiguração de valores é apontada como a base do processo que mobilizou as
concepções clássicas de objetividade para o jornalismo americano no século XX,
lançando as bases morais para a atuação deste como agente de fiscalização e
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acompanhamento do poder público, na figura do cão de guarda, ou do quarto poder
(ALBUQUERQUE, 2005; CUNNINGHAM, 2003; SCHUDSON, 1981, 2008, 2016).
Novas dinâmicas circulatórias, com disputas de sentidos por novas formas de produzir,
reproduzir e compreender valores e princípios nesta sociedade atualmente demandam
novas práticas e argumentos neste sentido, motivo pelo qual discutimos a vigilância
digital como aspecto que atravessa o jornalismo, mas se transborda por toda a sociedade
(BELL; OWEN, 2017; GHOSH; SCOTT, 2018; WARD, 2019).
O jornalismo passa por uma remodelação dos seus modos e finalidades de atuação,
da visão inicial do profissional que recolhia dados, os processava em conteúdo
jornalístico e os transmitia, via veículo de informação, para realidades muito mais
complexas. A realidade atual traz características de negociação, onde se organiza uma
multiplicidade maior de características em disputa, nas quais os jornalistas podem ser
organizadores

e

defensores

de

valores

em

sentidos

muito

mais

amplos

(CHRISTOFOLETTI; OLIVEIRA, 2011). Numa nova disputa também é exigida do
jornalismo a capacidade de fornecer critérios de validade a conteúdos e versões que lhes
forem externos, mas por ele checados e ouvidos, algo que vimos de forma inicial nas
iniciativas de checagem de dados do cenário eleitoral de 2018, por exemplo. O jornalista
atua, neste caso, como selecionador e organizador de conteúdo para uma compreensão
específica, realizando um trabalho de filtro e recirculador de conteúdo, numa “curadoria
digital” (SILVA, 2012). O problema central lançado por estas configurações se volta,
primeiramente, para o volume de produções em circulação nos ambientes online, que
tornam impossíveis os processos de controle previstos pelos padrões jornalísticos, e a
própria imprevisibilidade das interações em rede.
Por meio de sistemas de interação constante entre blogs, páginas e atuação em
redes sociais o jornalismo mescla gêneros, formatos e propostas de diferentes origens,
buscando atrair atores já estão instalados nas redes e inseridos na lógica da midiatização
(CHADWICK, 2013). A diversidade de fontes jornalísticas traz consigo, além da
segmentação de público na produção e distribuição de conteúdo, as possibilidades de
organização de materiais de análise e crítica de mídia e a criação de redes específicas para
críticas e questionamentos, tanto por parte de profissionais do jornalismo quanto por
outras pessoas (BRAGA, 2006). É neste tipo de ambiente, segundo dinâmicas e potenciais
dele, que profissionais de diferentes veículos, público e demais atores envolvidos nas
discussões acerca do material jornalístico se engajam em debates a respeito de quais são
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os deveres jornalísticos, ou sobre o que o jornalismo pode fazer pelas sociedade /
democracia (CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013;
FAUSTO NETO, 2010a; LATTMAN-WELTMAN; CHAGAS, 2016; SCHUDSON,
2013; SOSTER, 2017; WARD, 2018, 2019).
O trabalho da crítica de mídia por blogs de um determinado espectro ideológico,
como analisado no primeiro capítulo, é importante principalmente por destacar as regras
de produção, ponderando-as com as especificidades de seu trabalho em cada tipo de
veículo ou empresa. Tais críticas parecem, no entanto, se nortear por apontamentos de
conflitos éticos inerentes à produção de jornalismo de qualidade pelas empresas
criticadas, a grande imprensa. Estes profissionais ocupam um espaço específico da
blogosfera e se valem dos fluxos e do sistema circulatório de informações para oferecer
uma leitura crítica dos processos de mídia e um conteúdo de resistência às narrativas da
mídia mainstream. Além de ser o próprio jornalismo o propiciador e mantenedor desta
“zona de contato” entre diferentes esferas da vida social, ele também acaba por expor suas
zonas de interação e precisa desenvolver suas estratégias para a gerência de seu conteúdo
neste espaço (BRAGA, 2006; DALMONTE; QUEIROZ, 2018; ELLIOTT; SPENCE,
2017; FAUSTO NETO, 2010a, 2018; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; QUEIROZ,
2016b; WARD, 2019).
Da mesma forma que as atividades da mídia impõem um ritmo e uma lógica para
outros meios, como por exemplo, a esfera política, também as lógicas de interação,
participação e resposta caracterizadoras do fluxo de circulação passam a influenciar cada
vez mais forte e claramente o jornalismo. Aí se dá um “jogo complexo” de influências
mútuas entre as posturas políticas, midiáticas – jornalísticas ou não – dos atores sociais
em disputas pelos espaços de produção de sentido (CHADWICK, 2007). Jornalistas e
comentaristas são diariamente interpelados por suas escolhas em ambientes de redes
sociais e essas discussões são demonstrativos das pressões e negociações, como na
evolução do caso #VazaJato, que analisamos no segundo capítulo desta tese. Nele, a
adesão de veículos de imprensa tradicional acontece aos poucos, de modo que os fluxos
relacionais dados pela extensão, tipo e os alvos dos vazamentos faz o caso crescer por
algum tempo. Ainda que os efeitos políticos e jurídicos do caso sejam colocados em
questionamento constante, o impacto jornalístico da inserção do The Intercept Brasil no
rol de veículos reconhecidos e que estabelece parcerias com a imprensa tradicional altera
a bolha jornalística local, como já havíamos mostrado anteriormente (QUEIROZ, 2016b).
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Assim se forma uma “zona de contato” capaz de mostrar uma dinâmica que
movimenta produtores e receptores em uma temporalidade colocada não somente pelas
dinâmicas de produção e distribuição de conteúdo, mas também de resposta e da própria
perenidade do conteúdo online. À medida que os usuários se apropriam das tecnologias e
discursos das mídias, desenvolvendo uma habilidade com tais mecanismos, gera-se uma
autonomia de uso e, paralelamente, uma nova relação, que suscita novas regulações
(CHADWICK, 2007; ELLIOTT; SPENCE, 2017; FAUSTO NETO, 2010c; FAUSTO
NETO; SGORLA, 2013, p. 14; WARD, 2018, 2019). Essas novas formas de regulação
dos processos produtivos jornalísticos, por meio das novas plataformas de mídia, ensejam
nossa observação das dinâmicas de negociações e jogos de pressão envolvidos nas
práticas que evocam a vigilância como valor jornalístico no Brasil atualmente.
A partir das interações sobre o jornalismo em rede, os espaços de produção do
jornalismo apresentam a vigilância sob uma perspectiva específica e a articulam com os
demais valores em circulação, reformulando as redes de valores que até então
predominaram nas narrativas éticas profissionais. Nas disputas pela prevalência de suas
leituras dos fatos e para a formação de novos fluxos de leituras, diferentes agentes do
processo circulatório, práticas e regras profissionais associadas com a vigilância são
mobilizados para a consolidação de princípios éticos, firmando-a também como valor
profissional central, como característica moral que identifica e legitima a atuação
jornalística. Se a objetividade já desempenhou tal lugar no jornalismo norte-americano
ao longo do século XX (ALDÉ et al., 2005; ALDÉ; ESCOBAR; CHAGAS, 2007;
BRUNS, 2005; CHRISTOFOLETTI, 2019; CUNNINGHAM, 2003; ELLIOTT;
SPENCE, 2017; GRAVES, 2016; QUEIROZ, 2016a, 2016b; WARD, 2015, 2018, 2019),
apontamos para a possibilidade de que a vigilância ocupe tal posição no jornalismo
brasileiro atual.
As dinâmicas circulatórias, portanto, nos são caras por revelar um funcionamento
relacional dinâmico e complexo entre as diversas partes que compõem um sistema de
comunicação, aqui voltado para a compreensão de processos éticos no jornalismo. A
caracterização de um espaço que abre possibilidades e condiciona formas e fluxos de
interação para a disputa de sentidos morais nos parece especialmente relevante, dadas as
condições de produção e discussão sobre ética jornalística na contemporaneidade
(CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013; WARD, 2018,
2019). Os questionamentos relativos à ética e à deontologia profissional têm centralidade
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na construção do ethos profissional do jornalista, uma vez que estruturam uma série de
procedimentos e valores ligados à autoridade que os atores jornalísticos têm de interpretar
e construir a realidade em sua produção, sejam eles veículos ou profissionais. A
performance de um quarto poder no Brasil e de forma generalizada no jornalismo de
padrões ocidentais é estruturada em torno de princípios como o atendimento ao interesse
público, a um estado de bem estar social e de defesa da democracia. Estes ideais são
atualizados em leis, máximas e normas morais com sentidos disputados e compartilhados
nos fluxos de relação construídos nas zonas de interação da comunicação online
(ALBUQUERQUE; MAGALHÃES; ALVES DOS SANTOS, 2015; ALVES DOS
SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; CARVALHO; ALBUQUERQUE; ALVES DOS
SANTOS, 2020; FAUSTO NETO, 2018; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013; QUEIROZ,
2016b).
A partir de agora, dedicamos espaços a essas reflexões sobre os papeis e dilemas
éticos do jornalismo como aspecto central da reflexão e crítica da produção jornalística,
adicionando aos casos já analisados um novo cenário circulatório. Nas polêmicas
envolvendo as entrevistas do senador Flávio Bolsonaro à Record e à Rede TV, sua
repercussão pelo Grupo Globo é destacável por evidenciar a reivindicação feita pelos
atores jornalísticos tradicionais de um papel que já vinha sendo desempenhado por outros
há algum tempo. Até aqui, o Grupo Globo havia sido convocado aos casos em análise na
posição de observado e regulado, raramente desempenhando papel real de vigia
jornalístico sobre os demais veículos de imprensa ou atores políticos.
A inclusão de disputas de sentido online na circulação de crítica à imprensa
tradicional por um aparente apagamento do sobrenome do senador traz uma nova camada
de disputas para esta tese. A disputa em torno de práticas e costumes profissionais, com
argumentos levantados de lado a lado se dão a partir da percepção do apagamento do
sobrenome do senador das páginas de alguns jornais e, numa clara dinâmica de discussão
sobre a imprensa, evidenciam uma vigilância que também se volta para o vigia. Este
movimento é necessário para que tanto audiência quando produtores participem de uma
relação, um sistema comum de debate capaz de dar concretude aos valores morais,
atuantes na própria definição do que é o jornalismo a partir de processos de circulação.
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4.3 Um “fato incomum”: as entrevistas de Flávio B
A análise dos fluxos de conteúdo em interação online nos fornecem a
possibilidade de encontrar e analisar pistas relevantes para a compreensão das disputas
em torno de sentidos e valores morais do jornalismo. Como exemplo, podemos observar
a disputa entre as Organizações Globo e seus concorrentes RedeTV e Rede Record no
final de semana do dia 20 de janeiro de 2019. Os processos e procedimentos de vigilância
jornalística são evocados e caracterizados por atores com vieses diversos ao longo deste
caso, no qual podemos ainda perceber diferentes tipos de relações institucionais de
desajuste constante entre atores jornalísticos, políticos e da audiência online. A primeira
etapa do caso se revela de forma clara a partir de denúncia contra o senador em matéria
do Jornal Nacional e em seu desdobramento com entrevistas exclusivas do senador aos
veículos concorrentes do Grupo Globo naquele final de semana. A segunda etapa da
polêmica somente toma lugar meses depois, quando em dezembro de 2019 as redes de
discussão no Twitter brasileiro se questionam, e questionam os jornais tradicionais em
busca de compreender critérios e escolhas que os fazem optar por manchetes sem o
sobrenome do senador, filho do presidente.

4.3.1 Vigilância sobre o jornalismo tradicional em duas vias
Nas edições dos dias 18 e 19 de janeiro de 2019, o Jornal Nacional, principal
telejornal do Grupo Globo, revelara denúncias de corrupção praticada pelo senador Flávio
Bolsonaro, filho mais velho do recém empossado presidente Jair Bolsonaro. A
reportagem de Arthur Guimarães e Paulo Renato Soares trazia trechos de um relatório do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) sobre movimentações
financeiras suspeitas do senador quando ele era Deputado Estadual pelo estado do Rio de
Janeiro54 (GUIMARÃES; SOARES, 2019). A reportagem apresenta o vínculo financeiro
entre o senador, sua família e o seu ex-motorista/ex-assessor Fabrício Queiroz, cujo nome
já estava envolvido em acusações de corrupção pelo uso de laranjas, caracterizando
crimes de peculato e lavagem de dinheiro há pouco mais de um mês55 (GOMES; SARZA,
2018). Neste período, o ex-assessor já havia dado entrevista exclusiva ao SBT para
apresentar suas versões dos fatos, mesmo sem ter comparecido ao Judiciário ou a nenhum

“Coaf aponta que Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos em 1 mês, no total de R$ 96 mil”
https://glo.bo/3aEedg2
55
“Coaf aponta que ex-motorista de Flávio Bolsonaro movimentou mais de R$1,2 milhão em operações
suspeitas” https://glo.bo/3j669b5
54
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outro veículo. O fato de o SBT não ser um veículo conhecido por sua prática jornalística
e das evidentes boas condições da relação de Bolsonaro com o dono da emissora são
demonstrações da proximidade da família Bolsonaro com o veículo.
Após as denúncias, veiculadas pelo Jornal Nacional na sexta e no sábado, as
denúncias vinham sendo repercutidas em outros veículos de imprensa tradicional, como
os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Na noite do domingo, no entanto, o
senador concedeu entrevista ao âncora e apresentador Boris Casoy numa edição de
#PlantãoRedeTV!56, concorrente menor da Globo e apoiadora de Jair Bolsonaro. Na
mesma noite, o senador concedeu segunda entrevista exclusiva sobre o mesmo tema para
o repórter Lucio Sturm, do Domingo Espetacular da Rede Record57, principal concorrente
da Globo, também apoiadora do governo por suas relações próximas com grupos que
controlam igrejas neopentecostais no Brasil, base eleitoral de Bolsonaro. Naquele mesmo
início de governo, já havia circulado a informação de que a secretaria responsável por
gerir a verba publicitária da administração direta já reduzira o montante anteriormente
destinado à Globo e redirecionado para as demais emissoras.
A denúncia contra família Bolsonaro e o acesso privilegiado de outras redes às
fontes oficiais envolvidas no caso fazem parte do jogo jornalístico brasileiro do cenário
atual. A novidade, no entanto, se apresenta numa crítica pública que o Fantástico, revista
eletrônica semanal das noites de domingo da TV Globo, faz logo após as entrevistas irem
ao ar nas emissoras concorrentes: uma cobrança direta por perguntas que os concorrentes
falharam em executar ou optaram por não fazer. De forma direta, a nota editorial lida
pelos apresentadores do programa e repetida ao longo dos programas jornalísticos da
empresa também no canal de notícias da rede na TV fechada ao longo do dia seguinte,
elencava perguntas que o senador não respondera por não ter sido perguntado.
Deslocando o foco das próprias respostas dadas, alegações, supostas comprovações e
documentos não mostrados pelo senador, o Grupo Globo lançara mão neste momento de
uma prática comumente usada contra ele mesmo: o questionamento das intencionalidades
e da correção de sua produção jornalística.

“Boris Casoy entrevista Flávio Bolsonaro – Íntegra”
https://www.youtube.com/watch?v=d2EG3sC9XLA
57
“Exclusivo: Flávio Bolsonaro fala pela primeira vez sobre o relatório do Coaf”
https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/exclusivo-flavio-bolsonaro-fala-pela-primeira-vezsobre-o-relatorio-do-coaf-20012019(STYCER, 2019)
56
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O original integral da transmissão do Fantástico não está disponível no YouTube
ou em outra plataforma online e, com isso, não podemos analisar a inserção da crítica no
contexto generalizado, no programa como um todo. Entretanto, o texto do UOL e outras
páginas online no Facebook trazem trechos de até um minuto e 20 segundos do vídeo
com apontamentos referentes à crítica58. Na imagem, a apresentadora Ana Paula Araújo
está de pé, olhando para a câmera, com uma imagem do rosto de Flávio Bolsonaro, sério,
no telão de fundo. Sua fala é alternada com o apresentador Tadeu Schmidt em fundo mais
neutro. A apresentadora começa a leitura apontando diretamente a entrevista de Flávio à
TV Record, resumindo a resposta do senador eleito, a nota da Globo tenta demonstrar que
as alegações feitas pelo político já constavam da matéria do Jornal Nacional e do relatório
do Coaf. Há novamente a descrição da ação do senador como movimentação financeira
suspeita, ao que se segue o centro comentário crítico, com 23 segundos:

Ao senador não foi perguntado, e por isso ele não respondeu, por
que optou por 48 depósitos de R$ 2 mil com diferença de minutos
em cada operação em vez de depositar o total do que recebeu em
espécie de uma só vez na agência bancária onde tem conta.
Também não foi questionado por que ele preferiu receber parte
do pagamento da venda em dinheiro e não em cheque
administrativo ou transferência bancária (in STYCER, 2019)

O foco do comentário do Fantástico, portanto, se volta para as perguntas que não
são feitas, para os questionamentos ausentes da entrevista exclusiva na Record. O
destaque inicial da nota se volta justamente para a ausência da pergunta, causadora da
inexistência de resposta por parte do senador. Em seguida, insistindo no tópico da nãopergunta ao senador, a nota aponta para outra questão a ser respondida e neste caso até a
entonação da voz da apresentadora, enfatizando que a motivação da ausência da resposta
se dava pela ausência da pergunta, integra o bojo de crítica aberta à concorrência. Naquele
período circulava matéria da Folha de S. Paulo (datada de sábado, dia 19) apontando para
um novo modelo de gestão por parte da Secretaria de Comunicação da Presidência da
República para a distribuição de verbas publicitárias na TV59.
A coluna do jornalista Maurício Stycer no portal UOL, especializado na cobertura
dos assuntos relacionados às emissoras de TV no Brasil, chega a destacar na primeira
Vídeo circulado pela página “Ciro Sincero” do Facebook: https://bit.ly/300jf2R
Chefe da Secom, Wajngarten busca centralizar verbas e fazer ponte de Bolsonaro com TVs”
https://bit.ly/3kTBj7f
58
59
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frase de sua matéria60: “Fato muito incomum, neste Domingo (20) a Globo fez uma crítica
pública ao jornalismo praticado pela Record” (STYCER, 2019). O texto destaca o fato de
que, na crítica, os apresentadores da Globo apontavam perguntas que não foram feitas ao
senador e que poderiam ajudar a esclarecer melhor as declarações do político. Stycer
(2019) chega a apontar que “com alguma ironia, [Ana Paula Araújo] registrou que o
senador eleito não respondeu a uma questão essencial por que [sic] não foi perguntado a
respeito”. A natureza incomum do fato é relevante, uma vez que o Grupo Globo
deliberadamente opta por não mencionar de forma direta seus concorrentes televisivos
com frequência. O segundo fator de estranheza é a própria aplicação de uma prática de
crítica aos métodos jornalísticos e a apresentação das perguntas não realizadas como
parâmetros para a aferição da incompletude do trabalho jornalístico.
A tática de exposição das perguntas não realizadas e, por isso, não respondidas, já
havia sido utilizada pela própria Globo anteriormente, mas sobre agentes políticos e
candidatos a cargos eletivos. Quando da campanha eleitoral para a Prefeitura do Rio de
Janeiro de 2016 o então candidato Marcelo Crivella não compareceu às entrevistas
marcadas no telejornal local durante o segundo turno do pleito. A apresentadora Ana
Luiza Guimarães leu nota da TV Globo61 e em seguida lê as perguntas que seriam feitas
ao candidato, apontando para a necessidade de realizar as perguntas capazes de lançar luz
sobre aspectos que os candidatos gostariam de esconder. Ou seja, a apresentação de
perguntas não respondidas serve para apresentá-las como peça faltante da informação
para sua completude, implicando uma prática pouco transparente por parte do
entrevistado, em geral político.
Ao lançar as perguntas ao público no processo circulatório a Globo faz dois
movimentos simultâneos, lança a pergunta à pessoa a ser entrevistada de forma indireta e
reivindica a posição de autor primário, questionador preferencial de tais questões no
espaço público. A percepção de que a pergunta jornalística era de autoria do profissional
e parte do processo de produção da notícia já estava em disputa em caso analisado por
Dalmonte a respeito do blog da Petrobras (DALMONTE, 2010). Neste caso, a estatal
“Globo critica falta de perguntas em entrevista da Record’ https://bit.ly/34cRZRa
Nesta mesma nota, o Grupo Globo elenca uma série de valores, como independência de poderes
econômicos e políticos, um apartidarismo “atestado” pelos Princípios Editoriais e aponta que a “missão”
do jornalismo é revelar fatos importantes envolvendo as candidaturas a cargos públicos. Segundo a
publicação, a evidência de que o Grupo Globo atinge tais valores com excelência são as reações
incomodadas de políticos de diversos lados do espectro político. Ao implicar que a reação incomodada de
candidaturas e figuras políticas é a medida de sucesso no cumprimento de valores, o veículo reforça a
dinâmica de relação baseada na vigilância por oposição simples entre imprensa e atores políticos.
60

