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RESUMO 

NUNOMURA, Eduardo. Notícias de Segunda Mão: os jornais locais e a cobertura 

política. 375 f. Tese (Doutorado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2018. 

Esta tese de doutorado, que se insere no âmbito das pesquisas de comunicação e 

política, tem como objeto a imprensa regional ou local, a partir de uma questão crucial: 

teriam os jornais locais deixado de exercer o papel de controle e fiscalização do poder e, 

portanto, deixado de cumprir a missão de bem informar os cidadãos, acomodando-se a 

seguir a pauta e o enfoque dos veículos aos quais tomam de empréstimo o noticiário? 

Por meio de uma investigação da história do jornalismo local, conjugada com estudos 

empíricos acerca do discurso midiático, o presente trabalho conclui, baseado em estudos 

de caso e análises quantitativas e qualitativas de uma amostragem significativa de 

jornais locais e regionais, que a resposta a essa pergunta é “sim”. O Brasil não conta 

uma imprensa local forte, o que acarreta implicações negativas para a democracia. O 

corpus da pesquisa foi recortado de seis veículos locais ou regionais: Comércio do 

Jahu-SP, Correio do Povo-RS, Diário do Rio Doce-MG, Folha do Estado da Bahia-

BA, Jornal do Povo-MS e O Liberal-PA. Foram estudadas edições de cada um desses 

títulos, publicadas durante as crises políticas de 2015 a 2017. Além disso, profissionais 

responsáveis por esses conteúdos e representantes de associações de diários dos 

interiores e agências de notícias foram longamente entrevistados. Os resultados 

evidenciam o uso excessivo de notícias de segunda mão, isto é, não produzidas por 

equipes próprias. A análise do discurso aqui empreendida demonstrou que, no caso do 

impeachment de Dilma Rousseff, os seis jornais reproduziram, com ângulos 

praticamente idênticos e sem contextualização municipal ou regional, o discurso de 

Folha de S.Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo. Já sob o governo de Michel Temer, 

esses jornais procuraram se afastar da narrativa das três grandes publicações, denotando 

estar a serviço de interesses políticos de suas regiões. 

Palavras-chaves: jornalismo; comunicação política; imprensa; jornais locais ou 

regionais; democracia; crise política; governo Dilma; governo Temer. 

  



 

 

ABSTRACT 

NUNOMURA, Eduardo. Second-Hand News: local newspapers and political 

coverage. 375 p. Thesis (Doctoral) – School of Communication and Arts (ECA), 

University of São Paulo, São Paulo, 2018.  

This thesis, which belongs to the field of communication and political research, has as 

its subject regional or local press. Its crucial question is: would the local newspapers 

have abandoned their roles as watchdogs and, therefore, failed to properly inform their 

readers as the free press should do? Have they conformed themselves to the agenda and 

approach of the national newspapers from which they get the news? We started with a 

historical investigation of the local journalism, and we continue with empirical studies 

on media discourse, to conclude, based on case studies and content analysis of a 

significant sampling of local and regional newspapers, that the response to this question 

is “yes”. Brazil does not have a strong local or regional press, which brings negative 

consequences for our democracy. The corpus of the research focuses on six local or 

regional vehicles: Comércio do Jahu-SP, Correio do Povo-RS, Diário do Rio Doce-

MG, Folha do Estado da Bahia-BA, Jornal do Povo-MS and O Liberal-PA. We studied 

editions of each of these publications during the Brazilian political crisis of 2015 to 

2017. In addition, journalists responsible for these contents and members of newspaper 

associations and news agencies were interviewed. The complete results show the 

excessive use of second-hand news, which is not produced by their own teams. The 

content analysis here showed that, in the case of Dilma Rousseff's impeachment, the six 

newspapers reproduced, with almost identical angles and without local 

contextualization, the discourse of Folha de S.Paulo, O Globo or O Estado de S. Paulo, 

the three major national newspapers in Brazil. But under Michel Temer government, 

these six newspapers sought to distance themselves from the narrative of the three major 

national titles, giving evidence of serving the political interests of their regions. 

Keywords: political communication; journalism; press; local or regional newspapers; 

democracy; political crisis; Dilma government; Temer government. 
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INTRODUÇÃO 

Nos anos de 1787 e 1788, para convencer eleitores do estado de Nova York a 

ratificarem a nova Constituição norte-americana, Alexander Hamilton, James Madison e 

John Jay escreveram 85 artigos capitais sob o título “The Federalist”, todos assinados 

com o pseudônimo Publius. Essa magistral exposição e defesa do sistema federalista de 

governo é considerada a pedra angular da democracia
1
 nos Estados Unidos. Os ensaios 

foram publicados em jornais locais como The Independent Journal, The New-York 

Packet e The Daily Advertiser. Hamilton encorajou a reimpressão dos textos em 

diversos outros pequenos diários pelo país, onde também ocorria a discussão sobre a 

Carta Magna. Foi no ensaio 84 que o federalista defendeu o princípio da liberdade de 

imprensa, presente na Primeira Emenda Constitucional, e ressaltou como ela dependia 

fortemente da opinião pública, independentemente de qualquer texto expresso em lei. O 

que se buscava evitar, com a construção dessa regra, era que governantes tivessem o 

poder de silenciar qualquer crítica dirigida a eles (HAMILTON, 2001, p. 194). 

Algumas décadas depois, em janeiro de 1808, o príncipe regente Dom João VI 

ordenava a instalação da Impressão Régia no Brasil, instrumento de comunicação cujo 

objetivo não declarado era impedir a circulação de ideias e informações na mais 

importante colônia de Portugal. Em 10 de setembro, surgia a Gazeta do Rio de Janeiro
2
, 

um veículo de comunicação que visava defender exclusivamente os interesses da Coroa. 

“O jornal nada publicava que desagradasse à Corte. Mas a Gazeta do Rio de Janeiro era 

algo mais do que um jornal ‘áulico’: continha informações de interesse para uma 

sociedade que até então não contava com nenhum jornal impresso”, anota Matías M. 

Molina (2015, p. 118). Três meses antes, Hipólito da Costa já havia inaugurado um 

                                                 

1. O modelo democrático enquanto forma de governo só ganhou impulso a partir da metade do 
século XX, com a adesão a esse regime por praticamente todos os países ocidentais. A 
democracia é caracterizada pelo direito dos governados de escolherem seus governantes. De 
acordo com a Economist Intelligence Unit Democracy Index 2017, havia 165 países 
democráticos no mundo, sendo que os Estados Unidos (21ª posição) ocupavam o ranking 
intermediário, onde está o Brasil (49º lugar), por possuir uma democracia “defeituosa” (“flawed”, 
do termo em inglês). O índice é construído a partir de cinco critérios (processo eleitoral e 
pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis). 
O que rebaixou, um ano antes, uma das mais tradicionais democracias do mundo para o bloco 
intermediário foi a crescente descrença dos norte-americanos no governo e nas eleições. 
Desde 2010, a Noruega ocupa o primeiro lugar, sendo considerada uma democracia plena. 
Disponível em: < 
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2017>; acesso 
em 9 fev. 2018. 
2. O veículo tinha comissão de censura com o objetivo de “examinar os papéis e livros que se 
mandassem publicar e fiscalizar que nada se imprimisse contra a religião, o governo e os bons 
costumes” (FAUSTO, 2004, p. 127). 
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jornalismo minimamente livre no Brasil, conforme defendem muitos historiadores. 

Ironicamente, a impressão do Correio Braziliense ocorria em Londres, onde ele estava 

exilado. Periódico mensal em formato de livro, o Correio abrigava textos políticos, 

artigos científicos, obras literárias e dados comerciais. Seu objetivo, ao longo do tempo, 

foi servir de contraponto às gazetas oficialistas do Antigo Regime (MELO, 2005, p. 9). 

Sem expressão e interesse pelas notícias locais, os poucos jornais brasileiros que foram 

surgindo nos anos seguintes respeitavam tanto a hierarquia da época que ignoraram o 7 

de Setembro de 1822 de Dom Pedro I, a efeméride máxima da Pátria. Até o final da 

década de 1820, o 7 de Setembro era menos importante que o 12 de outubro, justamente 

a data de aniversário do imperador (KRAAY, 2010, p. 56). 

A contraposição dessas duas realidades contrastantes não é fortuita. Elas são 

simbólicas dos estados de espírito na época do nascedouro das imprensas brasileira e 

norte-americana
3
, assim como das dimensões históricas dadas a elas em seus 

primórdios. Diz-se ainda hoje que o jornalismo brasileiro tem sua matriz no modelo 

norte-americano. A origem, contudo, tinha uma inspiração francesa, como aponta 

Danton Jobim (1954 apud SILVA, 1991). Apenas anos depois houve a transição para o 

padrão hegemonicamente americano. Para José Marques de Melo (1986), a evolução do 

capitalismo brasileiro, cuja escola libertária adotada tinha origem no modelo norte-

americano, permeou a evolução da imprensa nacional, sobretudo a partir do pós-guerra. 

O jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, com larga experiência vivendo nos 

Estados Unidos como correspondente do jornal Folha de S.Paulo, dirimiu muitas das 

dúvidas que restavam sobre o grau de influência de uma escola em relação à outra. Com 

sua obra O Adiantado da Hora, explica que é inegável a influência norte-americana que 

se imprime no exercício da profissão no país, mas “o jornalismo brasileiro não é o 

americano no Brasil. É o brasileiro” (SILVA, 1991, p. 33). Essa característica é 

decorrente da evolução do capitalismo brasileiro, que não nasce como produto de uma 

evolução interna, mas de como toda a América Latina se enquadrou no modo 

                                                 

3. Há uma série de obras referenciais que fazem o contraste entre os dois modelos de 
imprensa e também um levantamento histórico da imprensa brasileira, merecendo destaque 
BAHIA (1960), JOBIM (1960), MELO (1986), SILVA (1991) e SODRÉ (2011). Neste trabalho de 
doutoramento, a história do jornalismo norte-americano será referenciada, mas sem a 
pretensão de aprofundar essa discussão, que já foi fartamente analisada com competência por 
estudiosos como Michael Schudson. Dele, é importante mencionar o alerta de que nos 
primeiros dias da república nos Estados Unidos, os jornais tinham pouca ou nenhuma 
preocupação com a reportagem local, já que publicavam mais noticiário estrangeiro ou histórias 
que haviam acontecido em Londres. Quando havia notícia local, ela era proveniente de leitores, 
que o editor publicava sem qualquer checagem (SCHUDSON, 2010). 
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internacional de produção capitalista, inicialmente a partir da história europeia e 

posteriormente pela ascensão dos Estados Unidos como um dos países centrais do 

capitalismo. Essa influência do jornalismo norte-americano existe, mas ela acaba por ser 

moldada por diferenças culturais, políticas, econômicas e históricas locais. 

A evolução do capitalismo nos Estados Unidos, que teve como uma de suas 

características marcantes a intensa democratização dos negócios e da política nos anos 

1830, propiciou a revolução do jornalismo no mesmo período. Na então colônia 

portuguesa, o ritmo foi outro: 

No Brasil, o jornalismo surge com atraso (em relação à época em que 
ele aparece na América do Norte), numa sociedade colonizada 
através de métodos muito diferentes por uma metrópole europeia que 
sustentava um conjunto de valores políticos e filosóficos muito 
diversos dos ingleses e inserida na economia mundial em uma 
situação de desvantagem em relação à Inglaterra. Enquanto os 
portugueses na América tinham uma “missão civilizadora” a cumprir 
em nome ou da Coroa ou da Igreja, nas colônias puritanas do Norte, 
os ingleses não tinham nenhuma tarefa, a não ser a de enriquecer. A 
cultura brasileira é marcada por uma característica de oralidade que a 
americana não tem e que quase não se alterou no século 19 e 
metade do século 20, apesar do aparecimento de jornais, porque sua 
circulação ficou restrita às elites (as únicas alfabetizadas e com poder 
de consumo) até pelo menos o fim da Segunda Guerra Mundial 
(SILVA, 1991, p. 62-63) 

Esse atraso implicou em um jornalismo que conviveu com o amadorismo e a 

improvisação por muitos anos depois da revolução vivenciada nos Estados Unidos e 

que, segundo Silva, preservava ainda nos anos 1980 práticas
4
 que a escola norte-

americana havia abolido já em meados do século XIX. 