61
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divulgava todas as perguntas e respostas que constassem de entrevistas concedidas por
seus executivos em seu próprio blog, numa tentativa deliberada de furar a novidade da
entrevista e propor um enquadramento diverso, fora dos padrões editoriais dos meios. Em
mobilizações judiciais contra a prática, os veículos reivindicaram que as perguntas
deveriam estar protegidas pelo direito autoral do jornalista ou veículo, e que a prática
seria como uma pirataria por parte do blog. O sistema de produção e circulação do
jornalismo, segundo este argumento, precisava ser protegido deste tipo de vazamento. A
crítica à falta de transparência e ausência de disposição para lidar com um sistema
jornalístico legítimo, vigilante por sobre o Estado e seus agentes, não costumava ser feita
às produções jornalísticas dos concorrentes.
Todas as principais publicações envolvendo as duas entrevistas exclusivas do
senador Flávio Bolsonaro acontecem entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2019, ensejando
uma resposta, no Twitter, dos apoiadores da família Bolsonaro62. A crítica à atuação da
Globo por parte do Bolsonarismo neste caso também segue padrão diferente daquela
crítica jornalística presente na Blogosfera Progressista Ampliada, como apontamos
anteriormente. As acusações de perseguição e parcialidade contra o presidente e seu grupo
político são organizadas por alguma dimensão moral, mas dificilmente tocam a
deontologia profissional de forma consistente, se voltando para a elaboração de
justificativas contextuais para a ação do veículo (DALMONTE; QUEIROZ, 2018). Neste
cenário de animosidade com relação à Globo e seu preterimento financeiro em prol das
concorrentes, menores em estrutura e alcance da população, é que tem início um conflito
que, apesar de pontual, é significativo no sentido da mobilização de razões para as ações
jornalísticas.
No dia seguinte às entrevistas, o jornal Folha de S. Paulo publica matéria assinada
por Nelson de Sá, com título “Globo ataca entrevista ‘constrangedora’ da Record com
Flávio Bolsonaro”63. O que era, segundo o texto da Folha, uma crítica inicial à Record, se
estendeu à RedeTV e a Boris Casoy no dia seguinte, na Globo News, quando os principais
programas jornalísticos das Organizações Globo repetiram o mesmo texto, cobrando uma
série de perguntas dos concorrentes. Pode-se perceber o feixe de relações críticas iniciais
se ampliando na medida em que as críticas tomam forma nas interações online propiciadas

62 “Bolsonaristas fazem campanha com ataques à Globo no Twitter para defender Flávio Bolsonaro”
https://bit.ly/2EdOQ8E
63
Globo ataca entrevista “constrangedora” da Record com Flávio Bolsonaro. https://bit.ly/2DZ1zMS
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pelos questionamentos do Fantástico. A partir da crítica veiculada pelo Fantástico e sua
reação nas redes sociais, especialmente o Twitter, a Revista Veja publica matéria
alegando que a crítica havia tomado uma grande proporção, destacando as falas de alguns
usuários das redes sociais. Nestas publicações se destacam, além de memes sobre a
relação das emissoras e da insistência em reproduzir em linguagem uma dinâmica de briga
de rua, com “tapa na cara”64 e “humilhou”, há uma tentativa constante de caracterização
do que pode ser considerado (bom?) jornalismo.

Figura 5: Tweets mobilizados pela Veja para demonstrar a repercussão que o caso tomou em rede

É importante que a primeira publicação aqui destacada, do perfil do jornalista
Alexandre Aguiar, de Novo Hamburgo (RS), caracterize em letras maiúsculas que esta é
a prática definidora do jornalismo65. Ao exclamar que tal prática “é jornalismo”, ele exclui
a ação criticada do âmbito de produção jornalística, especificamente quando a classifica
como “entrevista chapa branca”, expressão usada para definir produções (especialmente
jornalísticas) que atuam na defesa de um governo. Aquele jogo de oposição entre governo
e imprensa, portanto, será reconstituído na relação entre veículos de apoio e de oposição.

64

Por questões de privacidade, os nomes e @ de identificação de pessoas que não sejam jornalistas,
pessoas públicas (segundo aferido nos próprios perfis), ou com verificação oficial da plataforma serão
borradas nesta tese.
65
Os horários de publicação dos Tweets destacados estão atualizados para o fuso horário no qual a coleta
foi feita, horário de verão do Pacífico (GMT -7), que corresponde a quatro horas a menos do que o
horário de Brasília, quando o programa foi veiculado. Desta forma, as publicações aconteceram 21:35 e
21:52 respectivamente.
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As críticas públicas, iniciadas pela Globo e espalhadas pelas redes sociais,
ensejaram respostas do repórter Lucio Sturm, na coluna de Stycer (2019) e uma réplica
de Boris Casoy no dia seguinte, em seu programa RedeTV News66. Sturm lamentou, em
nota enviada ao UOL, que não houvesse feito as perguntas que, segundo concorrência,
eram necessárias, alegando que o tempo para produção e preparação para a entrevista
havia sido curto, prejudicando uma abordagem mais incisiva. Na resposta de Casoy, em
formato opinativo/editorial, o jornalista afirma que fez as perguntas necessárias,
acrescentando que sua entrevista foi “técnica”: “[B]om jornalismo é o que faz as
perguntas isentas e imparciais e não o jornalismo inquisitivo que almeja obter as respostas
que gostaria de ouvir do entrevistado” (REDETV, 2019). Muito embora argumente pela
sobriedade na abordagem dos fatos e versões deste caso político e jurídico, vale lembrar
que Boris Casoy é reconhecido por sua postura moralizante, especialmente nos temas de
ordem política. A utilização da frase “isso é uma vergonha!” é quase uma marca registrada
dos pequenos editoriais de Casoy ao longo de sua carreira profissional.
Este caso é mais relevante pelo grau de explicitude das disputas do que da
extensão da discussão em si. Realizadas em torno de parâmetros e padrões de correção e
a atribuição da qualidade, tal contenda foi amplamente explorada pelos telejornais da TV
Globo e da Globo News ao longo da segunda-feira posterior às entrevistas, tendo se
espalhado para Folha de S. Paulo, UOL, Veja e diversos outros veículos de informação
ao longo do dia. O conteúdo de Globo, Folha e UOL foi amplamente repercutido em blogs
da Blogosfera Progressista, geralmente recirculando textos com pouca ou nenhuma
anotação ao original. Os blogs de direita, no entanto, passaram a replicar o conteúdo a
partir da resposta de Casoy às críticas.
A ação de crítica da TV Globo, àquela altura, é recebida com estranheza pelos
demais veículos, tanto por parte do UOL quanto da Folha de S. Paulo e da Rede TV. Este
é um aspecto da defesa que a Globo faz do próprio conteúdo, a denúncia publicada no
Jornal Nacional. Assim, ao defender suas denúncias (o primeiro ato de vigilância visto
neste ciclo), ela parte para um questionamento direto também da concorrência, inclusive
a nomeando, algo incomum nas práticas da emissora. Isso consolida o segundo ato de
vigilância, numa extensão do monitoramento dos entes políticos aos agentes jornalísticos
que com eles interagem. O acionamento dos métodos de verificação e monitoramento da
concorrência ganham contornos claros no processo circulatório e integram uma evolução
66

“Boris Casoy diz que fez todas as perguntas necessárias a Flávio Bolsonaro” https://bit.ly/34eotue
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histórica das discussões a respeito das formulações deontológicas relativas ao jornalismo.
Quando a coluna de Maurício Stycer destaca o uso de tom de voz específico por
parte de Araújo, denota-se uma ênfase àquela afirmação (“não foi perguntado, e por isso
não respondeu”), implicando a sugestão de que a exclusão da pergunta é deliberada. Desta
forma, o senador Flávio Bolsonaro (o governo) e as emissoras/jornalistas (Record e Rede
TV) se colocam do mesmo lado do espectro político, sob a mesma lente observadora e
avaliadora. Tal perspectiva é corroborada pela jornalista Cristina Padiglione, em seu blog
chamado TELEPADI, no portal UOL. A jornalista destaca que a Globo tem tom
acusatório sobre o que foi caracterizado, institucionalmente, como “omissão jornalística”.
No corpo do texto, no entanto, a jornalista escolhe abordar a questão como uma disputa
entre um polo ativo e relativamente responsável (Globo) que “cita”, “menciona” e até
“provoca” a concorrência por uma omissão. Este posicionamento se verifica quando a
blogueira ainda adiciona que as perguntas seriam óbvias. Ao implicar a escolha que
Flávio Bolsonaro fez por conceder entrevistas exclusivas para as concorrentes, Padiglione
reforça o tom elogioso de Record e Rede TV ao senador como fator de influência.
A posição de contrapor aqueles que exercem as funções do poder público é
frequentemente lembrada e elencada como regra principal de uma boa produção
jornalística e o estranhamento deste caso se move pela extensão das críticas ao jornalismo
praticado pelos outros veículos. Entretanto, é preciso notar que esta relação entre Globo,
a família Bolsonaro e os outros veículos de imprensa não observada pelo público como
algo estável e determinada. Em dezembro de 2019, quando aconteceram novas revelações
em torno do escândalo de corrupção do senador, ainda na mesma acusação de lavagem
de dinheiro, o jornal O Globo e os demais veículos optam por não inserir seu sobrenome
na manchete. O veículo passa a ser acusado de tentar separar os casos do Senador das
demais acusações contra a família67. Aqui, a disputa de versões e explicações para os
fatos68 é curiosa, dado que a Globo havia buscado construir para si (primeiramente em
conjunto com a Folha de S. Paulo) o lugar de oposição clara à família e ao governo
Bolsonaro, muito embora não fizesse coberturas críticas, de oposição, ao setor econômico
de seu governo ou a ex-ministro de justiça e segurança pública Sergio Moro.

Revista Fórum. “O Globo esconde sobrenome de Flávio Bolsonaro e é criticado nas redes”
https://bit.ly/2Eldhkr
68
Juliana Kataoka, no blog Quicando: “Por que algumas notícias omitiram o sobrenome de Flávio
Bolsonaro?” https://bit.ly/3hboGC8
67
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Esta dubiedade se manifesta no jornalismo tradicional brasileiro, dentre outras
coisas, nas divisões do governo em “alas”, como o grupo ideológico, os militares e a “ala
técnica” do governo. Tal ala ideológica seria representada por ministros como Damares
Alves, da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, e Abraham Weintraub, exministro da educação, enquanto a ala técnica seria representada, por exemplo, pelos
“superministros” Sergio Moro e Paulo Guedes. A partir desta oposição, o jornalismo da
imprensa tradicional brasileira busca operar a crítica ao governo Bolsonaro pela alegada
estrutura ideológica e, com o rótulo da técnica, da gestão técnica e objetiva, evitar a
abordagem dos princípios ideológicos da área econômica, por exemplo, reportando-a sem
contraditório ou contraponto. Os processos de financeirização dos meios de comunicação,
como aponta Christofoletti (2019), alcançam as pautas e se fixam no jornalismo de
economia como única abordagem possível, consolidando a vigilância como valor moral
jornalístico a ser usado na esfera política.
A formação das zonas de contato e de disputas de sentido nos fluxos circulatórios
traz este aspecto dúbio na abordagem da imprensa tradicional com relação ao governo
Bolsonaro, acusando os veículos de não desenvolver práticas transparentes e não exercer
a vigilância de forma coerente aos atores políticos do governo. O aparente paradoxo dos
veículos que criticam parte do governo e protege outra parte será levantado pelas esferas
de crítica de mídia e disputado de forma a evidenciar interesses privados ao longo da
polêmica escolha da ocultação do sobrenome de Flávio Bolsonaro. Buscando manter seu
lugar de origem nesta relação interna, de imprensa, a Revista Fórum, em matéria 69 sem
assinatura, lista uma série de notícias e reportagens de veículos tradicionais e alternativos
de direita. Nelas, o nome do senador não traz referência a seu nome de família, muito
embora cinco das dez publicações selecionadas tragam a foto do senador. Em defesa dos
veículos de comunicação, o cartunista Mauricio Ricardo e o jornalista Rodrigo Vizeu
argumentam que a escolha se dá por limitação de espaço físico nas manchetes e pelo
histórico de denúncias da imprensa, respectivamente.

Revista Fórum: “Conheça em prints a saga de Flávio, o filho do presidente que não tem sobrenome na
mídia tradicional e de direita”. https://bit.ly/322akxu
69
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Figura 6: Tweets de Maurício Ricardo e Rodrigo Vizeu

A partir da tentativa de argumentar que a acusação parece absurda, os
profissionais trabalham com o enquadramento no qual estes veículos de imprensa
somente se relacionam com o governo Bolsonaro como oposição, o que não parece ser o
caso. Parece claro que a escolha pela omissão do sobrenome pode ser baseada em decisões
de fundo prático e tópico, mas os fluxos relacionais de circulação entre veículos e público
demanda que essas decisões também sejam feitas em condição de transparência e
coletividade. Esta dinâmica não pode ser descartada como algo fútil ou estritamente
técnico, externo ao interesse (do) público, uma vez que a relação entre imprensa e
audiência não é estática e os veículos jornalísticos brasileiros têm tido seus níveis de
confiança em níveis baixos até muito recentemente, como apontado por Christofoletti
(2019).
O debate a respeito do sobrenome de Flávio B seguiu com jornalistas e outros
usuários de redes sociais argumentando em sentido oposto. O jornalista Lucas Rocha, da
Revista Fórum, argumentou que em outros casos a regra da economia de caracteres parece
não ser central na escolha da manchete de O Globo, optando por um questionamento que
expõe a escolha de manchetes como aspecto editorial e, portanto, estrategicamente
orientado. A título de contextualização, paralelamente a esta polêmica, neste mesmo
período Bolsonaro havia sancionado a reforma previdenciária dos militares em condições
favoráveis à categoria70; o pacote de leis “anticrime”, grande bandeira de Sergio Moro71,
e o Ministério da Economia havia fechado acordo com o Congresso para votação da

70
71

Reforma dos militares é sancionada sem vetos https://bit.ly/2D9zK3i
Pacote anticrime é sancionado com vetos https://bit.ly/3hCQcsa
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reforma tributária72. As pautas de Sergio Moro e Paulo Guedes não enfrentam a mesma
resistência que outras áreas do governo na imprensa, o que pode ser combustível para as
desconfianças do demais jornalistas e usuários em rede.
Lucas Rocha, repórter da Revista Forum73, ainda argumenta que o sobrenome do
Senador foi fundamental para sua eleição e que, assim, ele seria necessário no sentido de
informar diretamente de quem a manchete se trata. O argumento se organiza em torno do
fato de que Flávio, Eduardo, Carlos ou mesmo Jair Bolsonaro não são como outros nomes
da política, passíveis de identificação somente por um nome, apelido como Lula, Dilma
ou FHC. A reivindicação deste espaço de crítica e construção coletiva da notícia nos
processos circulatórios é central para que compreendamos as práticas e condições de
vigilância que ora são exercidas pelos veículos de imprensa, ora são exercidas sobre eles.

Figura 7: Tweet do jornalista Lucas Rocha com questionamento relativo ao uso de sobrenomes longos em manchetes
de O Globo

Os usuários de rede esperam algum grau de autonomia para produção, leitura e
crítica de mídia online, e isso já é parte do cenário do consumo de informação. Outros
usuários do Twitter também fizeram uso da plataforma para esclarecer que havia uma
escolha editorial de não expor o sobrenome do senador ou apontar para a necessidade de
resposta “técnica” da imprensa para a adoção deste aparente novo padrão.

72

Congresso e governo fecham acordo para votar reforma tributária no 1º semestre
https://bit.ly/2ORuS5G
73
https://revistaforum.com.br/
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Figura 8: Tweet recirculado com as novas considerações com relação à imprensa e avaliação da antropóloga Rosana
Pinheiro-Machado de que há um dever cívico na cobrança de explicações pela imprensa

A observação da antropóloga e professora Rosana Pinheiro-Machado, que é
também colunista do The Intercept Brasil explicita claramente os sentidos em disputa no
sentido do exercício de uma observação e uma crítica ao material da imprensa. O pedido
de elucidação, bem como a reivindicação de um papel específico para o público envolvido
no consumo de mídia a partir de uma demanda democrática demonstra como o próprio
argumento que o jornalismo estrutura para se legitimar precisa ser renovado e
compartilhado em alguma medida com a audiência. Muito embora o jornalista Marcelo
Soares, àquela altura, tenha verificado que o índice de coocorrências entre sobrenome e
nome de Flávio Bolsonaro na imprensa tradicional não havia sofrido redução drástica, o
debate demonstra que o papel de vigilância reivindicado por esses atores não estava
estabelecido, ou pacificado.

Figura 9: Tweets do jornalista Marcelo Soares com levantamento de dados feito por ele para análise da coocorrência
de nome e sobrenome do senador Flávio Bolsonaro.