Se os grandes jornais de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre 
(talvez um ou outro de Belo Horizonte ou Curitiba e de cidades do 
interior de São Paulo) podem se comparar em estrutura aos principais 
diários americanos, todos os demais vivem em condições de extrema 
pobreza. (SILVA, 1991, p. 64) 

Evidentemente essa generalização é exagerada, uma vez que muitos jornais 

regionais ou locais além dos citados por Silva viveram anos de prosperidade e passaram 

longe da régua da “extrema pobreza”. Mas na essência o pensamento do autor explicava 

por que as grandes diferenças no fazer jornalístico mimetizavam a brutal desigualdade 

existente na macroeconomia no Brasil. 

                                                 

4. O jornalista se refere a uma situação por ele presenciada em Natal, capital do Rio Grande do 
Norte, em 1980, em que o pagamento de anúncios publicitários em um jornal local era feito 
com um sistema de “conta” e até por meio de troca de produtos com o anunciante, relação que 
James Gordon Bennett, do New York Herald, eliminou em 1847 ao passar a aceitar a 
publicidade diariamente submetida ao jornal e paga no ato (Ibid, p. 64-65). 
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Nos dias de hoje, ao se falar de veículos impressos, perde-se de vista a vocação 

local que eles tinham em seus primeiros anos de atividade. No princípio, jornais e 

emissoras de rádio e televisão brasileiros voltavam a atenção para os assuntos de suas 

localidades. Só anos depois eles ampliaram, pouco a pouco, o alcance geográfico para 

se interligar em redes e, como se verá, trata-se de um movimento inconcluso. O 

aumento do uso das tecnologias foi determinante nessa evolução. As modernas rotativas 

permitiram postergar o horário de fechamento das edições e concluir mais rapidamente 

a impressão dos diários, permitindo a esses produtos ampliarem sua cobertura noticiosa. 

A transmissão de áudio e vídeo por satélite e outras formas de comunicação fizeram 

com que emissoras de praças espalhadas pelo país pudessem ter programação integrada 

nacionalmente. As trocas e os fluxos informativos se tornaram possíveis, unindo centros 

e periferias, capitais e interiores. Esse cenário apontaria, ilusoriamente, para a formação 

de um ecossistema midiático plural e diversificado. 

Isso, claro, não reduz a dimensão da centralização da produção de mensagens 

nos grandes centros urbanos brasileiros, de onde eram disseminadas para o resto do 

país, estratégia que avançou um pouco com a política de “integração nacional” durante a 

ditadura militar, nos anos 1970 e 1980 (PERUZZO, 2005, p. 71). Parte inegável do 

processo de expansão capitalista tinha como polo produtor o eixo Rio-São Paulo, depois 

avançou pelo Sul e, apenas tardiamente, pelo resto do país. Esse avanço ajuda a explicar 

a distribuição desigual e os desenvolvimentos do jornalismo territorialmente e essa 

característica serve de referencial para os estudos de comunicação. E, particularmente, 

molda as relações entre a política e a comunicação no Brasil. 

O cientista político André Singer (2001) já alertava sobre as consequências que a 

configuração e a evolução do sistema midiático exerciam sobre o regime democrático: 

É preciso lembrar que somente em meados da década de [19]80 
deste século [passado] o Brasil se juntou ao clube das democracias 
de massa – pois nossa experiência democrática anterior, entre 1945 
e 1964, possuía fortes configurações elitistas, determinadas pela 
característica rural de boa parte da população. Consequentemente, 
de certo modo a democracia de massa no Brasil está sendo 
modelada – e não apenas mudada – pela mídia. Isso significa que a 
democracia brasileira provavelmente está sendo mais influenciada 
pela mídia do que as velhas democracias da Europa e dos Estados 
Unidos, que tinham tradições consolidadas antes da explosão dos 
meios de comunicação. (SINGER, 2001, p. 60) 

Naquele momento, Singer ponderava que era preciso estudar a influência da 

mídia sobre dois aspectos diferentes da democracia. O primeiro é se a ela atuava no 

sentido de policiar as atividades dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
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funcionando como um importante meio de controle e fiscalização das instituições 

representativas. O segundo aspecto é se a mídia estava comprometida com a qualidade 

da informação prestada à população de modo que pudesse haver uma participação 

racional da cidadania nas decisões políticas. São pontos que continuam atuais e 

pertinentes. O Brasil avançou muito pouco nesse quesito, como se verá nesta pesquisa. 

Uma das questões levantadas na argumentação de Singer era a de que o sistema 

de mídia no Brasil é muito diferente no plano nacional e no patamar regional. O autor 

revelava simpatia para com o grupo dos veículos de circulação nacional, de inspiração 

no modelo norte-americano, e preocupação com o segundo. Por possuir fortes ligações 

com políticos locais que manejam a produção jornalística conforme seus interesses 

particulares – e nada democráticos – e usam os recursos de comunicação (por serem 

donos de emissoras de rádios, TVs e jornais locais) para disputar poder, os veículos 

locais estariam abaixo da qualidade do primeiro grupo, apontou o cientista político. 

Há que se ponderar que, possivelmente, os veículos de São Paulo e do Rio de 

Janeiro também exerceram e continuam exercendo interesses regionais acobertados por 

uma capa de jornalismo nacional. Ou que a cobertura noticiosa dos jornais do Sudeste 

acaba, inevitavelmente, por privilegiar determinados políticos locais. Em outras 

palavras, a discussão guarda ingredientes mais complexos do que uma suposta 

dicotomia que opõe uma imprensa boa de uma imprensa má. Mas é indiscutível que, de 

maneira geral, estamos abordando duas práticas jornalísticas bastante distintas, como 

queria frisar Singer. 

O jornalismo local sempre foi fraco, historicamente falando. E umas das razões é 

que a nossa imprensa nasceu de cima para baixo. Muitas das iniciativas jornalísticas 

estiveram a serviço das oligarquias, usadas como peças de propaganda política e para 

interesses particulares. Em Belém, no Pará, um caso atual e singular, mas não isolado, 

exemplifica como os meios de comunicação decidem atuar em momentos-chave da 

democracia. No domingo 28 de setembro de 2014, uma semana antes das eleições, os 

jornais locais Diário do Pará e O Liberal publicaram manchetes antagônicas
5
 sobre um 

mesmo assunto. O primeiro dava como certa a vitória em primeiro turno de Helder 

Barbalho (PMDB) diante do então governador Simão Jatene (PSDB); na primeira 

página, alertava ainda que o jornal concorrente teria de pagar multa de 1 milhão de reais 

                                                 

5. Diário do Pará, "Pesquisa Iveiga: Helder mantém vantagem e vence no primeiro turno", p. 1, 
28/9/2014, e O Liberal, "Ibope: Jatene vence eleição para o governo no 1º turno", p. 1, 
28/9/2014. 
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por outra pesquisa fraudada. Já O Liberal garantia que Jatene seria reeleito sem 

necessidade de segundo turno. O fato é que os dois veículos erraram e a disputa teve 

uma segunda rodada, com vitória do tucano. 

O Diário do Pará foi fundado em 1982 por Laércio Wilson Barbalho, e é 

comandado por Jader Barbalho Filho, que vem a ser irmão de Helder. Os irmãos são 

filhos do influente senador Jader Barbalho, ex-presidente do PMDB, que possui ainda o 

portal Diário Online e a TV RBA, retransmissora da TV Bandeirantes. O jornal 

publicou a enquete eleitoral realizada e bancada pelo próprio instituto Iveiga 

Consultoria e Pesquisa
6
, que garantia a vitória em primeiro turno do candidato da 

família Barbalho. Do outro lado da disputa histórica entre as duas publicações, está O 

Liberal, que faz parte das Organizações Rômulo Maiorana, um dos maiores grupos de 

comunicação do país, com jornais, portais, emissoras de rádio e TVs afiliadas ao Grupo 

Globo, antes conhecido como Organizações Globo
7
. O Liberal pagou 55.995,92 reais 

pela pesquisa do Ibope Inteligência
8
. 

Nem Helder, nem o jornal da família tiveram tempo de lamentar a derrota, pois 

logo após a eleição ele foi contemplado com a Secretaria da Pesca e Aquicultura
9
. Em 

janeiro de 2016, o filho de Jader Barbalho foi realocado para o cargo de secretário de 

Portos do governo Dilma Rousseff, a habitual concessão de cargos públicos em troca de 

apoio político. Jatene exercia pela terceira vez o cargo de governador e tem conseguido 

adiar dois processos (de 2007 e 2010) de cassação de mandatos, que tramitam no 

Supremo Tribunal Federal. O que esse exemplo mostra é que a hipótese de Singer, de 

mais de uma década atrás, continua incrivelmente verdadeira. 

Em outras palavras, criou-se um círculo vicioso. Os políticos eleitos 
com apoio da imprensa regional, quando chegam ao poder, são 
desmoralizados pela imprensa nacional, mas conseguem ser 

                                                 

6. É praxe nas campanhas eleitorais que os veículos de comunicação contratem institutos de 
pesquisa para realizar sondagens sobre a corrida eleitoral. Neste caso, contudo, o Iveiga 
Consultoria e Pesquisa não foi contratado pelo Diário do Pará, veículo que apenas publicou o 
levantamento sem ter de arcar com os 15 mil reais de custo registrado no site do TSE. 
Disponível em: <http://pesqele.tse.jus.br/ 
pesqele/publico/pesquisa/Pesquisa/visualizacaoPublica.action?id=27064>; acesso em 19 jan. 
2016. 
7. Notícias da TV, “Organizações Globo viram ‘Grupo Globo’ para modernizar marca”, 
25/8/2014. Disponível em: < http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/organizacoes-globo-
viram-grupo-globo-para-modernizar-marca-4547>; acesso em 9 fev. 2018. 
8. Informação disponível em: 
<http://pesqele.tse.jus.br/pesqele/publico/pesquisa/Pesquisa/visualizacaoPublica. 
action?id=27145>; acesso em 19 jan. 2016. 
9. G1, “Helder Barbalho deixa comando da Pesca para assumir Portos”, 2/10/2015. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/10/helder-barbalho-deixa-comando-da-pesca-
para-assumir-portos.html>; acesso em 19 jan. 2016. 

http://pesqele.tse.jus.br/pesqele/publico/pesquisa/Pesquisa/visualizacaoPublica.%20action?id=27145
http://pesqele.tse.jus.br/pesqele/publico/pesquisa/Pesquisa/visualizacaoPublica.%20action?id=27145
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reeleitos com o apoio da mesma imprensa regional, não modificada 
até aqui pelo avanço da democracia. O resultado é uma grande 
desmoralização do sistema representativo. Ou seja, se, de um lado, a 
ação de fiscalização da grande imprensa contribui para limitar de 
alguma forma as falhas éticas dos representantes, ainda não se 
assistiu a uma mudança na qualidade da representação. (SINGER, 
2001, p. 63) 

Estudos de Peruzzo (2003 e 2005), Fadul (2006), Brittos e Andres (2010) e 

Barreto (2011) mostram que a mídia regional cresceu em volume e protagonismo, 

acompanhando os efeitos da globalização sobre as economias regionais. Um tempero 

vindo dos interiores nas produções midiáticas tornou-se uma forma tanto de projetar a 

imagem de um Brasil grande quanto de enfrentar a destruição das culturais locais. Era 

preciso valorizar os Brasis interioranos. Mas a questão do círculo vicioso apontada por 

Singer permanece tão viva quanto robusta até os dias de hoje. 