214

Na verdade, o fato de a ocultação do sobrenome não se verificar como tendência
geral sequer invalida a discussão que mais nos interessa, uma vez que a cadeia de ações
nos fluxos circulatórios é muito sensível e a simples acusação é suficiente para gerar o
debate e a disputa dos sentidos. Nos dois casos, os textos jornalísticos e não jornalísticos
disponíveis para análise mostraram novamente um alto grau de correlação entre os valores
de vigilância, verdade e independência, ao passo que valores como objetividade aparecem
de forma tímida e vinculada principalmente à defesa de Boris Casoy. Neste sentido, os
dois casos aqui tratados como duas etapas de uma mesma crise política e jornalística
apontam para tipos diferentes e dinâmicos de arranjo moral em torno da atividade
jornalística. Isso evidencia que o caráter negociado da posição social dos jornalistas e de
suas práticas morais de vigilância.

4.3.2 A análise ética em três níveis
A partir deste ponto, voltamos nossa análise para os domínios éticos do jornalismo
seguindo modelo de três parâmetros adaptados a partir de Ward (2015). O primeiro
domínio, da prática, tem por objetivo avaliar quais aspectos de normatividade,
institucionalidade, regras e condições concretas da produção jornalísticas são evocados à
produção em análise. Por isso, é importante notar como as relações institucionais diversas
afetam os sentidos mobilizados ao longo da produção ao acionar domínios normativos
específicos. Com a identificação das instituições e institucionalidades, compreendemos
quais são os códigos de ética, leis e agentes institucionais avaliados, sob qual perspectiva
e como este cenário se desenvolve no sentido de consolidar uma compreensão vigilante
da realidade.
O segundo nível, no plano do debate em linguagem, busca destacar os argumentos
mobilizados no sentido de justificar ou reivindicar valores para as suas ações. Nele,
observamos como as formas de deliberação e argumentação em torno de práticas e valores
específicos se articulam com aquele primeiro nível, de modo a consolidar valores
profissionais. Em outras palavras, nos interessa observar como julgamentos, declarações
e reivindicações a respeito do jornalismo e seu papel no contexto específico se apresenta,
bem como sua possível relação com agentes institucionais outros e os valores morais que
o fundamenta.
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O terceiro nível de análise se detém no processo referencial da discussão, centrado
nos fatos elencados ao longo da cobertura e como eles são moralmente reestruturados
para a defesa de um ponto de vista específico. A partir da observação de quais fatos são
mobilizados pelos jornalistas, observamos em que medida as categorias morais do
jornalismo são usadas como referência para a discussão. Com isso, podemos observar o
fenômeno da apresentação e da disputa de valores profissionais por parâmetros integrados
nos espaços e práticas de circulação jornalística online. Depois de consolidar a leitura que
considera estes três níveis de manifestação da leitura ética no jornalismo, podemos
compreender como a vigilância aparece nas redes de sentido construídas, qual é a
estrutura que se forma a partir dessas relações e a posição da vigilância neste cenário.
O primeiro nível analítico, nos ajudará a revelar as regras, códigos, normas e
posições institucionais elencadas ao longo dos materiais em circulação para avaliarmos
as relações entre os jornalistas, veículos e deles com o público. Quando observamos o
desdobramento da crítica do Fantástico às entrevistas de Flávio Bolsonaro, percebemos
que a publicação tece suas considerações de forma claramente operacional, deixando
subjacentes os conflitos de valores apresentados. Isto é, ao abordar a entrevista exclusiva
do senador à concorrência pelo viés da crítica à condução do processo jornalístico em si,
a Globo busca construir um antagonismo no sentido do método, uma vez que as respostas
do senador são, alega-se, redundantes com o relatório oficial usado pelo Jornal Nacional
em sua denúncia. Ao apontar esta característica, o que a Globo evidencia é a necessidade
das perguntas seguintes, os desdobramentos factuais claros das informações que já
haviam sido divulgadas previamente. A opção por não realizar tais perguntas e por manter
o político em sua zona de conforto demonstraria o comprometimento do veículo com a
versão do entrevistado, e não com o interesse público protegido nas ações contra
corrupção.
Outro aspecto relevante nos desdobramentos institucionais da briga entre Record,
Rede TV e Globo pôde ser observada na cobertura promovida pela Folha de S. Paulo.
Com matéria de manchete “Globo ataca entrevista ‘constrangedora’ da Record com
Flávio Bolsonaro”, o repórter Nelson de Sá utiliza o verbo atacar, explicitando conflito
institucional. Tal abordagem é seguida por outros veículos74, tanto na imprensa tradicional

74

Veículos como Veja (https://bit.ly/3g4UNly); Catraca Livre (https://bit.ly/3iWzwfU) e Revista Fórum
(https://bit.ly/3h915lC) têm abordagens parecidas com a da Folha, neste caso, ao optar pela explicitação
de uma postura combativa por parte da Globo.
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quanto em veículos alternativos. A dimensão de ataque é justificada pela adjetivação
atribuída e desenha uma disputa pela autoridade jornalística como algo que vai além da
exclusividade das entrevistas. Ou seja, se Record e Rede TV têm acesso exclusivo e
privilegiado ao senador, o Grupo Globo busca compensar tal medida, agregadora de
algum valor utilitário e moral à prática da profissão, com a crítica e um tipo de suspeição
a respeito das motivações por trás da concessão das entrevistas.
Aqui se observa a estranheza deste tipo de conflito na imprensa brasileira,
estabelecendo-se um questionamento em torno de quem ficará com a capacidade e a
autoridade de vigiar e, assim, condicionar a ação dos outros. A Globo busca, neste
momento, estabelecer uma autoridade jornalística clássica, de aparente oposição ao poder
e a todos que dele se aproximam: neste caso, as emissoras concorrentes. É um movimento
duplo, de separação das suas práticas com relação às atitudes dos concorrentes e,
simultaneamente, reivindicação de um padrão moral específico, supostamente mais
elevado.
A Record não respondeu diretamente aos questionamentos, somente o jornalista
Lucio Sturm se manifestou por meio de nota à coluna de Stycer. Ao reconhecer que as
perguntas poderiam ter sido feitas, Sturm acata parte das críticas, mas busca escapar da
crítica de comprometimento político inerente, alegando falta de tempo suficiente para a
produção de perguntas mais aprofundadas. Assim, ao reconhecer que a entrevista possa
não ter alcançado os objetivos jornalísticos mais elevados, responde à crítica de uma
corrupção moral das intenções da entrevista, apontando que o descumprimento do ideal
se dá por condições práticas, e não por predisposições e arranjos éticos outros. O domínio
da intencionalidade é importante neste tipo de disputa, pois vai nos ajudar a compreender
as dinâmicas de autoridade conferidas através dos fluxos circulatórios de rede. Para
retomar os nossos padrões de observação, a falha no alcance do princípio moral
fundamental não se dará por uma falha de ordem das regras, leis e máximas, portanto.
No momento em que o jornalista da TV Record respondeu à solicitação de
comentários por parte de Maurício Stycer, a circulação da crítica da Globo à entrevista já
havia alcançado um volume considerável, também impulsionado pela primeira versão do
quadro humorístico “Isso a Globo não mostra” no encerramento do Fantástico. Desta
forma, observando comentários que tentam estabelecer o que é e o que não é jornalismo
a partir do comentário da Globo, era necessário que a discussão se fizesse nos planos
prático e moral do exercício jornalístico. Se o jornalismo é caracterizado pela prática da
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vigilância moral, é preciso evocar limitações de ordem prática e mantida a condição moral
das intenções do repórter para se manter como agente jornalisticamente validado.
A Rede TV não optou pela mesma forma de resposta e se manifestou, como vimos,
por meio de editorial lido por Boris Casoy no dia seguinte. Diferente da resposta de Sturm,
Casoy se defendeu de forma mais direta e enfática, estabelecendo uma série de
argumentos de ordem moral para a sua atuação na entrevista da noite anterior. Ele evoca
princípios e valores jornalísticos de forma clara, defendendo que seu trabalho os tinha
como norte, implicando que o jornalismo da Globo é “inquisitivo”. Casoy recorre a
valores como objetividade e imparcialidade para justificar as perguntas que fez e, ao
mencionar ausência de questões, aponta que a busca pela verdade, neste caso, será feita
por órgãos do judiciário. Esta sobreposição entre imprensa e judiciário, vai organizar um
limite à atuação vigilante do jornalismo a partir das limitações jurídicas que os
profissionais e veículos têm para sua atuação. A instituição do “bom jornalismo” se opõe
ao “jornalismo inquisitivo”, que se impõe, tentando obter confissões e realizar
julgamentos morais à despeito dos fatos, segundo Casoy.
Quando se trata do segundo caso, da discussão a respeito da ocultação do
sobrenome do senador Flávio Bolsonaro, perspectivas práticas e morais são mobilizadas
por ambas as partes em discussão. O tweet de Maurício Ricardo, apontando para uma
limitação de espaço evoca uma condição concreta que se impõe sobre as escolhas dos
jornalistas e veículos: primeiramente a falta de espaço e, de forma articulada, o
conhecimento prévio que o público tem a respeito da figura denunciada. As regras do
funcionamento interno de uma redação (imagem que é mobilizada por Ricardo em seu
tweet) são trazidas como afirmação de uma regra, de um conhecimento profissional, que
explica facilmente a polêmica. A mesma perspectiva se verifica na produção de Vizeu,
que evoca o próprio papel de vigilância que a imprensa mobiliza como escudo às críticas
ali traçadas. Regras e condições profissionais de caráter técnico, neste caso, são os
constrangimentos que aparentemente a prática jornalística dos veículos tradicionais
enfrentaram naquela situação e os levaram a não publicar o sobrenome de um senador da
república acusado de crime. Ambas dimensões do processo de decisão moral podem ter
sido, de fato, preponderantes para a escolha da retirada do nome do senador em algumas
matérias, no entanto, elas fazem menção a decisões e momentos mais fechados da
produção jornalística, que precisam ser mais abertos no sentido de evitar questionamentos

218

desta ordem (ALLEN, 2008; CHRISTOFOLETTI, 2019; COOPER, 2006; GRAVES,
2016; KOVACH; ROSENSTIEL, 2014; WARD, 2018).
Entretanto, a legitimidade da postura do cidadão/leitor dos veículos de cobrar
explicações dos veículos é trazida por Rosana Pinheiro-Machado como um traço
democrático fundamental ainda restante nas práticas possíveis dos brasileiros atualmente.
A autorização a uma atitude mais vigilante do cidadão/leitor para com a imprensa se
traduz naquela percepção de integração dos fluxos de circulação e do próprio papel da
observação do cidadão como base das ações democráticas que o jornalismo argumenta
defender. Este aspecto será reforçado pela réplica de Lucas Rocha, que ao apontar para
casos nos quais tais regras não são observadas, coloca-as em suspenso. Neste caso, a
compreensão e a atualização dos modos de operação do jornalismo, bem como as normas
que o fundamentam, passam por uma reivindicação de escrutínio. A defesa de que os
veículos jornalísticos expliquem sua ação tem dimensão histórica e contextual, portanto,
apontando para uma necessidade de atualização constante e aberta do conjunto de regras
e procedimentos do jornalismo em redes sociais.
Este ponto é especialmente importante quando voltamos nossa análise para o
segundo nível de observação, voltado para as formas de debate que aparecem na
linguagem. Na crítica do Grupo Globo às entrevistas dadas à Record e à Rede TV, o
princípio de causalidade estabelecido entre a falta da informação e a ausência da pergunta
é aspecto central dessas considerações. Será este fator o principal motivador de uma
percepção de “ataque” da Globo ao jornalismo praticado pelas concorrentes. O argumento
funciona em mão dupla, primeiramente reforçando os dados do relatório do Coaf
divulgados pelo Jornal Nacional e, em seguida, impondo uma consequente leitura do
jornalismo concorrente como incompetente, insinuando que tal aspecto é deliberado.
A resposta de Lucio Sturm será, por isso, construída no sentido de um argumento
que trabalhe nestas mesmas duas camadas de crítica, acatando a percepção de que outras
perguntas poderiam ser feitas, mas recusando a ideia de que exista uma intencionalidade
nas falhas jornalísticas. Para realizar essas duas funções, sua resposta desdobra a crítica
em justificativas para tais problemas, de modo a não entrar em confronto aberto ao mesmo
tempo que defende parcialmente seu trabalho. Como apresentado anteriormente, a
questão do voluntarismo é central na definição dos deveres morais e das qualidades
formativas daquilo que se virá a compreender como virtude profissional. A caracterização
do que é o “bom jornalismo” por Boris Casoy frente às críticas da concorrência demonstra
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uma outra faceta do caráter de disputa na questão. O que se coloca ao nosso alcance, aqui,
não é somente a realização de uma entrevista ou a obtenção das respostas, mas a
orientação valorativa que fundamenta as missões e orienta as ações do jornalista em
campo.
Casoy (2019) levanta os valores que supostamente dão suporte às suas ações, a
saber “isenção” e “imparcialidade”, caracterizando as críticas, por outro lado, como
“jornalismo inquisitivo” (REDETV, 2019). Elencar os valores a partir dos quais sua
produção se organiza e caracterizar seu crítico como portador de outra coisa é contribuir
com o processo da discussão ética, muito embora não se esteja preocupado com a
caracterização estrita de nenhum desses valores. A classificação dos críticos como
promotores de um jornalismo “inquisitivo” poderia ser associada ao sentido fundamental
do termo, relativo àquele que perscruta, interroga, inquire, investiga. Desta forma, se
consolidaria o papel de vigilante da Globo no processo, porém Casoy segue sua resposta
caracterizando tal ação como aquela “que almeja obter respostas que gostaria de ouvir do
entrevistado”. Assim, ele deixa mais evidente a relação com a inquisição e a prática de
persecução e julgamento sumário contra aqueles que são contrários à ordem dos que
acusam.
O que se pode observar neste processo é o acionamento explícito de valores
tradicionais do jornalismo, evidenciando a disputa pelo caminho (as ações) que
pavimentarão o cumprimento efetivo de uma máxima jornalística. Ao acionar isenção e
imparcialidade como valores centrais, Casoy ainda menciona o alcance à verdade como
pano de fundo. Os argumentos da Globo, por outro lado, estavam baseados na crítica a
uma abstenção a outras práticas (e, portanto, valores a elas associados), como precisão e
vigilância. A observação constante e diligente sobre aqueles que detêm alguma forma de
poder sobre as coletividades é apontada, pela Globo, como condição constitutiva do
jornalismo inclusive em seus princípios editoriais (GLOBO, 2011). Evidencia-se uma
disputa pelos valores e pelas práticas a eles associadas, tendo a crítica inicial como
momento mais aparente da contenda e a resposta de Casoy como a construção do
argumento mais classicamente orientado no âmbito jornalístico. Narrativa clássica do
jornalismo, orientada em sentidos de objetividade, imparcialidade e afastamento não
parecem fornecer terreno firme para a compreensão das dinâmicas de circulação de
conteúdo online. As posições ocupadas pelos veículos passam por constantes revisões do
público, como vimos no segundo caso.
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Ao avaliar a discussão em torno do sobrenome do senador Flávio Bolsonaro, o
jornalista Ricardo Vizeu opta por primeiro apontar a crítica como suposição delirante,
numa desqualificação do debate para em seguida apresentar o argumento de ordem
concreta: se a imprensa é quem faz as investigações e matérias contra Flávio, ela não
poderia ser acusada proteger o governo. Neste sentido, é como se a prática do jornalismo
em moldes de vigilância se convertesse de forma automática em autoridade moral para a
cobertura do tema, o que não parece ser verdade. O uso de técnicas e táticas específicas
de referencialidade, uso de nomes, apelidos e tipos diferentes de imagem guardam
intencionalidades diferentes e têm a capacidade de produzir “efeitos de realidade”
diversos na audiência, com a necessidade do questionamento da moralidade dessas ações
(DALMONTE, 2009; FAUSTO NETO, 2008). Faz parte da disputa pelo lugar de
autoridade, no entanto, que o jornalista busque uma estabilidade da sua posição moral a
partir de tais práticas.
No sentido da desestabilização desta autoridade institucionalizada, o argumento
do repórter Lucas Rocha, da Revista Fórum, adiciona a perspectiva das escolhas editoriais
ao debate, traçando a comparação com manchete que contém o nome completo de três
mulheres condenadas por crimes conhecidos. Ao evocar o caso antigo, Rocha busca expor
uma inconsistência no regramento ou limitação de ordem prática, colocando em suspeição
a orientação moral aparentemente mobilizada para justificar a ação. A dupla ação de
vigilância desempenhada por Rocha, na verificação do papel de acompanhamento e
monitoramento da imprensa sobre o governo, é critério que os veículos alternativos e seus
profissionais buscarão no sentido de construir a sua própria posição moral geral. Assim,
a disputa central se dará em torno de uma autoridade consagrada em termos de crítica ao
governo, por parte da imprensa tradicional, sendo constantemente questionada, inquirida
e testada por parte dos demais veículos e do público. Se tal movimento já era visível e
possível nas condições midiáticas prévias à internet, o uso de redes sociais e as práticas
de espalhamento destas questões traz a imprensa e sua deontologia profissional para o
centro do debate, requerendo que sua atualização seja construída em termos deliberativos
que se assemelham àquelas dinâmicas que Habermas (2003) postula.
Esta perspectiva é também mobilizada por Rosana Pinheiro-Machado, que
reivindica um papel democrático à vigilância exercida pelas instâncias de circulação e
disputa dos sentidos jornalísticos. A atribuição de um papel fundamental à prática de
acompanhamento e crítica da imprensa é um passo importante no sentido do
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reconhecimento de uma função democrática específica no sistema de circulação de
informação. Neste caso, o argumento central se volta precisamente para as formas de
prestação de contas que a imprensa pode e deve manter para com o seu público, apontando
para uma condição menos estável dos princípios deontológicos clássicos ao mesmo tempo
que reivindica uma legitimidade de vigilância para a audiência na relação com a mídia.
Num terceiro nível de observação, quando levamos em conta os fatos e as
referências morais que os agentes trazem para seus materiais e para a reconstrução dos
acontecimentos, buscamos revelar quais são os valores em disputa, como eles aparecem,
se são descritos de forma clara ou indireta. Com isso, buscamos compreender a rede de
sentidos morais que se apresentaram, como esta rede se constitui e quais são as
possibilidades de arranjos na relação com o público. Quando tomamos todas as matérias
citadas e analisadas, temos um predomínio de questões e referências à vigilância, seguida
de perto por códigos de “independência” e “imparcialidade”. Esta relação se dá quase
sempre em condições de manutenção da vigilância em pano de fundo, como um grande
princípio orientador, demonstrando o quanto a vigilância segue enquanto valor
fundamental, de tipo autorizador e legitimador, ao passo que os demais valores são
atribuídos em função prática e clara.
Todo o processo de organização factual das entrevistas de Flávio Bolsonaro às
emissoras concorrentes passa por uma reconstituição moralizada dos fatos, algo que fica
evidente também na forma pela qual os demais veículos abordam, surpresos, a crítica
pública realizada pela Globo. A entrevista na Record é mencionada, no Fantástico, a partir
das linhas gerais da resposta do senador e até os critérios de expressividade da
apresentadora são destacados pelos demais veículos como constituintes de um tipo de
avaliação moral do trabalho da concorrência. Ao informar que os dados presentes na
resposta já constavam de matéria anterior da Globo, há uma crítica à atualidade das
informações apresentadas na entrevista e, ao mesmo tempo, um autoelogio que será
reforçado na apresentação das perguntas necessárias e incômodas que não foram feitas ao
senador.
Tal perspectiva moralizante será relevantíssima no levantamento que a VejaSP fez
do impacto que a crítica da Globo teve nas redes sociais naquela mesma noite. Os
acontecimentos são reorganizados de modo a colocar a Globo na posição de ataque e, ao
apresentar a ação como surpreendente, dá o tom para quais são as formas de reação
selecionadas para dentro de sua matéria. Todos os tweets selecionados foram descritivos
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ou elogiosos, mas chama a atenção o fato de que as discussões dos usuários selecionados
são altamente atravessadas pelos sentidos morais de uma briga. Em alguns casos, o uso
de termos como “humilhação” indicam mesmo que a relação se dá de forma assimétrica
e um dos lados nitidamente teria perdido o espaço na discussão. Claramente, o que se
apresenta de forma mais evidente neste caso é o tweet do jornalista Alexandre Aguiar
determinando que “ISSO É JORNALISMO!”, caracterizando a prática profissional pela
exposição e crítica daquilo que caracteriza como entrevista chapa branca. Ou seja, os fatos
são reorganizados e narrados desta perspectiva moral em específico.
De forma semelhante, a publicação da Folha de S. Paulo reconstituiu os fatos
tomando uma perspectiva de informações internas da Globo, também aqui representada
como um agente em posição de ataque. Ao ataque, o texto de Nelson de Sá adiciona que
a entrevista foi recebida por funcionários da Globo como “constrangedora”, o que
estabelece um tipo de hierarquia entre quem vê e quem é visto. Além disso, esse texto
evoca a primeira edição do quadro “Isso a Globo não mostra”, como adicional para a
compreensão do contexto, no qual montagens que satirizam o pedido de prerrogativa de
foro nas acusações do uso de laranjas pelo senador. O quadro cômico do Fantástico é,
então, compreendido como o uso de diferentes abordagens para a promoção de um mesmo
fim moral, caracterizado pela vigilância não somente sobre as formas de poder político,
mas também sobre os agentes que a ele se associarem.
A réplica mais contundente, também no sentido do questionamento moral dos
fatos, foi o editorial de Boris Casoy na Rede TV, onde o apresentador atua de duas formas,
primeiro abordando a própria entrevista realizada no dia anterior, e logo em seguida
reconstruindo e rebatendo a crítica. Ao falar do próprio trabalho, e isso inclui uma ênfase
de Casoy no “Eu fiz todas as perguntas que o momento requeria”, o editorial alega, de
forma direta, ter realizado “trabalho profissional e isento”. São valores morais clássicos
do jornalismo usados para caracterizar sua atuação. Ela é reforçada quando, à frente, o
jornalista alega que algumas das perguntas foram feitas de forma incisiva. Este dado
evidencia que a Rede TV tomou as críticas da Globo como uma acusação de servilismo
e de prática jornalística acrítica.
Em seguida, Casoy apela ao juízo do próprio espectador, alegando que as pessoas
podem ter acesso à entrevista no YouTube. Em seguida, reconstrói brevemente a estrutura
da entrevista, justificando que a não-apresentação de documentos por razão jurídica,
afirmando que “em possa de toda a documentação e do resultado das investigações, o
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Ministério Público e a Justiça não terão dificuldades em concluir onde está a verdade”
(REDETV, 2019). A observação é importante por mobilizar “a verdade” como este valor
moral último, que será facilmente atingido por um método objetivo do âmbito
institucional brasileiro. A oposição entre estas instituições e o veículo que os critica fica
aparente quando, logo em seguida, Casoy reafirma sua isenção e imparcialidade em
oposição ao jornalismo inquisitivo que somente se interessa pelas respostas que deseja
ouvir. A crítica a seu trabalho, portanto, passa a ser enquadrada como procedimento
autoritário e enviesado, incompatível com sua prática supostamente isenta e imparcial.
Nesta situação, a vigilância aparece na qualidade de forças opostas, colocadas
pelos dois lados desta disputa específica, visto que a Globo oferece um ataque de
vigilância moral sobre a concorrência pelo não exercício de seu papel de fiscalização do
poder. Ao mesmo tempo, a Rede TV fundamenta seu argumento por outra via no processo
de discussão, baseado em princípios clássicos de afastamento, e não de engajamento
jornalístico nas polêmicas. Para uma narrativa mais centrada nos processos de
objetividade, isenção e imparcialidade, segundo Boris Casoy, há uma separação formal
entre jornalista e polêmica, abordando os entrevistados sem o confrontamento profundo
e confiando nas instituições do Judiciário, neste caso.
Assim como este momento, o debate em torno do uso do sobrenome de Flávio
Bolsonaro em dezembro de 2019 foi totalmente construído a partir de uma perspectiva
moral de vigilância, tendo o debate centrado na validade das premissas apresentadas.
Mesmo que os dados a respeito das manchetes não atestem a sensação do público com
relação à cobertura, esta sensação expressa e colocada no mundo por meio dos processos
de espalhamento e circulação faz com que algo se mova na estrutura jornalística. O caso
se apresenta de forma memética e moralizada, na medida em que se pressupõe que o
desaparecimento constante daquele sobrenome tem algo de planejado, ou estruturado. A
constituição deste fato específico já se apresenta nas mesmas bases morais da cobrança
que a Globo fez dos demais produtores jornalísticos meses antes. Os dados contextuais
também foram constantemente usados como reforço para a percepção de uma proteção
parcial ao governo. Além disso, se os críticos conseguem traçar um compromisso pelo
menos parcial da imprensa tradicional com o governo, em seus representantes
econômicos, por exemplo, levanta-se a dúvida a respeito da extensão de sua capacidade
de crítica.
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Por isso é que as críticas de Ricardo e Vizeu, destacadas na Figura 6 são
igualmente fundadas em princípios morais, a ponto de Vizeu classificar as críticas como
delirantes. A desqualificação de tipo intelectual coloca também os sentidos morais ao
estabelecer uma desconfiança na capacidade psicológica dos seus adversários de
concatenar ideias criticamente. Outro ponto moral se apresentará como um problema
lógico: Se (1) a imprensa produz investigações contra Flávio Bolsonaro; e (2) a imprensa
publica denúncias contra Flávio B; então (3) não se pode dizer que a imprensa protege o
governo. O aspecto central está na moralidade da publicação das investigações como
percepção automática de autoridade de crítica. Isto é, o autor presume que dada a
investigação e publicação de denúncias contra um determinado ator político por um
veículo, será impossível afirmar que este veículo protege o governo de alguma forma.
Dadas as condições de negociação e disputas de sentidos sobre o teor e o alcance das
críticas, e mesmo as condições contextuais para tais críticas acontecerem em condições
de circulação, este argumento se situa no espectro da luta pela legitimação moral do lugar
do jornalismo.
Fora esta formação, a moralidade se expressa também na tentativa de composição
de uma razão técnica e não ética para tal tomada de decisão. Tal abordagem será tomada
e criticada por Lucas Rocha e Rosana Pinheiro-Machado, dentre outros usuários de rede,
que apresentarão evidências de que esta regra não se aplica de forma consistente ao longo
da prática dos veículos, já abrindo caminho para a alegação de parcialidade. Além disso,
as consequências democráticas e a possibilidade de atuação dos setores da audiência será
parte do estabelecimento de uma crítica e de um sistema de vigilância sobre a própria
imprensa.