Romper esse obstáculo não é nada fácil quando essa chamada “grande imprensa” 

apontada por Singer exerce enorme influência sobre todo o noticiário do país, ao mesmo 

tempo em que ela dedica pouca atenção para assuntos que não sejam das duas principais 

metrópoles brasileiras ou de Brasília. Esse descompasso deixa o Brasil preso a uma 

situação aparentemente intransponível. Na imprensa local, pratica-se o ofício do 

jornalismo com muitos altos e baixos. Há muita produção de qualidade fora do eixo 

Rio-São Paulo, como também existe um conjunto enorme de diários que revelam pouco 

interesse em publicar as notícias de forma ética ou em nome da verdade, como se verá 

ao longo desta pesquisa. O desserviço à democracia da contenda entre Diário do Pará e 

O Liberal, em 2014, sempre existiu aqui e acolá. 

Em anos recentes, com a disseminação das redes sociais, a notícia passou a estar 

à disposição de todos e por toda parte. O jornalismo vive um momento de incógnita e a 

era dos grandes e influentes veículos de comunicação está cedendo espaço para uma 

nova etapa histórica em que a produção jornalística e a distribuição de conteúdo não só 

são muito mais dispersas, como as empresas perdem o controle absoluto que detinham 

sobre esse processo. O abismo que separava os jornais de circulação nacional dos 

diários de outros estados e interiores brasileiros tende a aumentar, estagnar ou diminuir? 

E essa nova configuração do sistema midiático pode ter implicações de que envergadura 

para o regime democrático? 

A presente tese se insere no âmbito das pesquisas de comunicação e política. O 

objeto de estudo será a imprensa comercial regional ou local, uma das instâncias 

responsáveis pela produção de sentidos na sociedade, historicamente subvalorizada 
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pelos pesquisadores acadêmicos. Trata-se de um objeto desafiador tendo em vista que: 

1. É preciso atribuir um papel de maior relevo ao jornalismo local, bem mais do que se 

habituou fazer até hoje, para compreender os atuais fluxos de comunicação e 

informação; 2. A multiplicidade de veículos regionais ou locais dificulta a produção de 

pesquisas em torno desse tema, ao mesmo tempo que oculta sua real dimensão, 

deixando de esclarecer aspectos de nossas vidas sociais e políticas; 3. O momento de 

transição por que passa toda a instituição imprensa renova a necessidade de retomar as 

discussões sobre o papel do regional ou local em um país continental que ainda vive sob 

os auspícios da centralização geográfica das mídias noticiosas da região Sudeste. 

O problema da pesquisa original é o seguinte: o tipo de jornalismo praticado nos 

interiores brasileiros já teve, tem ou um dia terá capacidade para servir de alicerce para 

a democracia? Os regimes democráticos dependem do livre fluxo de informações, de 

opiniões e ideias em uma sociedade. Só com esses elementos o povo pode estar bem 

informado sobre o poder e, assim, ser capaz de tomar decisões políticas conscientes. A 

existência de fontes alternativas de informação é uma das garantias que as instituições 

de uma sociedade devem fornecer para que a democracia funcione bem. Os jornais 

locais cumprem esse papel? 

Por meio de uma pesquisa bibliográfica e estudos empíricos, pretendemos 

explorar as consequências da atuação da imprensa regional ou local no regime 

democrático. A imprensa dos interiores, muitas vezes tratada de forma marginal nas 

pesquisas, tem deixado de exercer o fundamental papel de controle e fiscalização das 

instituições representativas, ou se o faz é baseada não em torno de sua realidade 

territorial, mas tomada de empréstimo de grandes veículos de circulação nacional. Vale 

frisar que veículos como Folha de S.Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo não 

possuem uma base nacional, de fato. Porém, eles têm um alcance que se pode dizer 

nacional, por exercer um arco de influência sobre quase todo o território brasileiro.  

Algo que ficará claro nas páginas seguintes é que os veículos impressos dos 

interiores
10

, em sua expressão mais ampla, seguem as pautas das grandes agências 

                                                 

10. O Brasil passa desde a década de 1970 por um processo de desconcentração da economia 
brasileira, que tem levado à interiorização do desenvolvimento. Há o espraiamento da 
urbanização em direção ao Oeste, um fenômeno oposto ao da ocupação que se concentrava 
territorialmente em torno da faixa litorânea. Para a presente tese, ao utilizar a palavra 
“interiores” no plural estamos nos referindo mais larga e livremente ao conceito “interior”, 
empregado oficialmente e que vem a ser o local que não é capital, nem as cidades subjacentes 
a ela. Aqui, a palavra “interiores” servirá para designar as “antigas periferias econômicas 
nacionais” (IPEA, 2001) que vêm se fortalecendo dentro dessa nova configuração da rede 
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noticiosas e dos maiores jornais brasileiros. Num sentido mais preciso, esses órgãos de 

comunicação praticam um jornalismo de baixa qualidade, muitas vezes entregando 

notícias de segunda mão para os leitores. Não é um problema menor. Se o Brasil não 

conta uma imprensa local forte, com vozes plurais e dissonantes, é inevitável que haja 

implicações negativas para a qualidade da democracia. Uma imprensa local fraca 

implica numa democracia nacional fraca, hipótese que será provada ao longo deste 

trabalho. Este é um debate que não pode ser mais evitado ou ignorado pela sociedade, 

sobretudo diante de um quadro tétrico que sinaliza para um enfraquecimento ainda 

maior dos veículos de pequeno e médio portes nos próximos anos.  

Em 4.500 cidades, simplesmente não há jornais impressos ou sites, o que priva 

70 milhões de brasileiros do acesso a informações críticas sobre o poder, conforme 

aponta o Atlas da Notícia. E, de acordo com dados do Instituto Verificador de 

Comunicação, há uma tendência generalizada à redução do número de leitores: a 

circulação total caiu de 4,3 milhões em 2014 para 3,4 milhões entre 2014 e 2016. 

Municípios que possuíam dois ou mais títulos viram jornais ser fechados ao longo desta 

década. A receita publicitária do governo federal, que poderia atuar no sentido de 

equilibrar o jogo em favor do aumento da pluralidade de vozes, é altamente concentrada 

para os veículos das capitais, com ênfase nas regiões Sudeste e Sul, relegando aos dos 

interiores apenas 12% desses recursos.  

Como objetivos específicos, esta pesquisa procurará: 

1. Analisar e descrever as relações entre veículos de circulação nacional e 

regional ou local no que se refere a critérios noticiosos e ao grau de 

independência editorial das produções locais. 

2. Investigar e descrever como as agências de notícias vinculadas aos 

maiores jornais brasileiros vêm pautando ou moldando o noticiário da 

imprensa regional ou local, sobretudo aquele que se refere à vida política 

e tornando-a mera reprodutora do discurso midiático elaborado por 

poucos veículos. 

3. Analisar e descrever até que ponto o discurso midiático dos veículos de 

circulação nacional é ideológico e se eles exercem influência sobre a 

produção do conteúdo local. 

                                                                                                                                               

urbana nacional. Pode, assim, incluir municípios como Belém ou Porto Alegre, que embora 
sejam capitais de grande prestígio e poder econômico estão fora do eixo Rio-São Paulo (centro 
sobre o qual orbita o sistema midiático nacional).  
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4. Discutir a questão do enfraquecimento do jornalismo local diante das 

transformações por que passa a instituição imprensa no Brasil e no resto 

do mundo, ao mesmo tempo em que se vai investigar se as empresas dos 

interiores têm realizado investimentos em inovação. 

De antemão, é imprescindível explicitar que esta pesquisa apresenta limitações. 

Não se vai trabalhar com um número extenso de jornais regionais ou locais. Para atestar 

o grau de dependência das produções locais, será feita uma extensiva análise sobre seis 

veículos que serão tratados como casos representativos em contraposição ao que a 

“grande imprensa” publicou no mesmo período. Essa análise deve ser vista, assim, 

como um ponto de partida para que mais estudos de comunicação sejam produzidos 

sobre a imprensa regional ou local, potencialmente utilizando essa mesma metodologia. 

Para responder a outras questões suscitadas nos objetivos específicos, chega-se a 

trabalhar empiricamente com pesquisas que englobam de centenas a milhares de 

representantes do jornalismo local. O caminho metodológico será suficientemente 

sólido e indicativo como forma de estimular mais pesquisas do gênero. 

Carlos Eduardo Lins da Silva e Eugênio Bucci concebem “a imprensa – cujo 

‘idioma’ é o jornalismo – como uma instituição social (e não estatal)” e afirmam que ela 

tem a tarefa primordial de “vigiar o poder por meio da investigação e disseminação das 

notícias e das ideias de interesse público, promovendo o diálogo entre os integrantes do 

espaço público”. E isso só pode ocorrer se o lugar da imprensa for o lugar do 

pensamento livre e crítico, o que tem implicações diretas sobre o regime democrático. 

A democracia se assenta sobre o princípio de que o poder emana do 
povo e em seu nome é exercido. Trata-se de um princípio que só 
adquire consequência quando alimentado pela liberdade de 
imprensa. Sem o livre fluxo de informações e opiniões, o regime 
democrático não funciona, pois a delegação do poder e o exercício do 
poder delegado dependem do compartilhamento dos temas de 
interesse público entre os cidadãos. A democracia é irmã gêmea do 
jornalismo e dele não pode prescindir – e isso não por motivos morais 
ou éticos, mas por motivos, digamos, funcionais. Sem imprensa livre, 
a roda da democracia não gira. Emperra. Quanto mais inclusiva, mais 
ela expande o universo dos que têm acesso à informação e mais 
garante transparência na gestão da coisa pública. (SILVA; BUCCI, 
2016) 

A imprensa regional brasileira é diversa e significativa, com características 

muito próprias e distintas entre as regiões do país, e vive um momento de crítica 

transição de seu modelo de negócios. Isso demanda mais pesquisas no campo 

acadêmico que tratem de compreendê-la como parte constituinte de um sistema 

midiático que considero vital para a consolidação da democracia. 
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Uma visão pessimista parece ser a que vinha prevalecendo até hoje para falar da 

influência dos veículos de comunicação em geral sobre a democracia, por uma série de 

razões que serão discutidas adiante. Por ora, basta citar James Fallows, autor de 

Detonando a Notícia: como a mídia corrói a democracia americana, que dizia que 

“para o jornalismo ter importância precisa ser útil de um modo particular. Precisa dar ao 

público a sensação de que a vida não é apenas uma sequência de fatos ocasionais” 

(FALLOWS, 1997, p. 170). O problema é que jornalismo e jornalistas vêm falhando 

sistematicamente nessa tarefa. 

A mensagem mais comum da cobertura jornalística contemporânea é 
a de que o mundo não pode ser compreendido, modelado ou 
controlado, mas apenas suportado e mantido a uma certa distância. 
As notícias internacionais são principalmente uma série de desastres 
inexplicados e sem conexão entre si. (...) As notícias nacionais, 
regionais, locais, domésticas, enfim, transmitem uma mensagem 
quase tão desesperada. Talvez nem todos os políticos sejam ladrões, 
no sentido de poderem ser indiciados como tal. Mas estão o tempo 
todo maquinando esquemas nos quais podem tirar vantagens 
próprias. (...) As notícias econômicas são apresentadas tipicamente 
de um modo que faz com que o povo se sinta indefeso diante de 
planos em larga escala; se sinta como se quisessem enganá-lo 
constantemente. (FALLOWS, 1997, p. 171-172) 

Imprensa e democracia dependem do êxito uma da outra, mas não é isso que o 

público costuma depreender ao consumir notícias. E neste momento em que o 

jornalismo, de todas as partes do planeta, demanda respostas para o seu próprio futuro, o 

passado não lhe dá muitos créditos para zerar o jogo como desejam muitos de seus 

profissionais. O ceticismo que transbordava das páginas de jornais e revistas, das 

reportagens radiofônicas ou televisivas, dos links dos portais ou das redes sociais neste 

fim da segunda década do século XXI cobra sua fatura em meio às profundas 

transformações em curso nas sociedades modernas. 

Interessa aprofundar o debate sobre como esses tipos de veículos interagem 

dentro de sua cadeia regional, entendida como “os segmentos integrantes dos processos 

e estruturas de comunicação regional, incluindo os agentes produtores de informação, as 

empresas midiáticas e as instâncias sociais de circulação e recepção”, segundo outra 

definição dada em verbete por Dalmo Oliveira na Enciclopédia Intercom de 

Comunicação (2010, p. 143). O pesquisador adverte que há sempre limite de 

circularidade para esse grupo de mídia: “As cadeias regionais possuem, obviamente, 

capacidade de circularidade menor que as cadeias nacionais e, menor ainda, em relação 

às cadeias globais”. 
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A tradição de títulos regionais ou locais seguirem as pautas das grandes agências 

e dos veículos de circulação nacional, reproduzindo parte considerável desse discurso 

midiático, assim como os moldes do fazer jornalístico que se concentra no eixo Rio-São 

Paulo, tem amplificado distorções no fluxo comunicacional. O cidadão é bombardeado 

diuturnamente com notícias nacionais, enquanto o noticiário local, não raras vezes, fica 

refém das relações de poder entre a empresa de comunicação e os políticos da região, ou 

até ignora por completo a vida política de sua localidade. 

Por inúmeras razões, a produção de notícias locais é concentrada em algumas 

seções, e isso tem forçado que temas da agenda nacional, sobretudo política e economia, 

deixem de ser debatidos segundo a perspectiva regional. Mesmo em situações propícias 

para essa discussão mais local, como a visita de um político de expressão nacional ao 

município-sede do veículo, são desperdiçadas. Quando uma imprensa regional ou local 

não é forte suficiente, o sujeito político é “castrado”, só atuando como espectador do 

processo político e não tendo a experiência nem a iniciativa de fiscalizar o poder, um 

dos princípios dos regimes democráticos. 

Esta tese, que se propõe a entrar nesse debate, é composta por uma introdução e 

sete capítulos. No capítulo 1, é apresentado um histórico da fundação dos jornais no 

Brasil, com ênfase nas publicações desde a época das províncias até os estados de 

regiões mais afastadas do eixo Rio-São Paulo. Não se pode perder de vista que centenas 

de jornais brasileiros nasceram com propósitos claros de intervenção no processo 

político. Morriam em questão de meses, a bem da verdade. O capítulo 2 traz um 

levantamento do que já se produziu nas Ciências da Comunicação sobre imprensa 

regional ou local e na Ciência Política sobre mídia e democracia. A revisão da literatura 

vai se preocupar em analisar os estudos acadêmicos nacionais ou internacionais mais 

relevantes, com um foco nos recentes, mas sem desprezar os basilares.  

Um panorama atualizado sobre a questão regional do jornalismo no contexto da 

macroeconomia brasileira será apresentado no capítulo seguinte. Por meio de variáveis 

como circulação, público-leitor e distribuição de títulos territorialmente, procura-se 

mostrar como os veículos de comunicação estão inseridos nessa realidade que se revela 

desigual sob vários aspectos. Essa discussão preliminar indica que há um problema de 

fundo, traduzido pela concentração de veículos na região Sudeste e, em particular, nos 

estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Desta introdução até o capítulo 3, o que se 

espera é ter produzido um claro panorama sobre o tema do jornalismo local. 
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O capítulo 4 será composto de uma análise de conteúdo apresentando os critérios 

e as características de seis veículos selecionados e exemplos extensivos de como eles se 

converteram na figura do jornal amanhecido que traduz parte do sistema midiático 

brasileiro, no qual são evidentes a falta de vozes locais e a reprodução do discurso 

nacional no noticiário político. Será mostrado ainda como as agências de notícias 

vinculadas aos maiores jornais de circulação nacional vêm atuando junto a essas 

publicações. 

Como convém a uma análise de conteúdo, será realizada uma fase de pré-

exploração do material recolhido, com várias leituras flutuantes para se apreender e 

organizar de forma não-estruturada aspectos importantes do corpus para etapas 

seguintes da análise, quando então se buscará selecionar as unidades de significados, em 

geral orientadas pelas questões de pesquisa, temáticas ou não, até a emergência do 

processo de categorização. É a partir dos grandes enunciados propiciada pela 

categorização, do intenso ir e vir do pesquisador sobre o material analisado e da 

conjunção desse conjunto com teorias embasadoras, que se buscará atender aos 

objetivos centrais desta pesquisa. 

A análise de conteúdo adotará a metodologia proposta por Laurence Bardin, mas 

a categorização se baseará nos cinco modos de operação da ideologia, conforme 

sugerido por John B. Thompson em seu referencial metodológico para o estudo das 

formas simbólicas por meio da hermenêutica de profundidade. Essa metodologia inclui 

uma análise crítica do discurso, que toma como pressuposto que a linguagem é 

entendida como o primeiro e mais importante tipo de prática social, que existe uma 

relação entre falante-escritor e os ouvintes-leitores, permeada por uma estrutura de 

poder e dominação, e que essas relações entre os participantes ocorrem de forma 

desigual. Esse estudo permite localizar até que ponto o discurso midiático dos veículos 

de circulação nacional é ideológico e se eles exercem influência sobre a produção do 

conteúdo local. Esse capítulo utiliza o corpus composto de noticiário publicado em 

episódios recentes e marcantes da vida política brasileira, a saber o impeachment de 

Dilma Rousseff e o arquivamento de duas denúncias para investigar Michel Temer. 

Será apresentada ainda uma série de entrevistas feitas de forma semi-estruturada 

com profissionais de veículos de comunicação, os mesmos do corpus desta pesquisa, de 

agências noticiosas e de associações representativas da imprensa local ou regional. Esta 

parte presente no capítulo 5 é relevante para apontar a visão dos produtores de notícias, 

responsáveis diretos e indiretos por esse ecossistema midiático. Vários tópicos foram 
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abordados, entre eles como a notícia que circula livremente pela internet é considerada 

como uma “commodity”, o clássico conceito de valor-notícia ganhando sentidos muito 

particulares nas publicações menores e como as questões de sustentabilidade financeira 

do negócio jornal têm orientado o fazer jornalístico. 

O capítulo 6 fará uma reflexão acerca dos efeitos que o jornalismo local 

enfraquecido tem sobre a democracia. Ele será elaborado a partir da perspectiva aberta 

pelos capítulos anteriores desta tese e também pelos conhecimentos que a revisão da 

literatura proporcionam nos estudos de comunicação e política. Se a imprensa é 

“indispensável à vigência dos direitos democráticos e ao próprio funcionamento da 

democracia” e se se trata de uma instituição “maior – e mais preciosa – do que o mero 

somatório dos veículos
11

 (BUCCI, 2009, p. 75-76), não se pode deixar de levar em 

conta o segmento do jornalismo local tanto na pesquisa em comunicação quanto nos 

estudos de comunicação política. 

Do capítulo 7, constará uma análise projetiva sobre o processo de transição do 

jornal impresso para o digital. Jornais comerciais regionais ou locais estão deixando de 

ser impressos todos os sete dias da semana, outros vêm parando de imprimir suas 

edições diárias e migrando para os serviços online e há aqueles que simplesmente 

encerraram suas atividades. A já grave falta de vozes plurais e dissonantes no discurso 

midiático brasileiro nos interiores se transforma num problema mais crítico sob essa 

perspectiva. É preciso acompanhar quais efeitos específicos dessa dinâmica refletirão 

sobre os veículos de médio e pequeno porte, por enquanto os mais duramente atingidos 

por essa recente transição. 

Thompson afirma que a mídia vem sendo considerada uma região um tanto 

periférica da vida social, ou seja, de importância secundária em relação a outras 

instituições, como o Estado, a família e a economia. De acordo com ele, com raras 

exceções, sociólogos e teóricos sociais que escreveram sobre o desenvolvimento das 

sociedades modernas não deram atenção significativa à ascensão de formas midiáticas 

de comunicação, justamente quando “a vida política agora se desdobra em um ambiente 

de informação em que a capacidade de revelar e de esconder, de fazer as coisas visíveis 

ou evitar que outros o façam são muito mais difíceis de controlar” (THOMPSON, 2014, 

p. 19). Esta tese de doutoramento buscará trabalhar as questões da natureza da 

                                                 

11. Bucci afirma que o corpo da imprensa “está nos jornais e nas revistas, nas emissoras de 
rádio e televisão, nos blogs e no debate público; seu corpo está, enfim, nesse conjunto plural 
dos meios. Mas sua dimensão maior, não corpórea, é a liberdade.” (Ibid, p. 75). 
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visibilidade que o jornalismo local tem propiciado ou deixado de propiciar e suas 

implicações no regime democrático, agravado pelo fato de que o subsistema midiático 

regional ou local falha na missão de fiscalizar o poder e de nutrir a população com 

informações para que ela tome decisões livres. 

O jornalismo local é parte integrante do ambiente em que as preferências 

políticas são produzidas. Além dele, a própria comunicação política estatal, o discurso 

político-partidário, a imprensa de circulação nacional e as novas plataformas digitais de 

interação social também operam com maior ou menor peso dentro de um ecossistema 

midiático. Todos eles são relevantes de serem investigados nos estudos de comunicação 

política e também nos dos meios e da produção mediática. 

O que já se sabe, por meio de estudos
12

 com ou sem modelos empíricos, é que o 

poder midiático nas eleições, um dos momentos cruciais da vida política, pode ser 

dividido em três vertentes distintas: (1) o noticiário é responsável pelo nível de 

informação dos cidadãos acerca do mundo, podendo, contudo, gerar sentimentos de 

cinismo, apatia e desinteresse a respeito da política; (2) o poder da mídia é pequeno em 

virtude da baixa qualidade do conhecimento político ofertado à sociedade; e (3) os 

veículos de comunicação não são decisivos no processo de escolha dos candidatos, mas 

exercem influência considerável em situações episódicas. 

Constituída por dezenas de milhares de pequenas e médias publicações e 

emissoras, e mesmo que algumas atinjam, sobre determinados recortes, um público 

reduzido em comparação com o que se convenciona chamar de “grande imprensa”, o 

jornalismo local é um tema de importância por possuir uma forte penetração em seus 

espaços, atuar de forma mais desenvolta em períodos eleitorais e nem sempre respeitar 

os cânones da objetividade jornalística que perpassa o discurso dos grandes veículos. 

Realizar esse tipo de pesquisa é uma longa jornada que força a trabalhar com 

algumas margens de tolerância tanto em relação aos usos mais gerais que alguns termos 

suscitam quanto a conclusões que serão extrapoladas, quando possível, para um sistema 

midiático complexo e mais abrangente. É um risco. Mas é um risco necessário, pois 

ainda há muito por se entender do mercado brasileiro das comunicações, como 

defendem Albuquerque e Pinto, que exemplificam essa questão com uma singela 

                                                 

12. Sem o objetivo de se alongar sobre o conteúdo desses estudos neste momento, já que 
serão abordados com outros autores no capítulo 2, algumas referências que evidenciam as três 
vertentes distintas são: 1) SARTORI (1998); ALDÉ, MENDES, FIGUEIREDO (2007); ALDÉ; 
VASCONCELLOS (2008); 2) MOISÉS e CARNEIRO (2008); 3) MIGUEL e BIROLI (2011); 
BIROLI e MIGUEL (2012). 
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constatação: sob o mesmo rótulo de “regional” paira a Rede Brasil Sul (RBS), terceira 

maior organização de mídia privada do país, e o Diário de Tocantins, publicado em 

Marabá, no Pará.  