4.4 Considerações a respeito das críticas às entrevistas e da disputa pelo
sobrenome Flávio
As observações dos casos da entrevista de Flávio Bolsonaro e da sensação de
apagamento de seu nome na imprensa tradicional nos trazem uma perspectiva importante
no sentido de perceber a constante renegociação dos espaços e práticas de vigilância que
a imprensa busca exercer em seu exercício moral. Quando observávamos as práticas de
vigilância sobre a mídia no cenário político até as eleições de 2014, este comportamento
era ainda muito marcadamente associado à imprensa alternativa no formato de blogs
estabelecidos como posição de contrafluxo informacional na relação com a imprensa
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tradicional. A intensificação do uso de ferramentas de rede social e plataformas de
circulação de informação associadas às crises políticas e do próprio jornalismo contribuiu
para que a postura de vigilância migrasse dessas franjas para o centro do processo de
produção jornalístico.
Paulatinamente as práticas associadas à vigilância e o foco nas discussões sobre
verdade e fake news formaram condições para que, mesmo no jornalismo tradicional, as
formas de incorporação e relacionamentos dos processos circulatórios tomassem forma
no jornalismo tradicional. Ao expor parte do seu processo produtivo, o jornalismo aciona
sentidos de transparência e se vincula a uma lógica de monitoramento e observação
constante nas redes online, participando e alimentando novas dinâmicas de vigilância, nas
quais opera e é objeto de operação constante. Tal realidade é vista também nos inúmeros
debates a respeito das formas de combate às fake News, marcadamente depois das eleições
presidenciais norte-americanas de 2016. A forma de combate às notícias falsas e dados
enganosos online passa, segundo os principais veículos de jornalismo, por uma postura
ativa de vigilância e monitoramento das redes de informação. Ao mesmo tempo, dada a
estrutura radial da rede e a impossibilidade de a imprensa realizar o monitoramento
completo, inicia-se o argumento pela desconfiança prévia com relação a tudo que circula
nos ambientes online, sem nuances que permitissem defender, por sua vez, a inclusão de
iniciativas independentes de jornalismo no rol de produtores de informação confiável.
A presunção de que as redes de relacionamento online, que também servem ao
propósito de espalhamento de informações, seja de todo colocada em suspeição em prol
de uma autoridade jornalística consagrada, baseada em tradição e em métodos e valores
desenhados em um outro contexto nos parece irreal. A formação dos fluxos interacionais
de questionamento e crítica em rede é uma realidade e o exercício de sua vigilância sobre
a imprensa parece apurar a própria necessidade de compreendermos as dinâmicas e
práticas associadas a este valor. Tais redes podem se mobilizar para dar sustentação ao
jornalismo de grandes empresas, sustentando narrativas a respeito do que é e do que não
é jornalismo, mas também serão eventualmente acionadas para criticar e cobrar
explicações sobre as ações do jornalismo.
Ao contrário do que Cooper (2006) argumenta, ao propor a constituição de um
quinto poder para estas blogosferas, talvez seja mais seguro dizer que os limites entre os
poderes estão mais borrados por um funcionamento híbrido, caracterizado por
compartilhamento rizomático e ramificado no exercício do quarto-poder. Tal perspectiva
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se justifica na ausência de uma figura institucional mais ou menos estruturada, e uma
performance mais coletivizada, baseada nas potencialidades e limitações dos
funcionamentos de redes e plataformas digitais de interação. A ascensão da vigilância
como modelo central de articulação moral do jornalismo é acompanhada, assim, de um
compartilhamento deste valor com atores não-jornalísticos e a consequente necessidade
das formas de negociação e disputa em torno da legitimidade do jornalismo e de seus
padrões deontológicos. Seja nos questionamentos de jornalistas/blogueiros, de veículos
tradicionais sobre políticos, sobre os demais veículos, ou nas estruturas de cobrança de
agentes externos ao jornalismo sobre a prática jornalística, temos a constante
reivindicação de valores morais relacionado à vigilância. Outro aspecto relevante é a
instabilidade do sistema que confere legitimidade ao que é e ao que não é jornalismo,
demandando uma dinâmica de reivindicação, reforço e retomada dos lugares de
autoridade moral que os profissionais buscam ocupar.
A partir disso, na próxima seção devemos lançar mão de uma análise detalhada da
vigilância nos casos que avaliamos até agora para desenvolver uma compreensão daquele
enquanto valor profissional na rede de princípios, máximas e leis que regem as práticas
jornalísticas atualmente no Brasil. As formas que a vigilância pode tomar, sua relação
com os demais valores profissionais e as condições éticas e tecnológicas para seu
posicionamento são aspectos fundamentais desta análise daqui por diante.
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5. Vigilância como valor moral do jornalismo

A partir dos levantamentos realizados nos casos anteriores e observando as
práticas que ensejam reflexões a respeito de valores e princípios no contexto jornalístico,
buscamos compreender qual seria o lugar relativo que a vigilância ocupa na rede ética do
jornalismo brasileiro atual. Para isso, precisamos avaliar as dimensões constitutivas da
vigilância enquanto valor jornalístico e também quais são as relações que ela estabelece
com os demais ideais norteadores da ação moral jornalística ao longo dos últimos anos.
Por isso, será importante organizar os questionamentos em dois grupos: primeiro a
respeito da vigilância, seus sentidos no cenário dos casos, como ela aparece, se ela
desempenha função estrutural ou não e; segundo, avaliar quais são os valores com os
quais ela mais se associa em cada uma das controvérsias que levantamos.
Por meio desta articulação, podemos trazer os levantamentos e análises de fundo
ético que realizamos até agora e observar o fenômeno da vigilância sob uma perspectiva
detalhada, que leva em consideração as suas próprias dinâmicas e relações. A vigilância
enquanto prática profissional ou performance jornalística de cão de guarda, ou quarto
poder, é fundamentada nos valores morais que esta função enseja na sociedade. Quando
os processos comunicativos e políticos mudam, estas práticas e valor também se
modificam. Ao avaliar especificamente a vigilância no contexto das três grandes
controvérsias aqui analisadas, observamos quais são as características relacionadas aos
principais enquadramentos de leitura ética para, em seguida, nos perguntar: (a) como ela
aparece?; (b) a vigilância é estruturante no conflito?; (c) qual é a sua centralidade nas
redes de valores jornalísticos mobilizados?
De forma geral, o que encontramos até aqui foi uma disputa constante a respeito
do que é o jornalismo e sobre como caracterizá-lo moralmente a partir de suas práticas no
ambiente de circulação de mídia. Em outras palavras, as três principais controvérsias
mobilizadas para o corpo de nossa análise evidenciam questionamentos constantes dentro
do bojo da produção jornalística, sejam eles mobilizados inicialmente por parte dos
jornalistas ou do público. Nestes casos, saltam como objetos de análise os
questionamentos a respeito do que é o jornalismo, qual é o seu papel e de como
caracterizá-lo. Toda ação moral deste cenário é avaliada a partir de práticas específicas e
evidencia, assim, uma forma de julgamento moral, bem como a sua pertinência frente à
realidade e a códigos, leis, normas e regramentos. Levando em consideração o cenário de
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mídia híbrida, na qual a circulação é palco de lutas pelos sentidos dos valores e direções
do jornalismo, avaliamos como a vigilância surge como característica moral relevante e
central para a prática profissional.

5.1 O Xadrez da vigilância

Das controvérsias selecionadas para a composição geral do universo de análise
desta tese, a cobertura do Xadrez de Luis Nassif é a mais antiga, mais extensa e aquela
que mais se concentra numa área específica do espectro ideológico da imprensa brasileira,
a Blogosfera Progressista Ampliada (BPA), como caracterizada anteriormente
(ALBUQUERQUE; MAGALHÃES; ALVES DOS SANTOS, 2015; ALVES DOS
SANTOS, 2019; CARVALHO; ALBUQUERQUE; ALVES DOS SANTOS, 2020;
QUEIROZ, 2016a). O objetivo da produção é se caracterizar como uma cobertura
processual, avaliativa e posicionada, capaz de tomar as posições relativas dos agentes
institucionais brasileiros por suas ações, incluindo os veículos de imprensa nesta
dinâmica. Isso faz com que tenhamos de partida uma postura baseada nas práticas de
monitoramento e avaliação constante por parte do colunista, características marcantes das
práticas de vigilância não somente no jornalismo mas no ambiente online de forma geral.
Ao longo de toda a cobertura, o jornalista busca consolidar seus argumentos com
base na leitura de conjuntura a partir da mudança de posição dos agentes envolvidos na
evolução da crise política sintetizada pelo processo do golpe de 2016, enquadrando os
fatos em ideais morais específicos do jornalismo. Isto é, Nassif faz uma leitura midiática
relacional e constantemente atualizada para criticar as ações judiciais, políticas e
midiáticas. O jornalista, em uma ação vigilante, busca evidenciar, expor e criticar os tipos
de vínculos existentes (alguns somente pressupostos àquela altura) entre os
procedimentos do juiz e dos procuradores na Força-tarefa da Operação Lava Jato e destes
com a imprensa, especialmente veículos tradicionais, numa espécie de crítica jornalística
sobre a mídia. Este mesmo tipo de postura se volta para as relações que a imprensa e as
instituições do Judiciário estabelecem com atores político-partidários, num jogo de
avaliação complexa e que ganha sentido estratégico no desenho do jogo de xadrez.
As discussões a respeito da legitimidade do jornalismo neste tipo de cenário são
caracterizadas por meio de um questionamento constante a respeito da natureza mesma
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da ação jornalística. Esta prática profissional será marcada por valores, máximas, leis e
princípios historicamente construídos em torno da separação e da cautela na relação com
as esferas de poder. Em outras palavras, o jornalismo será definido por uma postura de
desconfiança e distanciamento vigilante de repórteres, editores e veículos dos promotores,
juízes, advogados e réus nos processos judiciais. Esta definição tem orientação
deontológica por caracterizar quais são as funções regras e limites da relação do
jornalismo nestes tipos de cenário. Estes sentidos são, como argumentamos, resultantes
de um feixe de relações estabelecidas entre Nassif, os demais atores jornalísticos, seu
público e as plataformas nas quais o debate ocorre, não estando restrito ao seu blog, mas
incluindo plataformas de redes sociais e de distribuição de conteúdo. Em todas essas
instâncias, o argumento do jornalista se ordena por um exercício de vigilância enquanto
ferramenta legitimadora do jornalismo e, ao mesmo tempo, característica que evoca
outros valores, ao consolidar sua profissão pela prática ligada à democracia e à
mobilização da cidadania, como aponta Schudson (2008, 2013).
Um argumento que atravessa as publicações do Xadrez é a caracterização daquilo
que Nassif chama de “velha mídia”, ou simplesmente “a mídia”, por uma flexibilização
de princípios e regras no fazer jornalístico em prol de seus interesses corporativos e
institucionais. Desta forma, o jornalista acusa os veículos da imprensa tradicional de abrir
mão, de forma mais ou menos deliberada, da sua capacidade de dever crítico,
especialmente naquelas coberturas que têm relação com o Judiciário. As práticas de
observação e análise de mídia de Nassif se voltam especificamente para a falta de uma
atividade consistentemente vigilante por parte dos veículos tradicionais desde o início do
escândalo do Mensalão, numa condição que se arrasta até a consolidação da Operação
Lava Jato como símbolo do combate à corrupção. Por meio de sua ação vigilante e
avaliadora, portanto, Nassif argumenta que o aspecto central da crise dos veículos
jornalísticos se dá quando a imprensa tradicional abdica do exercício fundamental de
monitoramento de todas as esferas de poder, cedendo espaço ao judiciário e adotando
uma perspectiva punitivista, moralista com relação à política partidária.
Renunciar à capacidade fundamental de vigilância será, segundo o blogueiro, um
problema da ordem da credibilidade destes veículos e das práticas jornalísticas no Brasil
por um tempo. Tal desistência é caracterizada mais de uma vez na cobertura como uma
deserção ao próprio serviço jornalístico, com impactos consideráveis de legitimidade
junto ao público. O foco de observação, centrado nas perspectivas de dever e nas normas
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profissionais, sejam elas expressas ou subjacentes às práticas, faz com que as diferentes
formas de vigilância jornalística levadas a cabo pela imprensa tradicional sejam
questionadas em sua intenção, gerando uma impossibilidade de constituição virtuosa. Ou
seja, mesmo que o jornalismo da imprensa tradicional produza bons conteúdos de caráter
investigativo e vigilante sobre as esferas de poder, a percepção de uma cobertura acrítica
com relação a uma dessas esferas (o Judiciário) coloca em xeque as intenções e, com isso,
a própria natureza ética da denúncia.
A autoridade moral que sustenta o jornalismo virtuoso é, desta forma, baseada
num dever e num valor de vigilância que se manifestará em ações que tenham por objetivo
o alcance de um bem de interesse público. A corrupção do aspecto central do dever de
vigilância, equânime a todas as esferas de poder, desmorona também o sentido último da
legitimidade social da prática jornalística. A percepção de que os veículos de imprensa
tradicional priorizam um tipo de vigilância por ele caracterizado como aparente, ou
cosmética, é central para que consolidemos esta leitura de diferentes dimensões da
vigilância para o jornalismo. A estética da vigilância, a abordagem política pelo viés do
escândalo e a tônica da corrupção enquanto mal último da classe política, especialmente
do Congresso, teria valores estratégicos, de convencimento e posicionamento da própria
imprensa na disputa por influência. Entretanto, o engajamento em prol de algumas causas
políticas, como a Lava Jato e o golpe de 2016, trouxe, segundo Nassif, um dano
considerável à imagem da imprensa, que não cumpre seu dever informativo e teria
perdido a confiança do público em geral.
Ao longo das publicações do Xadrez, ao analisar aquilo que chama de consórcio
midiático, Nassif chama atenção para um funcionamento concatenado entre diversos
veículos e plataformas para uma destruição de reputações de atores políticos críticos à
imprensa ou a seus enquadramentos políticos e econômicos. Por consequência, esta
mesma máquina funcionaria para manter alguns de seus favoritos políticos sob proteção.
Nas denúncias de Nassif, a imprensa tradicional renuncia a seus deveres de compromisso
com a fatualidade e com a verdade por interesses políticos, e isso será evidente numa
vigilância propositalmente frágil. Quando avalia os mecanismos de atuação dos veículos,
o blogueiro aponta que os veículos usam uns aos outros para legitimar factoides e isso
tem impacto forte na forma como o público passa a avaliar a atuação da imprensa.
Ao observar um veículo como a Revista Veja no período do processo de
impeachment, por exemplo, Nassif argumenta que a revista traz uma denúncia que é
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repercutida pelos jornais, como a Folha de S. Paulo e na TV pelo Jornal Nacional, fazendo
um circuito de legitimação que não passa por uma confirmação jornalística do processo,
mas de uma reverberação da acusação do primeiro veículo, somente. Nassif aborda, neste
tipo de caso, o funcionamento de um sistema difamatório por acusações e de exposição
midiática que viria a ganhar corpo com outros atores, depois da eleição de Jair Bolsonaro,
com o assim chamado gabinete do ódio75. Ao invés de veículos de imprensa, o que se
narra neste fenômeno recente é a atuação de um sistema igualmente difamatório e
acusatório por meio de mídias sociais.
Este paralelo importa para que compreendamos a extensão da crítica que Nassif
faz à imprensa tradicional já àquela altura, apontando para uma lógica midiática de
estratégia política, e não jornalístico. Seguindo a narrativa clássica da ética profissional,
a demonstração prática dos processos de vigilância, por monitoramento e avaliação das
questões da sociedade, deve guardar relação com a defesa do interesse público enquanto
aciona valores como verdade e independência. A rede de valores que surge, aqui, está
ancorada numa disputa pela definição do que é jornalismo em termos de vigilância,
verdade e independência, de modo que as práticas serão atualizadas, em seu sentido
moral, na medida em que puderem evocar tais valores.
A vigilância poderá ter, então, duas dimensões fundamentais para a ética
jornalística, primeiro nas práticas a ela associadas e, em segundo lugar, em sua
constituição como valor moral fundamental. Para compreender a passagem de um ponto
a outro, observamos os exemplos e as formas pelas quais o blogueiro argumenta que isso
não acontece. Em outras palavras, vamos compreender esta transição quando, segundo
Nassif, as práticas de vigilância por ele caracterizadas como exercício básico de
jornalismo, não são motivadas pelo dever profissional, mas por sentidos estratégicos,
ocasionais e convenientes. Ao acusar os veículos de atuarem de forma cartelizada, o
jornalista busca se consolidar como agente de fora dos acordos e não participante da
prática pactuada que mantém o controle do mercado jornalístico na mão de poucos. Com
isso, o próprio Nassif e o grupo da BPA serão ali representados, ainda que de forma
genérica e fragmentada, como vigilantes desta esfera, portadores de uma autoridade para
a crítica jornalística e moral da imprensa.
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“Ex-aliados de Bolsonaro mostram como funciona o gabinete do ódio”. https://bit.ly/2X1VWUg
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Esta abordagem guarda relação direta com o aspecto central da nossa análise, uma
vez que as práticas de vigilância e regulação que o jornalista busca exercer por sobre a
imprensa é justificativa usada para a construção deste valor moral de vigilância. Ao longo
da cobertura, diversos são os momentos nos quais caracteriza-se a prática dos veículos
tradicionais de informação brasileiros como “antijornalismo”. Esta perspectiva é
relevante, no sentido moral, por evidenciar que o descumprimento de preceitos de
vigilância e verdade não somente causa a ausência daquilo que se poderá classificar como
bom jornalismo, mas traz à vida sua antítese. A prática jornalística estará desviada de uma
orientação moral vigilante e verdadeira, orientada para posicionamentos acríticos,
determinados por interesses partidários, formando um imperativo da vigilância
jornalística.
A partir dessa organização de critérios de criticidade e sua atuação em métodos
diligentes, sendo capaz de zelar pelo bem da coisa pública, percebemos o quanto a
vigilância se forma como fundamento dos argumentos de Luis Nassif. A caracterização
do papel do jornalista e das posturas que são recomendáveis passam tanto pela crítica
quanto pela prática de uma atitude vigilante que o jornalista alega exercer perante os
demais veículos de imprensa. Esta perspectiva é constituinte, também, da própria
identidade da blogosfera e dos veículos alternativos enquanto espaços alternativos de
circulação e consumo de informação no cenário brasileiro. As práticas de crítica de mídia
e vigilância de blogs e veículos independentes, caracterizada por Cooper (2006) como o
cão de guarda do quarto poder, traz a vigilância para esta condição de articulação da
crítica como exercício jornalístico primordial.
Os processos circulatórios, baseados nos fluxos de interação entre diversos
agentes online com o conteúdo informativo e também sobre ele, trazem as práticas e
lógicas de vigilância para o centro das disputas online a respeito do jornalismo. Num
cenário dominado por uma presença ostensiva de fontes de informação distribuídas em
redes sociais, funcionando a partir da lógica de algoritmos próprios, o papel de
profissionais do jornalismo dedicados a fazer uma curadoria e uma organização da
informação é evidente (QUEIROZ, 2016a; SILVA, 2012). Este processo de
hierarquização, seleção, crítica e organização do conteúdo por parte de Nassif para que
membros da audiência possam produzir sentido a partir da realidade é prenhe de práticas
de vigilância.
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O estabelecimento de uma dinâmica interacional que requer novos parâmetros de
relacionamento entre jornalista e público, portanto, passa por um processo de reforço do
valor da vigilância enquanto prática comunicacional online. O hibridismo a que nos
referimos, baseados nas esferas de circulação e troca de informação em ambientes mais
interativos e com novas formas de temporalidade traz a vigilância para o centro da rede
de valores morais aqui avaliada. As novas práticas de comunicação, como a construção
de reportagens coletivas por Nassif, demandarão novos protocolos e padrões de avaliação
da correção e da adequação dessas atividades para o alcance dos princípios jornalísticos
estabelecidos.
Alguns critérios de avaliação do jornalismo, conforme aponta Ward (2018, 2019,
2020), seguem válidos como parâmetros nas práticas atuais, como o compromisso com a
verdade e o atendimento ao interesse público. O que muda, segundo percebemos nas
críticas de Nassif, são os métodos para alcançar esses princípios, bem como uma aparente
incapacidade de a imprensa tradicional brasileira alcançar tais ideais. Por meio dos
padrões de observação, monitoramento e crítica da BPA sobre a imprensa, são oferecidas
versões contextualizadas e posicionadas a respeito dos fatos e das relações institucionais
brasileiras, o que se mostra relevante num cenário de crise institucional generalizada.
Esta vigilância em prática, portanto, será convertida em valor moral de sentido
duplo: capaz de legitimar a atuação jornalística dos veículos alternativos e críticos, que
integram a BPA, e colocará em pauta a necessidade de uma atuação verdadeiramente
vigilante e independente por parte da imprensa tradicional. A vigilância ocupa papel
central ao longo deste processo e essa cobertura é relevante, como vimos, por seu caráter
crítico e processual. Nela, as práticas de vigilância são frequentemente acionadas como
um conjunto de fatores também associados à verdade, como fundamentos centrais da
prática jornalística. Além disso, os critérios de independência também aparecem
fortemente vinculados aos processos de vigilância, dado que pode ser explicado pela
relação aparentemente causal entre a possibilidade de ser vigilante com o Judiciário, por
exemplo, e a manutenção de um vínculo qualquer, como de apoio declarado.
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5.2 Vaza Jato e as práticas de vigilância (também) pela e sobre a imprensa
tradicional
Logo no processo de abertura dos vazamentos de diálogos entre procuradores da
Operação Lava Jato e de seu chefe com Sergio Moro, o juiz dos casos, estava colocada a
questão das funções do jornalismo como argumento necessário para a orientação do caso.
Aqui,

tal

como

nos

casos

citados

da

WikiLeaks

(CHADWICK,

2013;

CHRISTOFOLETTI; OLIVEIRA, 2011), os veículos jornalísticos exerceram um papel
central no processo de hierarquização, organização e publicação dos dados encontrados.
Neste caso, o que chama a atenção é a explicitude com a qual o veículo e os jornalistas
trazem os princípios editoriais e guiam o processo de desvelamento do caso.
Demonstrados no texto de abertura, mas explorados ao longo das quase 100
publicações, nas quais se revelaram cerca de 250 diálogos, tais princípios tinham,
novamente, um vínculo fortíssimo com as questões relacionadas ao interesse público e à
informação fornecida à coletividade dos cidadãos. Os profissionais do The Intercept
argumentam que o papel do jornalismo ao lidar com um vazamento desta ordem deve ser
precisamente aquele de avaliar quais são os trechos e diálogos com conteúdo de interesse
coletivo, também sendo ele responsável pela proteção dos dados sensíveis ou pessoais.
Aqui, os sentidos de privacidade se apresentam como limitadores éticos à prática de
vigilância orientados precisamente pelo princípio do atendimento ao interesse público.
Para dar sentido prático a essa decisão editorial, os editores do The Intercept
mobilizam o exemplo de vazamentos de conversas do ex-presidente Lula e de sua família.
O arrazoamento moral em torno da prática se faz presente na medida em que os jornalistas
se posicionam favoráveis ao vazamento da conversa de Lula com a então presidenta
Dilma, por trazer ao público um acordo feito de forma privada. A oposição será marcada
quando o texto de lançamento do The Intercept faz uma crítica ao vazamento de outras
conversas, diálogos de cunho privado do ex-presidente e de sua família. Neste caso, o que
o Intercept busca elaborar é uma orientação moral por contraste, optando por evidenciar
os erros dos demais veículos como forma de aprendizado e elaboração de valores morais
próprios. Com isso, reforça-se a percepção coletiva de uma firmeza de princípios do site,
algo que não pode ser replicado para os demais veículos a priori.
O interesse público será o argumento de fundo presente em todas as publicações
do Intercept a respeito do caso, e será também parte da argumentação mobilizada pelos
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demais veículos que se associam à cobertura da Vaza Jato. Com o avanço das publicações
e a sua chegada aos veículos tradicionais, o próprio sistema jornalístico será mobilizado
como instancia de verificação e legitimação das práticas jornalísticas ali evidenciadas. O
jornalismo é, assim, ferramenta por meio da qual se pode concretizar ideais de proteção
do interesse público. A divulgação de conversas privadas é justificada, ao longo de toda
a cobertura, pelo argumento de que é preciso expor à coletividade as ações (com impacto
social) que estes agentes públicos pensavam estar protegidas do escrutínio coletivo.
A formação da vigilância ganha, neste contexto, a atualização circulatória em suas
linhas mais tradicionais, de modo que os veículos jornalísticos aplicam os métodos e
práticas de correção jornalística a um material informacional específico e o fazem de
forma gradual, ganhando perspectiva seriada e hashtags, agregadores de conteúdo online
em redes sociais. A uma performance clássica de vigilância jornalística sobre poderes
políticos, portanto, são adicionados elementos estéticos e éticos das publicações que têm
os ambientes online de interação como tema, cenário e condição constitutiva. A
justificativa para a quebra do sigilo de comunicação de cidadãos em cargos públicos,
portanto, tem uma finalidade moral específica.
A construção seriada das publicações é aspecto importante para evidenciar o
quanto os processos de circulação de conteúdo online alteram as dinâmicas jornalísticas
para a divulgação de um fato e estabelecem um ritmo de atualizações em torno das
produções. É preciso considerar que o volume de informações coletadas, selecionadas,
avaliadas e checadas por parte dos veículos contribui de forma direta para o ritmo de
publicação do caso. Ainda assim, a abertura dos dados a veículos de diferentes
perspectivas político-ideológicas no processo de apuração demonstra uma perspectiva
potencializada pelo jornalismo online. Além disso, a própria presença de Glenn
Greenwald em programas jornalísticos de TV e rádio para a divulgação das informações
traz em perspectiva aquela necessidade de que a própria cobertura seja um acontecimento
jornalístico. Ou seja, a Vaza Jato demonstra que os veículos têm consciência da
importância dos processos circulatórios para o sucesso de uma empreitada noticiosa, e
isso passa pela percepção da noticiabilidade dos fatos, mas também pelas estratégias de
circulação do conteúdo nas redes sociais.
Algumas escolhas jornalísticas chamam a nossa atenção, no sentido de perceber
como a vigilância se torna um valor operante das práticas profissionais a partir das
condições de circulação e de lógicas comunicacionais híbridas. A já mencionada escolha
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de publicar o primeiro grupo de reportagens com editoriais em português e inglês (no site
original do projeto), articulando as razões e os métodos pelos quais a cobertura será
composta, bem como caracterizando o papel do jornalismo é uma delas. Também é
preciso destacar que a escolha do nome para a cobertura, e sua divulgação com uso de
agregador de informações (#VazaJato) é parte integrante da busca por fazer circular este
conteúdo de uma forma específica, inclusive podendo monitorar os critérios de discussão
pública que acontecem sob essa hashtag. As camadas de práticas interacionais aqui
podem ser utilizadas como parâmetro importante para a construção deste fluxo de relação
que os veículos buscam estabelecer com a audiência.
Outra evidência das dinâmicas de práticas interpenetrantes entre os diversos
planos das esferas noticiosa, política e judicial é a própria escolha de um ritmo midiático
específico para a divulgação das informações. Dentro do rol de estratégias da Operação
Lava Jato para angariar apoio e legitimidade social, consta uma forma de alimentação
frequente e contínua da imprensa por parte do Judiciário. A tática é defendida por Moro
como forma de angariar apoio da população por meio da formação de uma percepção de
corrupção generalizada e no Brasil foi capaz de gerar movimentações político partidárias
específicas (ALVES DOS SANTOS, 2019; MORO, 2004). Da mesma forma, o The
Intercept Brasil decide compartilhar seu material, após ter a prioridade da publicação do
caso, e manter a Vaza Jato produzindo o vazamento estratégico de novas informações no
sentido de confrontar os agentes públicos denunciados com novos desdobramentos
sempre.
O jornalismo será novamente caracterizado pela execução de práticas de
monitoramento e exposição de informações que, por outras formas, permaneceriam
ocultas, e tal movimento de divulgação será justificado por um dever para com a
democracia e um princípio fundamental de atendimento ao interesse público. Como
apontado anteriormente, não obstante o uso utilitário de métodos jornalísticos para o
alcance do ideal de interesse público, a perspectiva de um dever moral da vigilância
perpassa tais argumentações de forma explícita quando os jornalistas alegam fazer
filtragens e não publicar materiais sensíveis e/ou de interesse exclusivamente privados.
Este argumento não é presente somente no The Intercept, mas também é evidente nos
editoriais e demais publicações da Folha de S. Paulo, do El País e da Revista Veja.
Diferente das manifestações da controvérsia anterior, na qual a prática de
vigilância reforçava um valor moral a partir da crítica de elementos da imprensa
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tradicional, neste caso o maior foco era numa conversão “positiva” da prática em valor
moral. Ao desempenhar práticas e argumentos de transparência e solidez de método de
verificação (verdade/fatualidade), a Vaza Jato busca uma construção na qual a vigilância
se associa critérios de noticiabilidade e à responsabilidade dos profissionais envolvidos
na produção. A transparência será uma prática e valor organizador das máximas
jornalísticas neste contexto, e a vigilância surgirá como valor moral dentro deste processo,
na medida em que se consolida como esfera de controle e organização das opacidades
representadas, por exemplo, pela privacidade.
É aqui que a organização da vigilância enquanto prática e valor jornalístico mostra
sua maior evidência, novamente superando valores clássicos como objetividade e até
mesmo imparcialidade. Estes fatores são evidências de tal ênfase na vigilância enquanto
valor central a ser articulado ao longo destas publicações. Em participação no programa
EntreVistas, de Juca Kfouri na TVT, Greenwald comenta que a opção por realizar a
divulgação destes dados e de trazer a imprensa tradicional aos termos de sua cooperação
com a Lava Jato deve-se ao fato que a imprensa brasileira teria desistido de fazer
jornalismo. Ao não realizar uma checagem das informações e aceitar a versão que os
procuradores proviam, sem exercer as práticas de crítica, não há jornalismo, segundo esta
linha de argumento. A vigilância será central também nas publicações de outros veículos,
e a adesão de Folha de S. Paulo e Veja são especialmente relevantes neste sentido.
A Folha de S. Paulo foi o primeiro veículo da imprensa tradicional brasileira a se
associar ao The Intercept na divulgação das denúncias. Logo depois de seu editorial e
suas primeiras reportagens, a coluna da Ombudsman do jornal à época elaborou crítica à
postura pouco reflexiva e leniente para com o juiz e a Operação Lava Jato. Nesta crítica,
a ausência de uma posição independente, crítica, ou mesmo reticente com relação à Forçatarefa e os procuradores é relacionada a um erro jornalístico fundamental. No mesmo
sentido vão os textos dos demais veículos, reconhecendo que prestaram um apoio à
operação, sob o pretexto de combate à corrupção e que tal fator deveria ter sido colocado
em condições de ceticismo, de vigilância sobre estes agentes públicos.
A vigilância aparece, assim, de forma estrutural na composição dos argumentos
morais e se torna elemento-chave para a estruturação dos demais valores. A perda de
espaço da objetividade enquanto organização narrativa da ética jornalística aponta para
uma nova dinâmica de organização desses valores, possibilitados e exemplificados pelas
capacidades técnicas que a sociedade dispõe hoje. Isto é, um jornalismo que se poste na
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esfera pública sem mobilizar, para si, um lugar de observador atento e crítico da realidade
não será considerado um bom jornalismo.
Da mesma forma, a insistência na firmeza de métodos e princípios argumentadas
pelos veículos nesta cobertura acusa outros veículos estabelece uma requisição de
coerência para outros veículos, especialmente o grupo Globo, neste contexto, que
parecem acionar a narrativa da vigilância quando lhes é interessante. Percebemos que a
vigilância se torna padrão de referência, observação e leitura dos demais valores, como
independência e verdade. A exacerbação do cenário de vigilância enquanto prática social,
portanto permite que a imprensa seja, ao mesmo tempo, vigia e vigiada, tal como já
havíamos apontado previamente (QUEIROZ, 2016a)
Se as publicações do Xadrez apontavam para uma prática vigilante por parte de
veículos alternativos enquanto forma de leitura e caracterização do próprio jornalismo,
neste caso visualizamos a luta de veículos de imprensa tradicional para se inserir neste
fluxo. A partir dos feixes de relações estabelecidos online, tanto com o público quanto
com os demais veículos e a esfera política, a vigilância jornalística clássica, baseada no
exercício do quarto poder, passa por uma reconfiguração. A cobrança de que a Globo
reconheça os fatos da Vaza Jato aponta para a o compartilhamento ativo deste valor pelos
veículos e deles com o público.
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5.3 Circulação e disputa por práticas de vigilância com os casos de Flávio
Bolsonaro
As observações dos casos da crítica da Globo às entrevistas de Flávio Bolsonaro
e, posteriormente, da sensação de apagamento de seu nome na imprensa tradicional nos
trazem uma perspectiva importante no sentido de perceber a constante renegociação dos
espaços e práticas de vigilância que a imprensa busca operar em seu exercício moral. A
reivindicação deste tipo de espaço e prática jornalística é parte de uma evolução
específica, na qual a imprensa tradicional, em especial o Grupo Globo, busca ocupar esta
condição para se legitimar. Tal posição, no entanto, não se configura como uma concessão
estática, mas enquanto algo que será revisto e reavaliado a partir das relações
estabelecidas não somente com os “vigiados”, mas também com os supostos beneficiários
desta vigilância, o público. As condições políticas, tecnológicas e sociais para o exercício
do jornalismo influenciarão, portanto, as compreensões e práticas em torno deste valor
moral.
Quando observamos as práticas de vigilância sobre a mídia, no cenário político
até as eleições de 2014, este comportamento era ainda muito marcadamente associado à
imprensa alternativa no formato de blogs estabelecidos como posição de contrafluxo
informacional na relação com a imprensa tradicional. A intensificação do uso de
ferramentas de rede social e plataformas de circulação de informação associadas às crises
políticas e do próprio jornalismo contribuiu para que a postura de vigilância migrasse
dessas franjas para o centro do processo de produção jornalístico. Em retomadas táticas,
o Grupo Globo buscará exercer um tipo de vigilância sobre esferas do poder político, se
colocando como agente capaz de galvanizar críticas e práticas de monitoramento das
esferas de governo. No entanto, quando esta posição e o próprio jornalismo são colocados
em questão, os profissionais parecem receber tal crítica de forma conflituosa. No caso
anteriormente analisado, com as críticas da Ombudsman da Folha, e neste, com o
jornalista Rodrigo Vizeu e o cartunista Ricardo Maurício, o jornalismo tradicional parece
requerer alguma estabilidade na posição de crítico proeminente das práticas de governo.
As lógicas de vigilância nos ambientes online parecem capturar algumas nuances
do comportamento das empresas jornalísticas e fazer uso dessas contradições para o
debate moral em sua estrutura mais fragmentada e espalhada pela rede. Nas redes de
interação, a dimensão da circulação permite a tomada de diversas lógicas
comunicacionais simultaneamente e com isso, os veículos de imprensa podem ser lidos
240