Esta homogeneidade atribuída aos subsistemas regionais e a 
sugestão de constante vínculo destes arranjos com clientelismo e 
corrupção, somados às mudanças ocorridas na mídia brasileira 
demandam seu entendimento mais amplo. É importante entender que 
o conjunto de subsistemas formadores da mídia tem diferentes perfis 
e que estes não são estáticos, a fim de observar os seus laços entre 
os subsistemas e seus respectivos vínculos com a política. 
(ALBUQUERQUE; PINTO, 2013, p. 13) 

Mudanças são necessárias na imprensa em geral e na regional ou local em 

particular. Recomendações serão apresentadas ao final deste trabalho, mas já há algo 

que se pode adiantar. Um jornalismo local realmente independente se revela 

imprescindível para fortalecer a democracia, porque por meio dele os cidadãos 

brasileiros podem se conectar com a vida pública de uma maneira efetiva, e também ser 

a salvação esperada para o ofício como um todo, porque os jornalistas voltariam a se 

conectar com o seu público, simplesmente dando atenção às suas queixas. 
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1. A HISTÓRIA QUE CONTA UMA HISTÓRIA 

A imprensa brasileira espelha a evolução do país, mas seria por demais assumir 

que o país seja resultado do trabalho da imprensa. É inegável que, do ponto de vista 

histórico, os meios de comunicação de massa exerceram e ainda exercem relevante 

influência sobre a sociedade. Mais que isso, eles nasceram, cresceram e se 

desenvolveram com o capitalismo. O avanço desse sistema econômico no Brasil, com 

todas as suas especificidades, conforma características bastante peculiares do nosso 

modelo midiático, que podem ser resumidas numa profunda desigualdade das pequena e 

média empresas jornalísticas diante da denominada grande imprensa.  

O caráter concentrador do capitalismo brasileiro impediu a pluralidade de vozes 

na imprensa. As rotativas falam a língua do dono do jornal e as emissoras de rádios e 

TVs, a de seus dirigentes. Não haveria nada de errado nisso não fosse o fato de que 

pouco se fez para o surgimento de um mercado diverso e competitivo, como o que 

vingou nos Estados Unidos
13

. Produzir e distribuir conteúdo, ser ouvido e ter relevância 

junto à opinião pública são tarefas custosas e de difícil acesso para a quase totalidade da 

população. Ainda que a contemporaneidade tenha, dentro da lógica liberal do 

capitalismo, possibilitado que o consumidor de mídia também se torne produtor de 

conteúdos
14

, o processo de concentração do discurso midiático guarda razões históricas 

e é bom tratar delas como ponto de partida. 

Historiadores e pesquisadores da imprensa e do jornalismo brasileiro são 

categóricos em destacar o papel influenciador dos jornais impressos na constituição do 

país, enquanto instrumento político e do debate público, mas com a ressalva de que nem 

sempre foram “campeões” de audiência. “Eles foram, durante um século e meio, os 

principais meios de comunicação e de formação da opinião pública, e praticamente os 

únicos”, assinalou o jornalista Matías M. Molina, autor de História dos Jornais no 

                                                 

13. Em vigor por mais de 60 anos, a Lei das Comunicações de 1934, nos Estados Unidos, 
definia as regras básicas para as telecomunicações e a mídia eletrônica, assim como criou a 
Federal Communication Commission (FCC). Desde a sua publicação, a FCC e o Poder 
Judiciário exerceram um amplo e atuante papel no sentido da desmonopolização dos serviços 
midiáticos nos Estados Unidos. Isso, segundo Motta (2003, p. 66), “é importante para afastar 
dois falsos mitos sempre presentes em análises sobre a questão: o de que o capitalismo norte-
americano prescinde da interferência estatal e de que as agências (reguladoras) são tão 
independentes”. 
14. Tomamos de empréstimo o conceito de convergência midiática proposto por Henry Jenkins 
(2009), que serve para designar o processo contemporâneo de construção da informação no 
qual as principais mídias convergem para a internet. Essa nova configuração, ao contrário do 
que a história das comunicações ensina, permite às pessoas que antes eram meras receptoras 
das mensagens também se tornarem produtoras, se assim o desejarem. 
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Brasil (2015, p. 22). “O jornalismo como instrumento panfletário de convencimento 

político caracterizaria ainda por muito tempo a imprensa brasileira, sendo a tônica na 

primeira metade do século XIX”, ressaltaram Richard Romancini e Cláudia Lago (2007, 

p. 40), em História do Jornalismo no Brasil. “Se a imprensa nasceu com o capitalismo e 

acompanhou o seu avanço, esse processo assinala, no Brasil, traços particulares, 

estreitamente ligados aos aspectos que o avanço capitalista apresentou aqui”, resumiu 

Nelson Werneck Sodré (2011, p. 2) no ano de 1999, quando acrescentou um artigo à 

obra de maior fôlego do gênero, História de Imprensa no Brasil, cuja primeira edição 

foi lançada em 1966. 

Mas se sua influência é indiscutível, chega a surpreender o escasso 
interesse de grande parte da população brasileira, ao longo da 
história, pela leitura de jornais. Sua circulação tem sido extremamente 
baixa quando comparada não apenas com os diários dos países 
desenvolvidos, mas à de vários países latino-americanos. Em 
duzentos anos de imprensa, pouco se leu jornal. Essa contradição 
revela uma imprensa diária feita, quase toda ela, para uma elite 
instruída, com pouco apelo e baixa penetração entre as classes 
sociais mais baixas. (MOLINA, 2015, p. 343) 

A partir de 1808, quando foram lançados aqui a Gazeta do Rio de Janeiro 

(oficialesco) e em Londres o Correio Braziliense (independente), a historiografia 

acompanha a evolução da imprensa, e dos jornais impressos em particular, a partir da 

perspectiva concentradora da formação política brasileira. O Brasil sempre teve polos 

políticos e econômicos desde o princípio centralizados em poucas localidades, como 

Rio de Janeiro (de quando foi transformada em Corte, no período Colonial, até a década 

de 1960) e São Paulo (do século XX em diante). Mas isso não significa ausência de 

jornalismo no resto do território. Ao contrário, houve um tempo em que se pode 

vislumbrar o surgimento de veículos combativos, diversos, plurais e dispostos a 

questionar a ordem capitalista. É a história de uma imprensa que conta uma história 

diferente da que estamos habituados a ouvir. 

Nos três séculos anteriores, desde o Descobrimento até 1808, a imprensa 

simplesmente não existia. A chegada dos portugueses, que procuraram expandir no 

Brasil o capital comercial, possibilitou a instalação tardia de máquinas tipográficas. 

Muitos anos antes, a América espanhola presenciara o surgimento da imprensa: México 

em 1539, Peru em 1583 e as colônias ingleses em 1650, de acordo com pesquisa de 

Sodré. Tampouco houve vestígios de jornalismo, quando os holandeses no século XVII 

dominavam a área mais rica da colônia. Em 1706, foi instalado um pequeno prelo para 

impressão no Recife, mas essa experiência durou poucos meses, e foi logo interrompida 
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por ordem da Carta Régia de 8 de junho do mesmo ano. Teria sido uma experiência 

pioneira de jornalismo regional. 

Se “não convinha a Portugal que houvesse civilização no Brasil”, como lembra 

Manuel Duarte Moreira de Azevedo
15

 (1865 apud SODRÉ, 2011, p. 39), com a vinda da 

Família Real e a sua corte joanina essa realidade mudaria radicalmente. Em 10 de 

setembro de 1808, saiu impressa a primeira edição da Gazeta do Rio de Janeiro. O 

veículo de quatro páginas só enxergava o que se passava na Europa, uma ironia para o 

fato de que foi em Londres, naquele mesmo ano, que surgiu o Correio Braziliense, 

mantido por Hipólito da Costa. Era uma publicação que pretendia falar para a elite local 

brasileira e chegava clandestinamente ao Brasil. O primeiro número foi publicado três 

meses antes, em 1º de junho. 

O Correio Braziliense, até hoje saudado pelos historiadores por sua 

independência editorial, tinha pouca repercussão e se tratava de um veículo da classe 

dominante brasileira, sempre ciosa de falar em nome dela. “Desejamos as reformas, mas 

feitas pelo governo, e urgimos que o governo as deve fazer enquanto é tempo, para que 

se evite serem feitas pelo povo”, aconselhou Hipólito da Costa em 1811 (SODRÉ, 2011, 

p. 54), alguns anos antes da Independência do Brasil. Em 1822, o órgão editado em 

Londres deixou de ser publicado porque já não havia razões de existir, sobretudo diante 

do surgimento de jornais, panfletos e folhas avulsas no país. “O Correio já não era a 

única voz independente. Escrito longe dos acontecimentos, perdeu importância ao 

concorrer com as publicações editadas no Rio de Janeiro. Hipólito considerou encerrada 

a sua missão”, anotou Molina (2015, p. 139). 

Foi na Bahia, a segunda maior cidade brasileira no período joanino, que surgiu o 

jornal Idade d’Ouro do Brazil, em 14 de maio de 1811. A publicação tinha uma tiragem 

de 200 exemplares, que eram vendidos em oito pontos da cidade de Salvador e 

distribuído também no interior, como na região de Cachoeira, a pouco mais de 100 

quilômetros da capital – uma lonjura para aquela época. “Publicação conservadora, a 

Idade d’Ouro justificava o trabalho escravo, e o tráfico, como um ‘mal necessário’ no 

Brasil, mas não em Portugal, pela falta de mão de obra aqui”, afirma Molina (2015, p. 

168). O jornalista anota que, em 1817, o veículo demorou a noticiar a Revolução 

Pernambucana, um movimento social de caráter emancipatório, por não querer 

“enxovalhar a folha com ‘atentados infames’”.  

                                                 

15. AZEVEDO, Manuel Duarte Moreira de. Origem e Desenvolvimento da Imprensa no Rio 
de Janeiro, Rio: IHGB, 1865. 
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Por trás do jornal Idade d’Ouro do Brazil estava a figura de Manoel Antonio da 

Silva Serva, um comerciante português que vivia em Salvador e conseguiu autorização 

de Dom João VI para montar um prelo, o que veio a ser a segunda oficina instalada no 

Brasil depois da Impressão Régia. A começar pelo nome, que comprava a ideia de que a 

vinda da Família Real traria ares prósperos para a colônia, a publicação era um 

representante do que Sodré denominou de “imprensa áulica”. Para Molina, o órgão 

“tinha um cunho oficial e excelentes relações com o governo, do qual era uma espécie 

de porta-voz”. A filósofa Maria Beatriz Nizza da Silva, autora de A primeira gazeta da 

Bahia: Idade d’Ouro do Brazil (1978), afirma que, prestes a encerrar as atividades, o 

jornal se tornou um órgão de resistência dos portugueses da capital baiana contra as 

tropas brasileiras. 

O comerciante Silva Serva pretendia expandir os serviços tipográficos no país, 

construindo mais prelos de madeira, mas seu pedido foi recusado pela Corte. Em agosto 

de 1819, ele morreu e a tipografia foi assumida pela viúva. Entre 1821 e 1824, anotou 

Molina, a Typographia da Viúva Serva e Carvalho imprimiu diversos jornais, como 

Minerva Bahiense, o Espreitador Constitucional, Idade do Ferro, Echo da Patria, O 

Grito da Razão e Correio da Bahia, além de outra dúzia de periódicos até 1830. O 

Semanário Cívico foi apelidado pelos baianos de “semanário cínico”. Todos tiveram 

duração efêmera, uma característica marcante para os primeiros jornais. 

À época e pelos próximos 70 anos, ou seja, até a passagem do século, a imprensa 

foi puramente artesanal. Mesmo depois da vinda da Família Real, muitos pioneiros 

chegaram a improvisar a construção de tipografias, uma vez que importar a máquina era 

demorado e caro. Foi o que fizeram no ano de 1820 o português Manuel Joaquim 

Barbosa Pimenta e Sal, de Minas, e João Francisco Madureira, do Pará. Da oficina do 

primeiro saíram os jornais Compilador Mineiro
16

 e A Abelha de Itacolomi, e do 

segundo, O Despotismo Desmascarado ou a Verdade Denodada. Em 1º de abril de 

1822, em outra oficina, nascia O Paraense. Todos tinham objetivos de interferir nos 

destinos políticos do país. 

                                                 

16. Na extensiva pesquisa, Nelson Werneck Sodré frisa que a província de Minas Gerais só 
conheceu a imprensa depois da Independência, a 13 de outubro de 1823, com o surgimento do 
Compilador Mineiro, de Ouro Preto. Nos dois anos seguintes, surgem A Abelha do Itacolomi, O 
Universal, O Companheiro do Conselho, O Patriota Mineiro, O Diário do Conselho do Governo 
da Província de Minas Gerais. Depois começam a nascer mais veículos nos interiores, como o 
Astro de Minas e O Amigo da Verdade (de São João D’El Rei), em 1827, e O Eco do Serro (de 
Diamantina) e O Precursor das Eleições (Ouro Preto), ambos de 1828. Teófoli Otoni, em 1830, 
lança o jornal nativista O Sentinela de Ferro. 
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No Recife, o comerciante Ricardo Rodrigues Catanho chegou a importar, em 

1815, uma tipografia. Por falta de autorização inicial e de pessoal capacitado, o prelo só 

veio a funcionar dois anos depois quando os rebelados da Revolução Pernambucana
17

 

de 1817 imprimiram o documento político Preciso, que Sodré denomina como “o início 

da imprensa brasileira”. O manifesto deixava claro que o problema da liberdade, até 

então considerado de menor importância, era vital para a Independência do Brasil. A 

oficina foi fechada pela Corte, mas parte do equipamento permitiu em 1821 a 

construção de uma nova oficina, que publicou os primeiros periódicos pernambucanos. 

Um deles sintetizava o tipo de “imprensa áulica” que reinava no período: 

Montou-se pequena tipografia de que saiu, a 27 de março de 1821, o 
primeiro número da Aurora Pernambucana, orientada pelo 
governador e dirigida e redigida por seu genro e secretário, o 
português Rodrigo de Fonseca Magalhães. Pretendia defender junto 
ao público a causa do Rei e da Nação, “predispondo os povos do 
Brasil a abraçarem as novas instituições que a augusta Assembleia 
Nacional está formando em Lisboa, para estabelecer-se a nossa 
liberdade política, e assegurando inabaláveis fundamentos os direitos 
da majestade e os direitos da Nação” (SODRÉ, 2011, p. 86-87) 

O historiador e cientista político Boris Fausto, em História Concisa do Brasil, 

chama atenção para o problema da desigualdade regional já presente nesse período e 

afirma que com a vinda da Família Real apenas transferia o domínio político de uma 

“cidade estranha para outra, ou seja, de Lisboa para o Rio de Janeiro” (2004, p. 70). É 

nesse contexto que uma revolução eclodiu em Pernambuco no ano de 1817, primeiro no 

Recife, depois migrando para o sertão e estendendo-se a Alagoas, Paraíba e Rio Grande 

do Norte. Havia um forte e crescente sentimento antilusitano no Brasil, o que fez com 

que diferentes grupos sociais nordestinos se mobilizassem pela revolta. Um governo 

provisório chegou a ser implantado na região.  

Nos conturbados anos antes da Independência, os jornais tinham vida curta e a 

grande maioria, segundo apontam os historiadores, defendia os interesses da Metrópole. 

Mas havia exceções, como o Diário Constitucional, que começou a circular em 4 de 

agosto de 1821 na Bahia. Impresso na já citada tipografia da Viúva Serva e Carvalho, 

defendia uma Junta Provisional para substituir o governador e que ela fosse composta 

                                                 

17. Foi o maior movimento de contestação à Monarquia e abrangeu todo o Nordeste brasileiro. 
De inspiração republicana, a insurreição foi considerada como “a matriz da Independência” 
pelos historiadores Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota (2008, p. 322-323). Mas por trás 
dessa movimentação havia a articulação de países como Inglaterra, Estados Unidos e França, 
interessados na derrocada da Metrópole Portuguesa. Esses países fortaleceram a aristocracia 
nativa, de evidente origem patrimonialista-escravista, fincando raízes para o estabelecimento 
do coronelismo na região. 
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por uma maioria de brasileiros natos. Já as publicações Idade d’Ouro do Brazil e 

Semanário Cívico apoiavam a permanência dos portugueses no poder. Foi, 

provavelmente, a primeira campanha eleitoral travada pela imprensa, que levou até a 

suspensão da circulação do Diário Constitucional a 15 de dezembro. “A inconciliável 

contenda entre os portugueses e os brasileiros da Baía cifrava-se na sujeição da 

província a Lisboa ou ao Rio de Janeiro”, anotou Carlos Rizzini, em O Livro, o Jornal e 

a Tipografia no Brasil (1988, p. 413). “À medida que a resistência nacionalista se 

organizava no Recôncavo, subia de tom o arrojo do Constitucional, especialmente 

comprometido em comprometer a Câmara.” 

Esse episódio é particularmente interessante, porque o que se viu foi uma 

campanha ardilosa pela imprensa para suprimir a voz dissonante de um jornal. 

Periódicos de curtíssima duração, alguns de semanas apenas, como A Sentinela Baiense, 

O Analisador Constitucional, O Baluarte Constitucional, o Espreitador Constitucional, 

o Despertador dos Verdadeiros Constitucionais e A Abelha, foram lançados para 

difamar o Diário Constitucional, que depois de um tempo mudou o nome para 

Constitucional por deixar de ser impresso todos os dias. O incendiário jornal acabou 

sendo proibido de circular, com a sua oficina invadida e os móveis quebrados. 

Truculenta ação se explica porque a imprensa era vista como valioso 

instrumental para as disputas políticas das primeiras décadas do século XIX no Brasil. 

Cabe aqui ressaltar a existência de veículos regionais que chegaram a ser notados pela 

historiografia. As “províncias”, como eram denominados os atuais estados, viram surgir 

muitos periódicos dessa natureza, a maioria deles vinculados ao poder constituído. Em 

15 de abril de 1821, começou a circular O Conciliador do Maranhão, mas era uma 

versão manuscrita. Em novembro daquele mesmo ano, o governador do Maranhão 

importou de Londres um prelo e a gazeta passou a ser impressa. 

A polarização de que tanto se fala nos dias de hoje, e que contamina o debate em 

torno do papel da imprensa no Brasil no século XXI, já era presente nas páginas dos 

impressos da era colonial e logo após a Independência. A diferença é que opunham 

brasileiros e portugueses
18

, grosso modo defensores entre um país independente e outro 

                                                 

18. De acordo com Lopes e Mota (2008, p. 332), nesta época, não havia partidos com as 
feições dos dias atuais, mas agrupamentos com interesses particulares. Comerciantes ligados 
a monopólios portugueses formavam o “partido” português, enquanto o brasileiro era composto 
por outros comerciantes que queriam se livrar da intermediação lusitana e vender produtos 
diretamente para os consumidores europeus. Jornalistas, ao lado de pequenos comerciantes, 
padres e homens brancos livres sem posse, constituíam as forças populares. 
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unido à Metrópole. Veículos como Segarrega e O Relator Verdadeiro, ambos de 

Recife, são testemunhas dessa orientação. Desse período um personagem entre tantos da 

imprensa sobressai: Cipriano Barata. 

Nativista radical, Barata é tido como pioneiro da imprensa libertária, que aderiu 

à Revolução Pernambucana de 1817 e depois defendeu a instauração de uma República 

no Brasil. Ex-lavrador de cana, formado em medicina e matemática, foi político e 

começou a escrever na Gazeta Pernambucana, na qual acusava Dom Pedro de querer 

restaurar a relação colonial com a Metrópole Portuguesa. Em 9 de abril de 1823, fundou 

o próprio veículo de comunicação no Recife, A Sentinela da Liberdade na Guarita de 

Pernambuco, o primeiro jornal republicano do país e que foi um extraordinário caso de 

influência midiática. Contestador, Barata era preso e, para onde fosse levado, criava um 

jornal Sentinela. Houve outros periódicos de mesmo nome em Niterói, Salvador e Rio. 

A imprensa que reverberava os ideais republicanos era um caminho sem volta a 

partir da Independência, em 1822. Mas, como afirma Sodré
19

, “no ano seguinte, o 

primeiro da existência brasileira autônoma, o processo continuaria a desenvolver-se, 

assinalando o predomínio da direita: os que colocavam o problema da liberdade seriam 

afastados ou liquidados” (2011, p. 121). A emancipação do Brasil não resultou em 

maiores alterações da ordem social e econômica. A abertura dos portos estabeleceu uma 

ponte direta entre a Coroa portuguesa e os setores dominantes da colônia, sobretudo 

aqueles localizados no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. “Exemplo único na 

história da América Latina, o Brasil ficou sendo uma monarquia entre repúblicas”, 

ironiza Boris Fausto (2004, p. 78). 

Depois da Independência e até o golpe da maioridade, em 1840, o Brasil menos 

independente na prática via o esforço das províncias, notadamente da Bahia, de 

Pernambuco e do Pará, em ter uma imprensa. Em 25 de dezembro de 1823, frei Caneca 

lança o número 1 do Tifis Pernambucano, um combativo jornal no qual intelectuais da 

província questionavam a discussão sobre o projeto de Constituição, que seria 

outorgada no ano seguinte. Mas houve muitas outras iniciativas. 

O Ceará conhecera a imprensa, em 1824, quando, a 1° de abril, 
começou a circular, em Fortaleza, o Diário do Governo do Ceará; já 
aparecera em Minas, em 1823, a 13 de outubro, o Compilador 

                                                 

19. Matías Molina considera o livro de Nelson Werneck Sodré como o “mais ambicioso e de 
maior fôlego sobre o jornalismo brasileiro”, mas para Carlos Eduardo Lins da Silva, que 
prefacia a obra de Molina, Sodré produziu um “livro com forte conotação ideológica, 
compreensível pelo momento político que o país vivia, mas mesmo naquela época já limitador 
na análise pelos vieses com que interpretava os fatos” (SILVA apud MOLINA, 2015, p. 9). 



34 

 

Mineiro. Apareceria em Niterói só em 1829, com o Eco na Vila Real 
da Praia Grande; só em 1830 em Goiás, a 5 de março, com a 
Matutina Meiapontense; só em 1831 em Santa Catarina, a 11 de 
agosto, com O Catarinense; só nesse mesmo ano em Alagoas, a 17 
de agosto, com o Iris Alagoense; só em 1832 no Rio Grande do 
Norte, com o Natalense; só nesse mesmo ano em Sergipe, com o 
Recompilador Sergipano; só em 1840 no Espírito Santo, com o 
Estafeta; só na segunda metade do século em províncias como o 
Paraná, com O Dezenove de Dezembro, de 1853; ou o Amazonas, 
com a Estrela do Amazonas, de 1854. (SODRÉ, 2011, p. 166) 

São Paulo, nos primeiros anos do Brasil independente, não tinha sequer um 

prelo. O primeiro jornal impresso data de 1827, o Farol Paulistano, dirigido por José da 

Costa Carvalho, um veículo alinhado com o liberalismo. De acordo com Affonso 

Antônio de Freitas
20

 (1915 apud SODRÉ, 2011), de 1827, com o pioneiro O Farol 

Paulistano, até 1854, quando surge o Correio Paulistano, São Paulo teve 64 jornais, 

mas todos de vida curta. Em 1º de junho de 1827, inaugurou-se a imprensa em Porto 

Alegre, com o Diário de Porto Alegre. De circulação diária, o jornal era impresso em 

um prelo trazido do Rio de Janeiro em 1822, mas por falta de mão de obra passaram-se 

cinco anos para que começasse a funcionar. O veículo circulou até 30 de junho de 1828, 

totalizando 292 edições. 