em perspectivas mais complexas do que uma simples oposição ao governo. Isto é,
enquanto a imprensa reivindica para si um papel fundamental de contraponto às versões
oficiais, as formas de circulação podem tomar a imprensa por suas características
híbridas, interesses político partidários, econômicos, culturais e assim por diante. A
mudança das lentes de avaliação e vigilância sobre veículos de imprensa permitirão
perceber características diversas, por vezes contraditórias, que os caracterizam.
A exploração dessas diferenças será central nos sentidos moralizantes espalhados
nas práticas de vigilância em rede atualmente. Se agentes de posicionamento mais
conservador acusarão veículos de imprensa de adotar posicionamentos de esquerda por
apoiar os princípios de Direitos Humanos e minorias, grupos que reivindicam um
posicionamento progressistas tecem críticas por um posicionamento de direita pelo
alinhamento (e homogeneidade) na cobertura econômica, por exemplo, com viés
mercadológico estabelecido (DALMONTE; QUEIROZ, 2018). Essas percepções podem
ser mais ou menos precisas, a depender das práticas articuladas como base dos
argumentos, mas nos interessa mais perceber que a partir destas colocações, aspectos
deontológicos das práticas jornalísticas precisam ser mobilizados para fundamentar tais
ações. Neste sentido, as práticas de vigilância sobre a imprensa são formas de um discurso
moral pela imprensa.
Ao longo da controvérsia envolvendo a cobrança que o Grupo Globo faz à
concorrência, os preceitos de vigilância emergem em primeiro plano, na medida em que
o foco se volta para uma fiscalização de termos jornalísticos do exercício profissional dos
demais veículos. Logo, este claro tensionamento entre Globo e Record, que depois se
estende à RedeTV, tem como característica fundamental um apontamento de tipo prático,
das perguntas ausentes, e outro de tipo moral, das intenções subjacentes à ausência dos
questionamentos. A reivindicação deste lugar de policiamento explícito das práticas
jornalísticas dos demais veículos é algo recente, como também é recente o claro
preterimento do jornalismo da Globo pelos seus concorrentes por parte do governo. Isto
é, a mudança das relações institucionais entre a empresa e o governo será parte de seu
argumento moral.
Em seguida, esta prática de vigilância e observação sobre os concorrentes será
respondida de forma dura por Boris Casoy, que caracteriza a ação como “jornalismo
inquisitivo”. Também fazendo um jogo de orientação moral, evocar a inquisição traz um
sentido geral de punição prévia aos acusados e se refugia em princípios deontológicos
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clássicos, como objetividade e afastamento, reduzindo o papel institucional do jornalismo
à reprodução dos discursos dos envolvidos. Logo após a veiculação da crítica pública aos
concorrentes e a veiculação do quadro “Isso a Globo não mostra” com críticas a Flávio
Bolsonaro e sua família, como ressaltado pela revista Veja SP (2019), as redes sociais
serviram como instrumento de propagação das críticas, demonstrando que a emissora
percebe o poder de disseminação de leituras e informações online. Em uma dessas
publicações, um jornalista chega a exclamar que esta prática de crítica de mídia “é
jornalismo!”.
Aqui, essas práticas de acompanhamento, monitoramento e crítica dos veículos de
imprensa são caracterizadas como preceito fundamental para alcançar o jornalismo em
seu estado mais virtuoso. Novamente, o que percebemos é a consolidação de práticas
específicas que, atendendo a um dever de vigilância, serão capazes de formular aquilo
que o jornalismo tem por dever ser. A perspectiva legitimadora está evidente, muito
embora ainda pouco negociada entre veículo e público, que tão somente atuaria
chancelando tais atitudes. A discussão e a formação dos padrões morais por uma
abordagem mais dialógica, baseadas na ética do discurso, serão evidentes quando da
crítica à imprensa pelo sumiço do sobrenome do senador Flávio Bolsonaro.
Classificada como delírio, incompreensão dos modos de produção ou como
“meme do dia” por alguns jornalistas, a percepção deste sumiço e a argumentação em
torno disso se dá pela organização concatenada de casos nos quais o sobrenome do
senador não aparece em manchetes, lançando um questionamento dos motivos para tal.
A disputa que se coloca, aqui, é pela justificação de tal ação, de modo que os veículos de
imprensa precisem adotar regras de transparência em suas tomadas de decisão e serão
cobrados do público por isso. Ainda que se argumente que não há uma ocultação
sistemática e deliberada do sobrenome, a mera percepção de ocultação se converte em
tema de debate deontológico dentro do jornalismo. Nas discussões formadas na rede,
portanto, os processos de vigilância que integravam o bojo ético das práticas jornalísticas,
passam a ser mais intensamente procuradas como necessárias, mas também são
caracterizadas por um exercício coletivo, compartilhado com outros veículos e com o
público que se sente empoderado nas práticas de vigilância em rede.
Este valor moral é, assim, estrutura central dos processos analisados ao longo
destes casos, na medida em que eles ajudam a definir tanto o que se argumenta como
“papel do jornalismo”, em uma espécie de conformação essencial, quanto exercício
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democrático quando se volta para a própria prática jornalística a partir das redes. Em
outras palavras, quando veículos de mídia buscam consolidar a imagem de fiscalizadores
do poder e dos demais agentes jornalísticos, como feito pela Globo sobre a Record e
também quando a BPA e o The Intercept cobram posicionamentos do Grupo Globo, eles
fomentam a proposta de que a vigilância é o exercício jornalístico por excelência. As
práticas de um dever jornalístico de vigilância se converterão no jornalismo por si, a
prática virtuosa e idealizada do jornalismo na democracia.
A partir de uma lógica na qual as dinâmicas circulatórias formam um sistema de
racionalidade sobre a mídia, é de se esperar que as práticas e valores de vigilância também
surjam dos ambientes de rede e, compreendendo veículos de imprensa como atores
complexos, de posicionamentos diversos, a postura do jornalismo como vigilante
primordial precisará ser constantemente renegociada. A necessidade de que a ética
jornalística seja aberta e colaborativa (CHRISTOFOLETTI, 2019; WARD, 2015, 2018,
2019), evidencia o reposicionamento da vigilância como prática de rede, da qual o
jornalismo pode fazer uso, mas não reclamar exclusividade ou imunidade. O jogo moral
em rede toma o jornalismo como referência para suas análises, mas também o utiliza
como objeto de análise, caracterizando um movimento duplo de consolidação da
vigilância entre a prática e a valoração moral.
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6. Considerações finais

Ao longo do desenvolvimento desta tese, nos orientamos por uma abordagem
holística a respeito dos temas em ética para uma leitura transversal dos valores e
princípios morais reivindicados ao longo da produção jornalística que analisamos. As
diferentes formas de atribuição de valor moral às atividades dos seres humanos não são
estanques, como aponta Shafer-Landau (2014), e as articulações propostas pelos atores
jornalísticos entre estes enquadramentos nos são mais relevantes do que sua adequação a
um deles, somente. A adoção/elaboração de sentidos para valores, códigos e
argumentações específicas ao longo das coberturas destacadas evidencia, em primeiro
lugar, o valor estratégico da tomada de tais posições, como apontam Martino (2016) e
Ward (2015, 2018, 2019).
Toda produção jornalística é atravessada por um processo complexo de
mobilização e atualização de sentidos e valores morais a ele vinculados, e que os
profissionais e veículos farão um uso tático de práticas, máximas, e leis morais associadas
à sua profissão. Os enquadramentos das leituras morais se alternam como argumentos nas
produções, seja a formação de um “bom jornalismo”, aquele que carrega as virtudes da
atividade; as práticas que promovem e protegem as regras da profissão e da democracia;
ou mesmo aquelas que buscam criar um impacto na sociedade e assim orientam a função
dos jornalistas. Tais percepções e leituras a respeito das obrigações morais do jornalismo
se alternam, ajustando as justificativas à defesa das práticas que têm como norte o
atendimento de princípios, como o atendimento ao interesse público difuso, a defesa da
democracia

e

das

liberdades

de

expressão

e

pensamento,

por

exemplo

(CHRISTOFOLETTI, 2019; CHRISTOFOLETTI; OLIVEIRA, 2011; DALMONTE;
SILVA, 2012).
A associação de práticas jornalísticas à ética da virtude, por exemplo, ajuda a
construir um bem próprio do jornalismo, capaz de o situar no complexo jogo social que
ele presencia, reporta e no qual ele age, sendo importante também para uma integração
dos profissionais na rotina dos veículos e na dinâmica das redações (ABRAMO, 1988;
MEYER, 1989). A elaboração de um ethos jornalístico é como um espírito motivador das
práticas e costumes, e o que hoje chamamos de preceito ético diz respeito aos meios pelos
quais os indivíduos refletem sobre suas ações e agem (QUEIROZ, 2016a; SHAFERLANDAU, 2014; WARD, 2015). Encontramos, ao longo do processo de análise, diversos
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momentos em que profissionais se defendem ou defendem um “bom jornalismo”, assim
caracterizado por um exercício de caráter e um tipo de natureza boa.
A própria compreensão de uma cultura profissional jornalística fundamenta
parâmetros morais considerados virtuosos, capazes de orientar profissionais mais jovens
ou menos influentes, em conformidade com a percepção de Rosalind Hursthouse (2013)
e Michael Slote (2013). Devido a este tipo de orientação, por exemplo, o tensionamento
entre o blog de Luis Nassif e os demais agentes de mídia é importante para a definição de
como a virtude jornalística é estabelecida, numa relação que se atualiza em cada
cobertura. Quando um profissional evoca uma experiência própria para questionar os
demais atores jornalísticos e advogar por uma organização moral diversa dentro desta
cultura profissional, constitui-se um rol de possibilidades pelas quais os padrões de
correção jornalísticas se estabelecem junto ao público.
Os sentidos de jornalismo virtuoso serão evocados por uma ação vigilante de
atores associados da Blogosfera Progressista como índices de moralidade baseada em
experiências constituintes da virtude pelas ações (HURSTHOUSE, 2013; QUEIROZ,
2016b). Esta característica que marca a Blogosfera em sua relação com os demais
veículos de informação passa a integrar as narrativas também da imprensa tradicional
sobre veículos alternativos e eventualmente também sobre os próprios grandes meios.
Aqui, mesmo o fato de Nassif ocupar uma posição periférica com relação aos demais
veículos adiciona valores outros que compõem o cenário informacional e de crítica de
imprensa no Brasil antes das eleições de 2018, tendo como cenário político e midiático
as forças ao redor do antipetismo (DAVIS; STRAUBHAAR, 2019).
A construção de valores morais a partir da própria cultura profissional e dos
hábitos dos jornalistas em práticas assim consideradas exemplares, no entanto, não é a
única perspectiva possível e mobilizada nesta tese. A abertura a um processo de crítica
externa e a criação de modelos ideais de ação são passos que guiam o jornalismo para
outro sentido de avaliação moral, centrado nas perspectivas de dever. A matriz de ordem
deontológica, aqui principalmente apresentada por Kant (2008), assevera que o
comportamento moralmente correto não seria referente a uma ação em específico, mas ao
comportamento moral que guia o agente. Na prática jornalística, a própria noção de
critérios e parâmetros para avaliar o cumprimento de deveres associados ao jornalismo
mostra a influência do pensamento Kantiano. As leis e normas não devem variar de
acordo com as condições de produção, seja pelas contingências do acontecimento em si,
seja as orientações posicionais daqueles que produzem e/ou agem sobre o material
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informativo. O conjunto de questionamentos sobre as ações dos jornalistas acabam por
ser refletidos nos próprios processos de produção, uma vez que tais atitudes podem
motivar discussões sobre os valores em si, tal como o que temos observado
(CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017; QUEIROZ, 2016a; WARD,
2015).
No centro do argumento ético Kantiano, há uma insistência no fator crucial
desempenhado pela Justiça, na moralidade. O princípio de universalização busca,
essencialmente, uma forma de vetar a criação de exceções para si mesmo, ou uma forma
de sistematizar uma ação segundo a qual os princípios que valem para os agentes valham,
também e por força de coerência, para toda a sociedade (SHAFER-LANDAU, 2012a).
Como fator central da produção de valores para a prática profissional, a Justiça e a
observância de regras do jogo é, por muitas vezes, o embasamento moral sobre o qual o
jornalismo justifica suas práticas e métodos de vigilância. É também nesta direção que
percebemos a relação deste valor com aspectos daquilo que Plaisance (2007, 2018)
destaca como imperativo da transparência. Entretanto, diferente de um compromisso
moral amplo e fundante do processo de produção de informação, como defendido pelo
autor, verificamos um uso instrumental e estratégico das práticas e ideais de
transparência, conforme também aponta Allen (2008).
A relação entre usos instrumentais e normativos de ideais éticos, como apontado
por Standaert, Hanitzsch e Dedonder (2019) e por Neblo (2007) se revela importante por
ajudar a perceber como estes aspectos se inter-relacionam e criam uma espécie de
hierarquia entre diferentes práticas e valores morais. Deveres se articulam, assim, com
dimensões práticas na criação e reformulação nortes éticos capazes de justificar e
fundamentar as práticas, os compromissos e a própria identidade jornalística. A
elaboração de valores a partir de perspectivas codificadas e sistematizadas habilita, assim,
uma argumentação de fundo utilitária, destinada a organizar a finalidade da ação
jornalística. A abordagem de tipo mais concreta e verificável se dará a partir da
perspectiva de que as ações podem ser moldadas de modo a atingir o fim proposto ou
desejável, visto que ela será considerada boa de acordo com o alcance do objetivo
proposto (MILL, 2010, 2013; QUEIROZ, 2016a; VÁZQUEZ, 2007).
O interesse público é ideal normativo capaz de regular também a utilização de
práticas não previstas em procedimentos legais, cuja avaliação poderá ser feita por meio
de normas e regras próprias ao campo profissional, baseando-se num tipo de acordo
profissional: os códigos de ética e conduta. É assim que os casos de jornalistas acusados
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de invasão de privacidade ou publicação de documentos sigilosos precisam se ancorar em
princípios profissionais de rigor de método de apuração e no “bem coletivo”
proporcionado por aquela atitude (CHRISTOFOLETTI, 2019; DALMONTE, 2009;
DALMONTE; SILVA, 2012; ELLIOTT; SPENCE, 2017; QUEIROZ, 2016b; WARD,
2018).
O apelo a uma leitura da prática profissional jornalística em lentes utilitárias tem
conexão também com a insistência dos pensadores desta corrente com uma
imparcialidade frente ao conflito. O termo, junto da ideia básica de objetividade, é usado
com frequência para descrever ideais normativos do discurso jornalístico do século XX
(SCHUDSON, 1981, 2016; WARD, 2004). Tanto dentro do espectro filosófico quanto na
prática jornalística, a proposta de uma abordagem imparcial vem idealmente atrelada às
reformas necessárias para a correção de um mundo socialmente desigual e pouco
democrático (ELLIOTT; SPENCE, 2017; SCHUDSON, 2008, 2013; WARD, 2004,
2018, 2019). Desta forma, a articulação dos valores morais no jornalismo passa pela
conjugação de todas essas perspectivas em práticas deliberativas permanentes nos
ambientes de interação social sobre a mídia (BRAGA, 2006), segundo dinâmicas de
circulação (FAUSTO NETO, 2018) marcadas por formas específicas de hibridização
midiática, que comungam lógicas midiáticas de plataformas diversas e campos diversos,
como a política, por exemplo (CHADWICK, 2013).
Quando observamos um mesmo texto jornalístico, portanto, podemos ter a
articulação destas três perspectivas para a formação de uma fundamentação moral
dinâmica da ação jornalística: Uma denúncia como a Vaza Jato traz ao mesmo tempo a
utilidade, o dever e a virtude jornalística. O vazamento dos dados, realizado a partir da
obtenção de conversas privadas de agentes públicos, é justificada na perspectiva utilitária
tanto pelos códigos de ética e leis quanto pela defesa de um interesse público difuso, com
a denúncia de corrupção no Judiciário Federal. Isto se articula de forma necessária, no
discurso jornalístico, com os deveres jornalísticos em si, o compromisso expresso com o
público e com a manutenção de ideais democráticos. Os jornalistas e veículos
argumentam, assim, que dão visibilidade à questão por um compromisso profissional, não
por vontade própria ou por preferências de um ou outro veículo. Daí a importância de o
The Intercept reunir mesmo veículos como a Revista Veja nas críticas a Sergio Moro e à
Força-tarefa da Operação Lava Jato. Ao fim, quando a Globo opta por não participar e
mesmo ignorar as revelações do caso por boa parte de sua cobertura, o status mesmo de
ator jornalístico confiável passa a ser questionável, dada sua incapacidade de produzir “o
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bom jornalismo”. A ação, assim, é lida como parte da dinâmica de demonstração do
caráter do agente, consolidando a percepção de que a vigilância possa ser considerada a
pedra fundamental desta prática jornalística atual.
Para compreender como tais valores e ênfases morais são articulados, elaboramos
uma ferramenta metodológica a partir de duas etapas diversas de pesquisa, primeiramente
marcada pela codificação de todas as produções jornalísticos ao longo de cada cobertura.
Em seguida realizamos avaliação adaptada a partir de Ward (2015), tomando os
argumentos jornalísticos por suas dimensões práticas (institucionais), argumentativas e
relacionais. Ao observar as diferentes coberturas mobilizadas, pudemos avaliar como a
prática dos jornalistas se firma como processo de construção, atualização e organização
constante da rede de valores profissionais, no sentido de garantir legitimidade e a
autoridade que o jornalismo requer. Isto não quer dizer que estes processos são feitos
exclusivamente pelos jornalistas e veículos, mas que há uma atuação em conjunto,
pautada por necessidades sociais, o conjunto de valores nos quais o jornalismo se insere,
bem como as possibilidades e usos tecnológicos (WARD, 2018, 2019, 2020). Se os
jornalistas e veículos já foram as autoridades máximas no sentido de criação e defesa dos
valores profissionais do jornalismo, hoje podemos ver uma interação, negociação e até
uma disputa muito mais clara pelos sentidos dos valores profissionais nos ambientes
digitais (COOPER, 2006; GRAVES, 2016; WARD, 2004, 2015).
A partir também do reconhecimento da importância das noções da ética do
discurso de Habermas (2003), avaliamos as coberturas que pudessem fornecer evidências
claras de uma reorganização dos valores profissionais e as negociações em torno dos
sentidos de vigilância para a profissão. Por meio de uma articulação argumentativa
específica, as práticas de vigilância extrapolam os limites daquela função de cão de
guarda, já marcadamente proativa no jornalismo brasileiro, para sua consolidação como
aspecto central nas redes de valores profissionais. Buscamos, nas produções, as pistas que
apontaram para o processo de criação, negociação e disputa pelos sentidos de vigilância
no jornalismo, que engloba as disputas internas à esfera de produção e, de forma
simultânea, se articula com agentes institucionais e membros da audiência. A composição
dos sentidos morais para o jornalismo, portanto, passa pelas formas de deliberação
evidentes na própria produção jornalística.
Os sentidos e lugares dos valores morais profissionais nesta rede são relacionais,
cotejando pressões e possibilidades de todos estes campo no próprio material jornalístico
ao longo dos fluxos paralelos de produção e circulação de conteúdo informacional,
248

segundo a hibridização de arenas sociais e lógicas midiáticas distintas (ALVES DOS
SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; CHADWICK, 2013; FAUSTO NETO, 2010c,
2018). Articuladas nestes feixes de relações e feedbacks complexos que formam práticas
e dinâmicas circulatórias complexas, encontramos o emaranhamento de sentidos
possíveis para a vigilância não somente enquanto atividade social, mas também como
valor moral articulador para o jornalismo. A vigilância será característica importante para
a mobilização de diversas formas de leitura a respeito das dinâmicas de poder e controle
na contemporaneidade, conforme Foucault (1987), Bruno (2013) e Zuboff (2019).
Como atributo central para o exercício das relações entre jornalismo e outras
esferas e formas de poder, a vigilância é classicamente caracterizada por um processo de
monitoramento, um acompanhamento das instâncias política e econômica, por exemplo.
O exercício de uma forma de quarto poder por parte da imprensa brasileira, que
Albuquerque (2005, 2008, 2009, 2000) já caracterizava como uma forma muito mais ativa
do que o modelo norte-americano, passa por um rearranjo recente, tendo em vista as
plataformas e práticas de interação em um cenário híbrido de mídia (ALVES DOS
SANTOS, 2019; ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; CHADWICK,
2013). A presença de grandes plataformas globais capazes de direcionar e moldar fluxos
comunicacionais em interações algorítmicas levanta questionamentos importantes a
respeito da posição dos veículos de informação e do próprio jornalismo enquanto produtor
e distribuidor de informação (ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019;
CHRISTOFOLETTI, 2019; HIRST; HARRISON; MAZEPA, 2014). Estas plataformas
digitais são construídas como máquinas de vigilância para a otimização de resultados
comerciais de anunciantes e indução de comportamentos, como caracterizado por Zuboff
(2019), Bruno (2018) e Bruno, Bentes e Faltay (2019).
Sabendo que estas plataformas são a principal forma de alcançar a audiência,
atualmente (BOCZKOWSKI; MITCHELSTEIN; MATASSI, 2017; GHOSH; SCOTT,
2018; GIL DE ZÚÑIGA; ARDÈVOL-ABREU; CASERO-RIPOLLÉS, 2019; GIL DE
ZÚÑIGA; JUNG; VALENZUELA, 2012), é importante se questionar quais são os
valores morais articulados nestas plataformas e como isso influencia o jornalismo. Estas
interações baseadas em algoritmos atuam com o direcionamento de conteúdo e
informações para grupos específicos trazem um grande impacto à percepção do
jornalismo enquanto vigilante em prol da sociedade como um todo (CHRISTOFOLETTI,
2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017; SPOHR, 2017; WARD, 2019). Isto soma-se à atuação
da imprensa brasileira ao longo dos anos, atravessada por posicionamentos e acirramentos
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nos processos de polarização política e partidária (ALVES DOS SANTOS, 2019; ALVES
DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; DAVIS; STRAUBHAAR, 2019; LATTMANWELTMAN; CHAGAS, 2016). Todos estes fatores influenciam as condições nas quais
as informações circulam, evocando processos e formas de interação social sobre a
imprensa que demandam um processo de discussão coletiva e engajada a respeito do
jornalismo e de sua ética própria (ELLIOTT; SPENCE, 2017; WARD, 2018, 2019, 2020).
Assim, a criação de arenas de debate, de acompanhamento e avaliação do trabalho
dos veículos de comunicação evidencia uma nova camada a essa forma de poder, na qual
também a instância “controladora” tem parte de suas atividades sob observação, avaliação
e monitoramento. Este fenômeno é observável em atores da Blogosfera Progressista, a
partir de pautas de democratização da comunicação (ALBUQUERQUE; MAGALHÃES;
ALVES DOS SANTOS, 2015; CARVALHO; ALBUQUERQUE; ALVES DOS
SANTOS, 2020; MAGALHÃES; ALBUQUERQUE, 2014; QUEIROZ, 2016a, 2016b) e
em veículos alternativos de direita, com a mobilização de pautas e enquadramentos
específicos

(ALVES

DOS

SANTOS,

2019;

DALMONTE;

SOUZA,

2019;

DALMONTE; QUEIROZ, 2018). O jornalismo passa a conviver, portanto, com um novo
conjunto de redes de disputas sobre suas práticas e fundamentos, o que traz a discussão a
respeito de métodos e valores para uma condição muito mais articulada com o público
(ALDÉ et al., 2005; ALDÉ; ESCOBAR; CHAGAS, 2007; ELLIOTT; SPENCE, 2017;
LATTMAN-WELTMAN; CHAGAS, 2016; WARD, 2018, 2019).
Os diversos atores sociais, por meio das dinâmicas de interação em plataformas
online, podem exercer pressão, disputar e dialogar entre si, a partir de suas próprias
complexidades, em busca de sentidos a serem mobilizados para diferentes formas de
leitura de mídia e sua produção. Este processo pode ser compreendido como uma forma
de integração e fragmentação simultâneas, numa zona de indeterminação, onde elementos
conflitantes de produção e recepção produzem uma terceira instância significativa, mas
cujo conceito não pode ser resolvido ou reduzido à soma de suas partes (FAUSTO NETO,
2018). A partir de lutas e competições por predominância, a circulação será caracterizada
como espaço que funciona como um dispositivo gerador de potencialidades nas formas
de interação sobre a mídia. Estes feixes e fluxos de relação não podem estar restritos aos
modos e processos de “convites à participação” que os veículos tradicionais insistiram
em manter, uma vez que as potencialidades dos ambientes digitais superam esta
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configuração (CHRISTOFOLETTI, 2019; ELLIOTT; SPENCE, 2017; QUEIROZ,
2016b; WARD, 2019).
A forma por meio da qual as diferentes lógicas comunicativas se organizam,
misturam e articulam disputas em torno dos sentidos de vigilância aqui aparece por meio
do exame destes diversos polos de produção jornalística nos casos ao longo do período
observado. Buscamos evitar uma perspectiva isolada em um só veículo, ou mesmo num
mesmo grupo de veículos, por exemplo, para avaliar pontos de vista que, por meio da
disputa, desestabilizam os sentidos cristalizados dos valores jornalísticos (BELL; OWEN,
2017; CHADWICK, 2013; ESS, 2013). Isto é, avaliamos em que medida os valores
verificados junto às diferentes esferas de produção podem nos dar pistas a respeito das
leis, máximas e princípios morais que fundamentam o jornalismo numa perspectiva de
defesa pública da atividade (DEUZE; WITSCHE, 2016). Além disso, ao observar a
vigilância enquanto valor profissional, percebemos o papel social que o jornalismo busca
ocupar e como tais perspectivas podem nos ajudar a compreender o seu quadro
institucional contemporâneo.
A partir das formas de articulação entre ofertadores e usuários de discursos
específicos em lógicas distintas, atores sociais diversos atuam em jogos enunciativos
complexos, onde ocorrerem as disputas pelos valores morais do jornalismo. Neste caso,
abordamos tais esferas como complexidades articuladas a partir de suas próprias lógicas
e gramáticas, levando em conta seus objetivos específicos dadas as situações de produção,
como vínculos institucionais, cultura jornalística e assim por diante. Isto é, os papéis e
estratégias dos diferentes produtores no sentido de compreender como as diferentes
lógicas e estratégias de produção jornalística engendram operações e valores complexos
para se legitimar enquanto ator jornalístico com credibilidade a partir da vigilância
(BRAGA, 2006, p. 4; CHADWICK, 2013; ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013;
FAUSTO NETO, 2018; FAUSTO NETO; SGORLA, 2013). Os valores serão acionados,
portanto, na medida em que as práticas sociais associadas às ideias contemporâneas de
verdade e vigilância se apresentarem como estrategicamente válidas para a prática
jornalística. Esta noção da validade dos valores jornalísticos se apresenta por
considerarmos, novamente, que a própria narrativa moral do jornalismo se dá nesta
dinâmica relacional circulatória para a conquista, por exemplo, de credibilidade, fator que
altera a relação dos polos em interação (CHRISTOFOLETTI, 2019; QUEIROZ, 2016b;
WARD, 2018).
251