Nelson Werneck Sodré afirma, de forma categórica, que naquele momento “a 

imprensa se desenvolve em estreita ligação com a política; aparece antes e cresce mais 

depressa nos centros com a atividade política; demora e cresce lentamente nos outros, 

nas províncias que se mantêm politicamente atrasadas”
21

. Importante ressalvar que, a 

partir da Independência, as linhas gerais da economia não foram alteradas. O país 

continuou mantendo a lógica agrária-exportadora, alicerçada no latifúndio, na 

monocultura e, até o quanto pode, com a exaustiva exploração do trabalho escravo 

(abolido só em 1888) ou semisservil.  

“A sociedade do novo Império não mudara quase nada em relação à sociedade 

colonial”, anotam Lopes e Mota (2008, p. 397), afirmando que ela era, basicamente, 

constituída de estamentos e castas. Os escravos eram considerados uma casta. Os 

estamentos eram formados pelos proprietários de terras, escravocratas e com poder 

político. Já mestiços, negros forros e brancos pobres, os “despossuídos”, ficavam no 

limbo da sociedade, embora fossem livres. Mas com a diversificação das atividades 

econômicas, abriu-se a perspectiva de emprego em cargos da burocracia. 

                                                 

20. FREITAS, Affonso Antônio de. A imprensa periódica de São Paulo: desde os seus 
primórdios em 1823 até 1914. São Paulo: Diário Oficial, 1915. 
21. Ibid, p. 166. 
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As descrições dos historiadores sobre a vida nos primeiros anos do Brasil 

independente revelam o despontar de alguns reduzidos centros urbanos, potencialmente 

aqueles onde haveria um público-leitor. No Rio de Janeiro, em Recife e em São Paulo, 

fundaram-se as primeiras faculdades. Porém a realidade na maioria das cidades 

brasileiras era mais próxima das casas de taipa, de vacas, cabras e cavalos pastando nas 

ruas e, segundo Emília Viotti da Costa, os únicos edifícios dignos de registro eram as 

igrejas os conventos, e mais raramente os prédios da Câmara e da cadeia.  

A maioria das populações urbanas do interior, no entanto, continuava 
à margem da história, desprovida de informações. Por ocasião do 
movimento da Independência, um viajante francês que percorria a 
província de São Paulo observava que as populações do interior 
ignoravam o que se passava a alguns quilômetros, nas cidades do 
Rio de Janeiro e São Paulo. A ignorância e o desinteresse resultavam 
não apenas da falta de comunicações fáceis e rápidas, ausência de 
correios e jornais que mantivessem informada pelo menos uma 
parcela da população. Eram fruto da falta de cultura e de ausência de 
tradição de participação política, consequência das práticas 
paternalistas herdadas do período colonial. (COSTA, 1977, p. 187) 

De acordo com Otávio Tarquínio de Souza (SODRÉ, 2011, p. 190), havia cerca 

de 50 jornais no Brasil em 1832, alguns de denominações estranhas como O Filho da 

Terra, Mutuca, Jurujuba e Malagueta: “Novos jornais, novos pasquins, surgiam todos 

os dias. Uns duravam semanas, meses; outros vingavam. Os que morriam, ressurgiam, 

às vezes, com nome mudado”. Um número distinto apresentava Azevedo (1865): 

“Saíram dos prelos, em 1832, 35 periódicos, dos quais 14 sustentavam o Governo e 21 

faziam-lhe guerra aberta, sem medidas, nem tréguas”.  

A incongruência dos dados da época importa menos do que a constatação de que 

havia uma imprensa fora do Rio de Janeiro no século XIX e foi nela que se travaram 

verdadeiros embates políticos. Aconteceu isso no Rio Grande do Sul, com O Povo, O 

Americano e a Estrela do Sul – a história farroupilha tem esses periódicos como 

referencial historiográfico. Aconteceu no Pará, onde a insurreição da Cabanagem, 

estrilou e opôs os jornais locais, como os conservadores de Sagitário, A Opinião e O 

Despertador, ante os liberais Orfeu Paraense, Publicador Amazonense, Paraguaçu e na 

Sentinela Maranhense na Guarita do Pará. 

O que fica claro, ao rever as pesquisas dos historiadores da imprensa, é que esses 

veículos tinham e pretendiam exercer uma forte influência política, porque a imprensa 

já era controlada por políticos ou vista por eles como o instrumento de extensão de sua 

luta. A pauta a ser publicada deveria atender a interesses específicos. Usar a definição 

de jornalismo para esses periódicos, muitas vezes, é até arriscado. No Maranhão, onde 
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havia presença de uma imprensa igualmente opondo liberais (O Bentenvi e Crônica 

Maranhense) a conservadores (O Caçador de Bentevi e O Despertador), as publicações 

tiveram pouca influência no movimento camponês da Balaiada. A revolta da plebe 

pouco interessava para os jornalistas. Lutas por poder, mas não de divisão dele. 

O jornalista Matías Molina lembra que os jornais eram bastante ativos nesse 

período e foram decisivos no debate para que o país saísse da condição de colônia, mas 

na prática os direitos políticos e, portanto as decisões, eram restritos a uma minoria da 

sociedade. “Se ao cidadão comum não era permitido participar da vida política, por que 

ele haveria de ler os jornais, cujo conteúdo editorial era essencialmente político?”, 

questiona Molina (2015, p. 363). 

O período de 1830 a 1850, considerado por Sodré como sendo uma “turbulenta 

adolescência” da imprensa já que a infância havia sido a curta fase em que ela lutou pela 

Independência, foi o último em que os meios de produção ainda poderiam ser 

considerados artesanais. No Recife, surge em 1847 o primeiro jornal pertencente à 

imprensa operária, O Proletário, afirmam Romancini e Lago (2007, p. 89). A política 

ainda ditava o conteúdo, mas a economia já sinalizava mudanças estruturais na lógica 

do fazer jornalístico no período seguinte. Em 1853, surge o primeiro jornal diário de 

São Paulo, O Constitucional, e a imprensa paulista ganhava também o interior, em 

cidades como Santos, Sorocaba, Itu, Taubaté, Guaratinguetá e Pindamonhangaba. Ela 

acompanhava o avanço dos cafezais, sobretudo na direção do Vale do Paraíba.  

O serviço oficial de Correios, a despeito de ter iniciado em 1798 era incipiente 

até as primeiras décadas do século XIX, impedindo a distribuição de jornais para os 

interiores. Em 1825, só havia um serviço público entre São Paulo e Santos. O 

telégrafo
22

 surgiu no Brasil em 1857. A ferrovia, um desdobramento da economia 

cafeeira, chegava à capital paulista, acelerando o processo de urbanização. Porém, os 

traçados foram sendo construídos quase de forma aleatória, com diferentes bitolas, o 

que significava conexões que não chegavam a configurar uma malha nacional. Em 

1858, foram inauguradas as ligações Recife-Caxangá, de 31,5 quilômetros, e Rio de 

Janeiro-Queimados, de 48 quilômetros – esse trecho foi prolongado até Valença, 

                                                 

22. A primeira linha tinha 50 quilômetros de extensão e ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis. 
Mas Dom Pedro II tinha a preocupação de expandir o serviço para outras localidades. Em 
1873, a capital do Império era ligada por telégrafos às cidades de Belém, Recife e Salvador. No 
ano seguinte, o país realizava a primeira ligação internacional, com Portugal.  
Disponível em: <http://www.museuimperial.gov.br/informacoes-importantes.html?id=3025> 
Acesso em 16 mai. 2016. 

http://www.museuimperial.gov.br/informacoes-importantes.html?id=3025
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distante 133 quilômetros da capital fluminense. Cinco anos depois, Salvador se liga a 

Alagoinha, cidade do interior. Santos se liga a Jundiaí, tendo como ponto principal de 

passagem a capital paulista, em 1867, Jundiaí a Itu, em 1873, e Sorocaba a São Paulo, 

em 1875. A circulação dos jornais pelos interiores poderia, a partir do transporte 

ferroviário, se tornar mais regular. 

“A melhoria do sistema de comunicações fez as notícias circularem mais 

rápidas, rompendo o isolamento e a apatia em que viviam no princípio do século as 

cidades do interior”, afirma Emília Viotti da Costa (1977, p. 198), ressaltando que esse 

desenvolvimento foi desigual. Nas regiões mais distantes onde não chegavam o 

telégrafo, nem as ferrovias, o ritmo da vida não se alterou. Aprofundava-se, assim, o 

contraste entre as cidades litorâneas, onde a urbanização acontecia de fato, e as outras 

regiões do país, localizadas nas zonas rurais. “Os benefícios do progresso concentraram-

se nos grandes centros que se modernizaram rapidamente, acentuando-se a diferença 

entre esses e os núcleos do interior.”
23

 

O que mudou essa dinâmica foi o capital acumulado com o açúcar, que 

começava a migrar para um crescente e novo eixo econômico brasileiro. O café seguia 

sua marcha para o oeste paulista. Décadas depois, com a iminência da República que 

suscitava debates acalorados sobre questões polêmicas como o trabalho escravo e o 

modo de governo, a pauta dos jornais elevou o tom alguns graus novamente. A 

imprensa brasileira, de norte a sul, não se furtaria a participar desse momento: 

De 1870 a 1872, surgiram no país mais de vinte jornais republicanos, 
sem falar em folhas do tipo da Opinião Liberal, que passara à direção 
de Lafaiete Rodrigues Pereira e Limpo de Abreu: O Argos, no 
Amazonas; O Futuro, no Pará; O Amigo do Povo, no Piauí; O 
Voluntário da Pátria, na Paraíba; A República Federativa, o Seis de 
Março e O Americano, em Pernambuco; A República, em Alagoas; O 
Horizonte, na Bahia; o Correio Paulistano (de posição republicana 
neste tempo), a Gazeta de Campinas, em que colaborava Campos 
Sales, O Paulista, O Comércio de Santos, O Ipanema e O 
Sorocabano, em São Paulo; O Jequitinhonha e O Farol, em Minas; O 
Antonina, no Paraná; Democracia e O Tempo, no Rio Grande do Sul. 
(SODRÉ, 2011, p. 317) 

O ano de 1874 representou um marco para a imprensa no Brasil. A agência 

telegráfica Reuter-Havas instalava, no Rio, a sua primeira sucursal. Três anos depois o 

Jornal do Commércio publicaria os primeiros telegramas. Essa agência recebia os 

                                                 

23. Ibid, p. 198. 
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informes de duas das três primeiras agências de notícias
24

, surgidas nos países mais 

industrializados da Europa. Em 1870, elas instituíram um cartel com o objetivo de criar 

zonas de exclusividade para a distribuição de notícias. Cada uma delas seria a única 

distribuidora dos serviços das demais em seus países de origem e respectivos territórios. 

Dividiriam infraestrutura e reduziriam custos. Quebras parciais do acordo 

enfraqueceram o cartel, abrindo espaço para o surgimento de concorrentes, como a 

United Press e a Tass, e em 1934 esse pacto foi encerrado. Segundo Aguiar (2015a, p. 

35), é consenso entre autores de comunicação que as agências de notícias foram 

“instrumentos dos impérios neocoloniais” e que a estratégia da “partilha do mundo” 

tinha como objetivo expandir as fronteiras imperialistas. E, na prática, moldou uma 

forma de fazer jornalismo. 

O cartel das agências, enquanto uma divisão territorial do trabalho 
noticioso, foi importantíssimo para estabelecer as bases da 
organização desse setor até os dias atuais. (...) Nesse movimento, as 
materialidades e normas que estabeleceram a divisão territorial do 
trabalho noticioso entre as três agências, fundadas no cartel, 
condicionou o desenvolvimento das comunicações – particularmente, 
dos fluxos noticiosos – no mundo e no território brasileiro. (PASTI, 
2013, p. 39-40 apud AGUIAR, 2015a, p. 36) 

Para os jornais da época, os despachos das agências, desde o início, permitiram 

aos periódicos se tornarem mais dinâmicos e atualizados com o noticiário internacional, 

uma das principais seções editoriais por muitos anos no Brasil. É de 4 de janeiro de 

1875, um marco mais lembrado pela classe jornalística, o nascimento de A Província de 

São Paulo, um jornal que inovou ao se propor viver de anúncios e de assinaturas e que a 

partir do ano seguinte passou a ser vendido nas ruas pelo ajudante de impressor Bernard 

Gregoire. O ardina tocava corneta nas ruas para vender o periódico, o que foi criticado 

por parte da população que considerava essa prática uma “mercantilização da 

imprensa”, afirma Sodré. O fato é que os outros jornais da época adotaram a mesma 

estratégia, levando ao surgimento dos jornaleiros e das bancas. A imagem de Gregoire 

estampa até hoje o logotipo do jornal O Estado de S. Paulo, o sucessor da Província. 