A internet é vista como algo maior do que o espaço no qual as lógicas de recepção
tomam lugar, mas como fator de criação de condições para que a circulação das
discussões morais fomente mais discussões, em integração sistêmica de ações. Desta
forma, a rede mais do que uma plataforma de processos algorítmicos que dá caminho a
discussões e debates nela inseridos, mas é arena possuidora de uma dinâmica circulatória
vigilante própria, capaz de autorizar, mediar e incitar leis, máximas e princípios próprios
de atuação. Ela é um meio cuja lógica comunicacional toma outras discursividades em
questão como condição de produção de uma atividade simbólica complexa, que será
compreendida quando levamos em conta suas próprias dinâmicas (BERGSTRÖM;
BELFRAGE, 2018; CHADWICK, 2013; ELLIOTT; SPENCE, 2017; ESS, 2013;
FAUSTO NETO, 2018, p. 21; WARD, 2018a, 2018b).
As dinâmicas de circulação, portanto, apontam para um tipo de construção de
sentido coletivo que nos será muito importante para a avaliação de quais são os
argumentos e razões morais constitutivos da ética jornalística brasileira atualmente
(CHADWICK, 2007; DALMONTE; QUEIROZ, 2018; ELLIOTT; SPENCE, 2017;
FAUSTO NETO, 2018; QUEIROZ, 2016b). As mudanças na configuração da rede de
comunicação, decorrentes da midiatização, incorporam novas ferramentas e usos ao
conteúdo jornalístico de forma geral e sob regras específicas. Sobre este “esforço
regulatório” para a administração dos fluxos de trocas de informação, podemos apontar
de forma clara aqueles aspectos relacionados à ética profissional e ao lugar social ocupado
pelo jornalismo profissional (CHRISTOFOLETTI, 2019; KOVACH; ROSENSTIEL,
2014b; WARD, 2018, 2019, 2020).
À medida que os usuários se apropriam das tecnologias e discursos das mídias,
desenvolvendo uma habilidade com tais mecanismos, gera-se uma autonomia de uso e,
paralelamente, uma nova relação, que suscita novas regulações (CHADWICK, 2007;
ELLIOTT; SPENCE, 2017a; FAUSTO NETO, 2010c; FAUSTO NETO; SGORLA,
2013, p. 14; WARD, 2018, 2019, 2020). É a partir dessas novas formas de regulação dos
processos produtivos jornalísticos por meio das novas plataformas de mídia que
observamos dinâmicas de negociações e jogos de pressão envolvidos nas práticas que
evocam a vigilância como valor jornalístico no Brasil atualmente.
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Vigilância e jornalismo brasileiro
O primeiro caso elencado no processo de desenvolvimento dessa tese esteve
centrado na criação da versão brasileira do site The Intercept em agosto de 2016, e no
quanto este momento evidenciava um processo de percepção crítica a respeito da atuação
engajada do jornalismo brasileiro no processo de impeachment da presidenta Dilma
Rousseff. O cenário político de instabilidade democrática e o ritmo de apresentação de
inovações tecnológicas, bem como a recriação de lógicas de circulação deram destaque à
leitura e à crítica de fundo ético e deontológico do jornalismo ao longo destes quatro
últimos anos. A seleção daquele como primeiro episódio se dá porque os textos
publicados no The Intecept e assinados pelo jornalista Glenn Greenwald trazem à tona a
discussão a respeito das práticas jornalísticas estabelecidas pelos veículos tradicionais até
então, ao mesmo tempo em que lança novas possibilidades de entendimento sobre ética e
jornalismo em rede (GREENWALD, 2016).
Este momento evidencia um corte crítico e específico do surgimento de um agente
jornalístico que viria a desempenhar um papel importante nos anos seguintes, tanto num
sentido de reflexão jornalística por si quanto nas suas relações com esferas da política
partidária e com o sistema de justiça, por exemplo. Com a seleção deste recorte temporal,
alcançamos a proposta inicial desta tese, de analisar a consolidação da vigilância enquanto
valor profissional jornalístico no Brasil a partir das relações entre veículos e deles com
outros atores sociais entre 2016 e 2020. A percepção de que as práticas de vigilância
ensejam arranjos de valores específicos nas plataformas de interação online, portanto, são
compostas a partir de uma perspectiva de evolução histórica, de algo que vem mudando
ao longo dos últimos anos e que, ainda que se consolide como modelo de leitura para as
condições atuais, deverá mudar no futuro.
Grandes veículos jornalísticos seguem disputando a propriedade e a exclusividade
da execução das técnicas de precisão, objetividade e verdade, por exemplo, investindo
em uma imagem pública de desconfiança de quaisquer veículos online que não por eles
certificados. O imperativo da vigilância sobre agentes políticos e sobre o jornalismo em
si segue se fortalecendo, na medida em que não somente veículos classificados como
alternativos ou independentes a praticam, mas também a imprensa tradicional participa
destes fluxos de interação. Agências de checagem de fatos foram incorporadas à produção
diariamente circulada por tais veículos em busca de uma reafirmação das suas versões
para os fatos de forma consistente desde as eleições presidenciais de 2018. No entanto, a
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discussão a respeito dos princípios que orientam a produção e a validade das informações
em circulação no debate público não começou nem se findou neste cenário. Aquele
paradigma ético do jornalismo brasileiro, baseado na narrativa clássica da deontologia
profissional norte-americana, já mostrara seus primeiros indícios de colapso entre 2013 e
2015/2016, das jornadas de junho ao início do processo de impeachment de Dilma
Rousseff.
As configurações jornalísticas que se apresentam deste ponto em diante, no
entanto, são relevantes no sentido de perceber a rearticulação dos valores pelos
profissionais do jornalismo em torno de práticas de vigilância. Isto é visível tanto na
condução das coberturas do golpe de 2016, quanto no acompanhamento do governo
Temer, da crise das Fake News no cenário eleitoral de 2018 e com o governo Bolsonaro.
As formações éticas jornalísticas atuais são baseadas nas condições de circulação de
conteúdo em mídias híbridas, que conjugam lógicas midiáticas distintas e criam
dinâmicas de relação intercambiáveis em plataformas digitais, evidenciando máximas e
leis morais associadas à vigilância. Tais práticas não são fundadas na simples oposição
moral entre imprensa e detentores de poder, mas numa negociação sobre o exercício
destas funções e, também, numa relação complexa por meio da qual atores imprensa
estarão sujeitos à vigilância de outros agentes jornalísticos ou do público.
Esta nova configuração se dá a partir da formação de uma crise nos padrões éticos
capazes de fundar as narrativas profissionais em princípios deontológicos, seguido pela
formação das disputas em torno do surgimento dos novos paradigmas. Seguindo os
moldes apontados por Stephen Ward (WARD, 2015, 2018, 2019), pode-se observar a
estabilidade de um campo deontológico, por exemplo, por meio da predominância de um
paradigma capaz de explicá-lo e dá-lo suporte durante um determinado período de tempo.
Assim, as narrativas éticas que dão base à deontologia profissional são apresentadas como
parte das compreensões sociais, políticas, tecnológicas e culturais de um dado momento,
que também passa pela relativização de valores antes fundamentais (KUHN, 2012;
WARD, 2004, 2011, 2018, 2019). O processo de uma ruptura na narrativa ética
jornalística contém dois movimentos simultâneos: desconstruir o ideal estabelecido,
apontando para a sua incapacidade de contemplar processos e caminhos atuais, de forma
analítica e crítica, e a reconstrução, como uma função sintética de agrupamento de ideias
para a formação de uma moral alternativa (CHRISTOFOLETTI, 2019; WARD, 2019).
No caso do jornalismo, visualizamos um sistema dinâmico e complexo de normas
interligadas e autorreferentes que guiam a conduta dos profissionais e a obtenção de
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credibilidade, legitimidade social para ter seu exercício reconhecido coletivamente. Tais
valores articulam argumentos éticos de tipo utilitarista e deontológica no sentido de
organizar e defender aquilo que se caracteriza de forma geral como um jornalismo
virtuoso, ou “o bom jornalismo”. Para compreender como tais valores são colocados em
circulação e disputados, lançamos mão da compreensão da ética do discurso
habermasiana e percebemos, na deliberação em torno de tais valores e das formas de
legitimação, a construção dos critérios de valoração moral para as práticas de vigilância
no jornalismo.
Nos moldes deontológicos historicamente formulados, o jornalismo se conecta
com algumas figuras institucionais específicas no sentido de garantir e/ou proteger a
democracia liberal, por exemplo. Elabora-se, neste sentido, uma narrativa do jornalismo
enquanto ferramenta de defesa de liberdades fundamentais contra a intromissão do Estado
a partir da lógica da produção de notícias como um negócio, um produto (BERTRAND,
1999; CHRISTOFOLETTI, 2019; DALMONTE; SILVA, 2012; GOMES, 2009; HIRST;
HARRISON; MAZEPA, 2014; STANDAERT; HANITZSCH; DEDONDER, 2019). No
bojo destes processos de negociação entre diversos atores sociais, no entanto, precisamos
levar em conta as novas dinâmicas e processos circulatórios que integram os ambientes
online atualmente, com aquelas lógicas midiáticas hibridizadas, capazes de impactar os
processos de disputas por produção de sentido nos fluxos relacionais entre veículos e os
outros agentes sociais (ALVES DOS SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019; BRAGA,
2006; CHADWICK, 2013; FAUSTO NETO, 2018).
Em nossas observações, a partir de um recorte que incluiu três coberturas
jornalísticas diferentes entre 2016 e 2020, apontamos que a formulação de práticas de
vigilância no jornalismo sobre outros veículos da imprensa tradicional organiza uma
reconfiguração da rede de valores que sustenta a sua prática. Isto é, a partir das coberturas
analisadas, percebemos a recorrência da mobilização da vigilância como valor central
para o jornalismo, formada em diversas articulações diferentes. Dois grandes indícios
serão importantes para a percepção de um imperativo de vigilância no jornalismo
brasileiro atual e o primeiro deles é que as principais ideias do conjunto normativo
jornalístico estão sob disputa, são rejeitadas ou ignoradas na prática dos veículos, com
uma séria fragmentação da crença ética. Isso pode ser verificado nos primeiros casos
destacados, tanto nas críticas do The Intercept quanto ao longo da publicação do Xadrez
do Nassif. Estes momentos são importantes por revelar algumas relações midiáticas
relativas ao meio da década de 2010, afetada pelos protestos de rua de 2013, o período
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eleitoral de 2014 e o processo de impeachment que marca o fim dos governos do Partido
dos Trabalhadores, iniciados em 2003.
A intensificação da crise política, com novas conformações midiáticas, partidárias
e econômicas no Brasil do governo Temer exploradas no Xadrez apontam ainda, para o
segundo indício de reformulação ética: a pouca utilidade das normas consolidadas para a
resolução de novos problemas, especialmente em tempos de mudanças rápidas. Em suma,
um conjunto de valores como o que guia o jornalismo brasileiro está em problemas
quando luta para ser amplamente respeitado como norma efetiva no sentido de guiar a
prática, num cenário dominado por Fake News e a formação de polarizações importantes
no debate público (ALVES DOS SANTOS, 2019; ALVES DOS SANTOS;
ALBUQUERQUE, 2019; DALMONTE; QUEIROZ, 2018; DOURADO, 2020). Foi
buscando compreender como essa crise se apresenta e formular um projeto para o
jornalismo futuro que nos dedicamos a olhar os fenômenos selecionados do ponto de vista
ético/normativo na imprensa.
O mapeamento dos valores, sua codificação e a compreensão de suas relações
internas foram um primeiro passo para constatar a centralidade da vigilância em tais
redes. Além de ser o valor mais evocado ao longo das publicações nos três casos, a
vigilância é constituída também por práticas que são mais frequentemente associadas a
outros ideais morais em todas as coberturas. É preciso considerar ainda que esta
centralidade quantitativa e relacional entre este e os demais valores passa por um processo
de complexificação, na medida em que as discussões organizaram critérios para a
compreensão das práticas vigilantes. Desta forma, nem todas as práticas de vigilância
serão compreendidas como parte de um sentido moralmente justificado e, por isso, válido.
Compreendemos a transição entre as práticas que caracterizam uma performance de cão
de guarda e a fundamentação moral destas mesmas práticas, destinadas a conferir tipos
ou graus de legitimidade aos atores jornalísticos que as praticam. Na formação dessas
disputas, se os veículos do Grupo Globo por exemplo optam por não aderir ao caso da
Vaza Jato, por exemplo, isso se traduz em indícios relevantes a respeito das intenções dos
veículos.
Tais relações são fundadoras de critérios de credibilidade relevantes ao jornalismo
atualmente e, por isso, são objeto de desejo dos produtores de informação jornalística em
geral. Entretanto, numa condição comunicacional pervasiva e fragmentada como a atual,
tais concessões de credibilidade e legitimidade são ainda menos estáveis do que no
passado e tal instabilidade será amplamente influenciada pelas dinâmicas de vigilância
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sobre os próprios veículos. A intensificação das possibilidades de práticas de
monitoramento e acompanhamento dos produtores de conteúdo em plataformas digitais
faz com que usuários e veículos estejam em relacionamento constante, reforçando
formações vigilantes em sentido moral amplo e em linhas deontológicas para o
jornalismo.
A redução de argumentos associados à objetividade se articula com o fato de que
dados analíticos ou mesmo denúncias e práticas vigilantes, como as evidenciadas ao
longo desta tese, demandam uma tomada de posição e um sentido proativo e implicado
por parte daquele que vigia. No entanto, se tomarmos esses momentos de crise para
observar as respostas deontológicas do jornalismo, podemos perceber que a objetividade
talvez se restrinja a um tipo específico de coberturas e não mais guie a argumentação ética
da profissão num futuro próximo. No caso brasileiro, a objetividade já era um valor de
alcance reduzido, dado por um jornalismo mais atuante e imbricado no jogo político
partidário, entretanto é preciso apontar que isso se intensifica no período analisado
(ALBUQUERQUE, 2008; LATTMAN-WELTMAN; CHAGAS, 2016).
A narrativa deontológica do jornalismo em seus códigos de ética, princípios
editoriais e práticas compartilhadas na cultura profissional se fundamenta, ao longo do
século XX, em valores como objetividade, imparcialidade, precisão e vigilância. O
conjunto de tais valores, orientados primariamente pela objetividade (de caráter
científico, afastado e pouco afeito a subjetividades) tinha como característica basilar a
defesa da democracia. O status da objetividade não é inconteste ou pacífico, mas suscita
uma série de investigações específicas ao longo do tempo, no sentido de determinar quais
são as características e parâmetros nos quais a objetividade pode ser ou não aplicada no
contexto jornalístico.
O que observamos neste recorte temporal aqui realizado, no entanto, é um
decréscimo do peso da objetividade nesta rede de valores, sendo substituída por ideais
morais mais vinculados à vigilância. Essas características têm duas dimensões, a primeira
evidenciada por Luis Nassif ao longo da cobertura do Xadrez, fazendo referência àquilo
que é caracterizado por ele como condição estruturalmente antidemocrática da imprensa
brasileira. Em contrapartida, a segunda dimensão vem com a atuação de outros veículos,
realizando uma vigilância sobre a própria imprensa, no sentido de aplicar sobre ela
valores morais de monitoramento pelos ideais normativos. Entretanto, com a ascensão de
Temer, a imprensa não retorna, em bloco, aos padrões anteriores de atuação, uma vez que
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o processo de deterioração do governo Dilma e subida de Temer danifica de forma
importante esta narrativa calcada em objetividade e imparcialidade por parte da imprensa.
O não cumprimento daqueles deveres básicos clássicos do jornalismo, associados
a princípios de pluralidade e representação democrática das diferentes vozes de uma
sociedade pode ser considerado como característica central e estrutural do jornalismo
brasileiro, caracterizando de forma específica o exercício do papel de “quarto poder” pela
imprensa (ALBUQUERQUE, 2009). Isto impactará diretamente nas práticas jornalísticas
possíveis e, como aponta a nossa análise, para uma relativa perda de controle, por parte
dos grandes meios de comunicação, sobre a determinação dos valores profissionais
jornalísticos. A falta de pluralidade na imprensa tradicional se relaciona com uma segunda
perspectiva em crítica: a utilização de espaços de circulação em lógicas híbridas de mídia
para um apoio institucional reforçado a práticas jornalísticas alternativas, por parte de
blogueiros e jornalistas independentes, por exemplo.
O imperativo da vigilância, a esta altura, se legitima por meio do questionamento
dos métodos e objetivos econômicos do governo, orientado principalmente pelo processo
de financeirização da imprensa, com uma baixa pluralidade de abordagens divergentes
especialmente na área econômica, como aponta Christofoletti (2019). Quando olhamos
em perspectiva as dinâmicas de movimentação e formação de princípios e preceitos éticos
relacionados ao jornalismo, temos a formação de movimento mais ou menos claros em
torno de alguns valores primordiais. Neste caso, a suposta defesa do interesse público na
economia por meio de um jornalismo pouco plural faz com que as teses defendidas pelo
mercado financeiro circulem de forma inconteste na imprensa tradicional, autorizando
um sentido clássico e centralizador de vigilância. A dinâmica de formação de valores e a
disputa por sentidos em rede não exclui, no entanto, a possibilidade de ruptura com a
estrutura de valores anteriormente apresentados de forma central, e quando surgem
perspectivas críticas com relação aos economistas assíduos na imprensa tradicional, ou
críticos com relação ao mercado financeiro, toda a atividade vigilante da imprensa parece
estar em risco.
Tendo este monitoramento como principal fator de legitimidade do jornalismo, os
critérios de imparcialidade, objetividade e justiça perdem espaço, na medida em que eles
podem inclusive constranger a vigilância distribuída que constitui a sociedade
contemporânea (ZUBOFF, 2019). Modelos clássicos de deontologia jornalística,
centrados nos argumentos de objetividade, afastamento e imparcialidade se perdem no
jogo de interações nos quais todos os agentes têm posição a ser ocupada e reforçada pelos
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padrões algorítmicos de distribuição de conteúdo. Seja nos questionamentos de
jornalistas/blogueiros, de veículos tradicionais sobre políticos, sobre os demais veículos,
ou nas estruturas de cobrança de agentes externos ao jornalismo sobre a prática
jornalística, temos a constante reivindicação de valores morais relacionado à vigilância.
Outro aspecto em comum é a instabilidade do sistema que confere legitimidade ao que é
e ao que não é jornalismo, demandando uma dinâmica de reivindicação, reforço e
retomada dos lugares de autoridade moral que os profissionais buscam ocupar (WARD,
2019).
Este retorno da lógica da vigilância sobre o próprio vigilante, e suas manifestações
por meio de aspectos normativos do jornalismo está, no cenário mais recente, também
profundamente atravessado por interesses econômicos e práticas presentes nas
plataformas de redes sociais. Esses tipos de vigilância, observados ao longo do tempo
nesta análise se relacionam com os demais valores jornalísticos de forma indireta,
modelando uma nova estrutura deontológica para o atual cenário comunicacional. Isto é,
reorganiza-se a prática jornalística em suas narrativas éticas das condições de virtude,
seus deveres e objetivos pautados sobretudo pelas possibilidades de práticas vigilantes do
jornalismo sobre a sociedade como um todo.
A crise da narrativa ética jornalística atual está ligada às dinâmicas de circulação
de conteúdo em plataformas digitais e segundo lógicas midiáticas híbridas, onde também
se verifica o crescimento de formas específicas de populismo ao redor do mundo, bem
como uma configuração mais globalizada de interações e deliberações online
(CHRISTOFOLETTI, 2019; WARD, 2018, 2019, 2020). No caso do jornalismo
brasileiro, estes fatores parecem se vincular de forma significativa com surgimento da
mídia digital, que possibilitam uma narrativa cínica com relação ao jornalismo,
crescimento de um populismo extremista de direita, o empoderamento de grupos
intolerantes pela tecnologia, num processo que Alves dos Santos (2019) caracteriza como
um “desarranjo comunicacional”. Neste cenário, defendemos que as práticas éticas e
formulações deontológicas do jornalismo estão em processo de rearranjo, sendo
notadamente marcadas pela proeminência da vigilância como ferramenta de autorização
profissional. Tal como a objetividade foi importante para a conferência de um aspecto
científico e moderno ao jornalismo no século XX, segundo Schudson (1981, 2008, 2016),
vemos a vigilância como valor moral socialmente compartilhado no jornalismo e
reforçado pelas condições de produção do capitalismo atual.
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Os recortes observados para o estudo dos processos de formação e reformulação
da rede de valores compartilhados que dão sustentação ao jornalismo demonstraram o
papel relevante da vigilância enquanto ideal central de tais preceitos e negociações em
torno de ideais éticos para o jornalismo. Mesmo com um alto grau de volatilidade nas
produções e discussões públicas a respeito de tais valores no campo profissional, o corpus
de análise se voltou para um fenômeno visível e constantemente renovado em sua
importância. O tensionamento e questionamento de valores e atores centrais do
jornalismo, atividade antes pertencente às franjas deste campo, ganhou força e se tornou
protagonista de uma discussão social relevante. Aquilo que tinha uma perspectiva de
pressão e disputa pelos sentidos dos valores jornalísticos passou por choques constantes
entre 2016 e 2020, período compreendido pela presente análise.
A última grande discussão neste sentido pode ser percebida a partir do caso Vaza
Jato, que segue em desdobramentos atualmente. A adoção de narrativas de vigilância por
parte do jornalismo da imprensa tradicional neste caso demonstrou também a função
tática importante desta prática e desse valor por parte de diferentes veículos. A percepção
estratégica de práticas específicas será a chave para a leitura moralizante dessas atividades
e estes valores se apresentam como fundamentais para a retomada de uma posição de
controle sobre as discussões públicas. A partir de um modelo que concebe a produção
jornalística como processo integrado com dinâmica circulatória complexa, no entanto, os
sentidos e práticas possíveis para esta vigilância se apresentam de forma muito mais
disputada do que no passado. De um lado, temos a deformação do reconhecimento do
papel fundamental da imprensa e, do outro lado, o aprofundamento das práticas de
contestação e discussão dos valores jornalísticos. Isto é, tais redes podem se mobilizar
para dar sustentação ao jornalismo de grandes empresas, sustentando narrativas a respeito
do que é e do que não é jornalismo, mas também serão eventualmente acionadas para
criticar e cobrar explicações sobre as ações do jornalismo.
A ascensão da vigilância como modelo central de articulação moral do jornalismo
é acompanhada, assim, de um compartilhamento deste valor com atores não-jornalísticos
e a consequente necessidade das formas de negociação e disputa em torno da legitimidade
do jornalismo e de seus padrões deontológicos. Ao longo do processo de análise, se
levamos em consideração a proposta de que os sentidos atribuídos aos valores
jornalísticos são mutáveis e que o significado mesmo de um valor é modificado em
relação com a sociedade na qual é praticado, o uso desses valores como grandes categorias
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de análise é uma primeira limitação aos nossos achados. Assim, utilizar categorias
clássicas e estabelecidas em outros contextos para a aplicação a fenômenos recentes
logicamente resultará na percepção de mudanças nos sentidos dos valores e em sua
organização. Mesmo com essa limitação, pudemos estabelecer um fluxo e um novo corte
no cenário para a observação destes valores para, em pesquisas futuras, tomar o
deslocamento aqui analisado como um passo de um processo em fluxo. A compreensão
da vigilância como prática e lugar moral virá a ser confrontada com novos valores e novos
arranjos no futuro, e a contribuição desta pesquisa reside na compreensão destes
movimentos éticos e normativos.
Outra limitação relevante concernente ao próprio processo de categorização e
leitura do material se relaciona com os métodos de codificação utilizados para o encontro
e mapeamento dos valores jornalísticos nesta tese. O processo de identificação, atribuição
e leitura de códigos, especialmente com o uso do software de análise de dados, pode
sugerir uma automatização ou uma compreensão da existência “natural” de códigos
textuais, a serem encontrados pelo pesquisador no processo de pesquisa. Entendemos, no
entanto, que estes códigos são produtos relacionais, produzidos na interação circulatória
dos sentidos atribuídos a cada um desses ideais normativos. Tais códigos poderão trazer
variações de acordo com princípios morais e práticas jornalísticas diversas em outras
partes do mundo e, por isso, buscamos compreender as características da vigilância
enquanto valor moral jornalístico atualmente no contexto brasileiro, percebendo sua
formação histórica específica.
Outro aspecto relevante a ser observado é a percepção de que, apesar de considerar
que as narrativas éticas do jornalismo são formadas em ambientes colaborativos e abertos,
interpelados por práticas circulatórias intensas nas plataformas online, analisamos
produções de jornalistas profissionais de forma mais detida. Tal escolha se dá, primeiro,
pela percepção de que mesmo essas produções são, elas mesmas, partes destacadas do
processo circulatório. Em segundo lugar, porque não nos detivemos especificamente em
questões relativas a “engajamento” em mídias sociais e à identificação de atores externos
às lógicas de produção jornalística, como comentadores eventuais e assim por diante.
Como esta discussão interessa e tem influência direta nos processos relativos à identidade
profissional e à caracterização do papel do jornalismo, a observação das produções e
discussões dentro do conteúdo jornalístico nos parece ora tensionar e responder as
principais linhas de questionamento que sua audiência provê em feedbacks complexos,
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ora criar argumentos mais refinados, usando sua experiência e atividade profissional
como autoridade.
Por fim, é preciso considerar que este trabalho é o resultado presente da evolução
de uma pesquisa com pouco mais de seis anos de desenvolvimento voltada para a
compreensão das funções da vigilância enquanto prática e valor jornalístico. Pesquisas
que tragam critérios de engajamento da audiência em mídias sociais, bem como novas
configurações tecnológicas, midiáticas, legais e normativas sempre podem impactar os
resultados aqui obtidos. Além disso, se apontamos para uma presença central e relevante
da vigilância no conjunto normativo brasileiro contemporâneo, tanto em sentidos
instrumentais quanto deontológicos, será possível seguir tais caminhos no sentido de
avaliar como se manifestam essas formas de vigilância num futuro próximo, bem como
observar de forma dedicada as articulações que este valor tem com os demais valores
profissionais. Desta forma, poderemos observar de maneira cuidadosa o movimento de
deliberação moral e suas possíveis consolidações deontológicas no futuro.
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