O republicanismo era a moeda corrente desde o fim da Guerra do Paraguai, que 

acabou por ser incorporada por parte significativa da imprensa. Calcado na ideia de 

revolução e de algum tipo de reforma na sociedade, ele defendia a federação com ampla 

                                                 

24. Essas agências europeias são epônimas de seus fundadores: o francês de origem húngara 
Charles-Louis Havas (criada em 1835), o prussiano Bernhard Wolff (1849) e o prussiano 
naturalizado britânico Paul Julius Reuter (1851). A Associated Press (1846) foi fundada nos 
Estados Unidos por uma cooperativa de donos de veículos de comunicação. 
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autonomia das províncias, e portanto o Império deveria ser combatido nas páginas da 

imprensa. “A base social do republicanismo urbano era constituída principalmente por 

profissionais liberais e jornalistas, grupo cuja emergência resultou do desenvolvimento 

das cidades e da expansão do ensino, além dos militares”, afirma Fausto (2004, p. 127). 

Esse sentimento, ainda que tivesse conotações e interesses distintos conforme a 

província, gerou um efeito multiplicador de órgãos de imprensa pelo país, cada qual 

defendendo a constituição de uma República. A lista apontada pelos historiadores é 

significativa. “Vieram à luz quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e até doze 

novos jornais. (...) Então, quase todos os jornais porto-alegrenses eram políticos. 

Políticos de combate. E que combate”, anotou Athos Damasceno Ferreira (1962). Em 

1884, começou a circular A Federação, e, 11 anos depois, o Correio do Povo, um dos 

mais antigos jornais brasileiros ainda em circulação. 

Intelectuais, advogados e escritores trabalhavam em vários órgãos de imprensa, 

jornais ou revistas em fins do século XIX e início do XX. Nas publicações da Corte, os 

escritores Machado de Assis, Aluízio Azevedo, Raul Pompéia e Manuel Antônio de 

Almeida publicavam suas obras no formato de folhetins. Mas em outras localidades, 

essa relação entre homens das letras e redações jornalísticas também existiu. Inglês de 

Souza, por exemplo, foi redator-chefe no Diário de Santos. Domingos Olímpio ocupava 

o cargo de redator do Diário do Grão Pará e da Província, de Belém. Alcides Maya era 

diretor de A República e depois O Jornal da Manhã, de Porto Alegre. Adolfo Caminha 

atuou como colaborador de O Norte, no Ceará.  

E havia a questão da escravidão, vigente até 1888, que revela de forma cristalina 

a cisão do jornalismo brasileiro. Juremir Machado da Silva defende que “a abolição foi 

um produto, de certo modo, da imprensa. Uma obra do impresso. O resultado de um 

campo de lutas” (2017, p. 303). Veículos do Rio de Janeiro, como O Monarchista 

(1848), O Grito Nacional (1848) e O Philantropo
25

 (1849), e de Recife, como O 

Progresso (1849), atacavam o tráfico de escravos e o latifúndio improdutivo, antes 

                                                 

25. Beatriz G. Mamigonian, em Africanos Livres, revela que O Philantropo (1849-1852) era um 
combativo jornal que condenava o tráfico ilegal e denunciava a conivência das autoridades e 
que ele fazia parte de um grupo articulado contrário à escravidão. Por africanos livres, a autora 
se refere aos que foram emancipados, mas se viram obrigados a cumprir 14 anos de trabalho 
compulsório para alcançar a “plena liberdade”. Esta articulação abolicionista no final da década 
de 1840, “deliberadamente omitida da memória nacional”, ajudaria a reler a crise de 1850 e 
mostrar a centralidade do problema dos africanos no intricado jogo político (2017, p. 210). A 
autora revela ainda que este jornal e mais Correio Mercantil e O Grito Nacional, do Rio, O 
Século, na Bahia, Tamanduá, em Minas Gerais, e Revista Comercial, de Santos, tinham 
atenção e até ajuda financeira do governo britânico. (Ibid, p. 279). 
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mesmo de haver uma imprensa abolicionista no país. Os também fluminenses Gazeta de 

Notícias (1880) e Gazeta da Tarde (1880), e o cearense Gazeta do Norte uniram-se 

nessa luta. Muitos tiveram suas redações atacadas. Mas havia os que eram contra o fim 

da escravidão, como nos primeiros anos de A Província de São Paulo, que publicava 

anúncios com a venda ou a notícia da fuga de escravos, e os maranhenses O Paiz e 

Diário do Maranhão. 

Na segunda-feira 14 de maio de 1888, o “Diário do Maranhão cobrava um 

programa governamental repressivo contra os novos cidadãos livres do Império” 

(SILVA, 2017, p. 21). O Novidades, outro periódico do Rio de Janeiro fundado em 25 

de janeiro de 1887, era um veículo do Partido Conservador e onde trabalharam os 

escritores Olavo Bilac e Artur de Azevedo. Dizia que “o projeto de abolição teria vício 

de origem”
26

, porque caberia ao Legislativo tomar esta decisão e não o Poder 

Moderador. “As raízes do preconceito contra negros no Brasil estão nesse imaginário 

incansavelmente disseminado por homens brancos que tinham o poder da palavra, de 

fazer leis e de impressionar com seus títulos”
27

. 

A maior parte da imprensa do Brasil estava ligada direta ou 
indiretamente aos interesses agrícolas e comerciais; assim, os 
abolicionistas receberam pouco apoio de jornais sólidos e 
‘responsáveis’ durante a primeira fase da luta. Apesar de haver 
exceções notáveis, a tendência dos editores, tanto monárquicos 
quanto republicanos, era ignorar o movimento enquanto isso lhes 
fosse possível e, depois, atacá-lo ou até impugnar os motivos ou o 
caráter moral dos principais líderes abolicionistas. (CONRAD

28
, 1972, 

p. 181 apud SILVA, 2017, p. 296) 

A campanha republicana, ocorrida durante a década de 1880, não atingiu o país 

inteiro. Todos os partidos políticos da época tinham concorrido para a proclamação da 

República, explica Emília Viotti da Costa, “assim como todos os homens públicos 

desde o imperador até o último deputado ou jornalista, uns pela ação outros pela inação” 

(1977, p. 269). Mas o Partido Republicano “era mais forte entre os fazendeiros de café 

de São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro e nas demais províncias do Império o 

republicanismo se tornou uma aspiração dos setores urbanos” (LOPES; MOTA, 2008, 

p. 544). Os primeiros anos da República foram de agitação política, com revoltas, 

conflitos, conspirações eclodindo por toda parte, muitas delas sendo acompanhadas de 

                                                 

26.  Ibid, p. 156. 
27.  Ibid, p. 176. 
28. CONRAD, Robert Edgard. Os Últimos Anos da Escravidão no Brasil. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1972. 
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perto pela imprensa. Mas, é bom que se diga, estamos falando de um país ainda 

semidesértico. 

Em 1889, o Brasil contava com apenas 12 milhões de habitantes, 1 milhão deles 

era de escravos e a maioria era composta de mestiços. “A população, quase toda 

analfabeta, estava dispersa principalmente em centros urbanos litorâneos”, escrevem 

Lopes e Mota (2008, p. 530). Mas foi por essa época que a província de São Paulo 

passou a despontar no cenário nacional. É quando “a vida da casa grande (do agricultor 

da economia do açúcar) desloca-se para o sobrado da burguesia urbana; e, no mundo do 

trabalho, passa-se das senzalas aos mocambos e, depois, aos cortiços”
29

. São Paulo 

passa a atrair uma grande massa de trabalhadores temporários, que só fez aumentar com 

a economia cafeeira. 

Esse estado de convulsão política-social levou à proliferação de pequenos 

jornais num primeiro momento, mas todos seguiam a sina de desaparecer tão 

rapidamente quanto surgiam. O jornalismo artesanal foi confinado, gradativamente, a 

subsistir apenas no interior, nas pequenas cidades, servindo a interesses locais e a 

disputas, muitas vezes, virulentas, enquanto “nas capitais já não havia lugar para esse 

tipo de imprensa”, anota Sodré (2011, p. 405). A consolidação da República balançava 

estruturalmente o sistema midiático brasileiro: 

A passagem do século, assim, assinala, no Brasil, a transição da 
pequena à grande imprensa. Os pequenos jornais, de estrutura 
simples, as folhas tipográficas, cedem lugar às empresas 
jornalísticas, com estrutura específica, dotadas de equipamento 
gráfico necessário ao exercício de sua função. Se é, assim, afetado o 
plano da produção, o da circulação também o é, alterando-se as 
relações do jornal com o anunciante, com a política, com os leitores. 
Essa transição começara antes do fim do século, naturalmente, 
quando se esboçara, mas fica bem marcada quando se abre a nova 
centúria. Está naturalmente ligada às transformações do país, em seu 
conjunto, e, nele, à ascensão burguesa, ao avanço das relações 
capitalistas; a transformação na imprensa é um dos aspectos desse 
avanço; o jornal será, daí por diante, empresa capitalista, de maior ou 
menor porte. O jornal como empreendimento individual, como 
aventura isolada, desaparece nas grandes cidades. Será relegada ao 
interior, onde sobreviverá, como tal, até os nossos dias. Uma das 
consequências imediatas dessa transição é a redução no número dos 
periódicos. Por outro lado, as empresas jornalísticas começam a 
firmar sua estrutura, de sorte que é reduzido o aparecimento de 
novas empresas. Acontece ainda, particularmente na fase de 
inquietação política – as sucessões presidenciais principalmente – 
mas em dimensões muito mais reduzidas do que no século XIX. É 
agora muito mais fácil comprar um jornal do que fundar um jornal; e é 
ainda mais prático comprar a opinião do jornal do que comprar o 
jornal. (SODRÉ, 2011, p. 405-406) 

                                                 

29. Ibid, p. 531. 
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O Brasil ingressava, tardiamente, numa lógica que o jornalismo norte-americano 

já havia vivenciado na era do penny press, nos anos 1830, em que o modelo de negócios 

de um jornal era sustentado pela venda de anúncios, a publicidade. Informação virou um 

produto a ser vendido, como qualquer outro tipo de mercadoria.  

Esse era o mundo no qual o jornalismo moderno fincou raízes. Havia 
jornais rurais, centenas deles, mas os jornais que estabeleceram o 
padrão de jornalismo, àquela altura, e passara adiante o seu legado, 
para a atualidade, eram urbanos. Havia jornais partidários, jornais 
socialistas, jornais sindicais e jornais de negócios, mas, mais de uma 
vez, o modelo que o jornalismo moderno claramente adotou foi o dos 
jornais de classe média conhecidos como penny papers. Esses 
periódicos, quaisquer que fossem suas preferências políticas, eram 
porta-vozes de ideais igualitários na política e na vida econômica e 
social, por meio de sua organização de vendas, da solicitação de 
publicidade, de sua ênfase sobre a notícia, dos serviços prestados a 
um grande público e da redução no interesse pelo editorial. 
(SCHUDSON, 2010, p. 75) 

Os maiores diários brasileiros passaram a adotar, essencialmente, uma estrutura 

capitalista, porém tinham de conviver com um modelo arcaico de nação. Por muitos 

anos, parte da imprensa foi obrigada a conciliar o apoio que dava a campanhas mais 

avançadas, enquanto o Estado e os seus leitores preservavam relações pré-capitalistas. A 

imigração ocorrida no Brasil, que vivenciou um surto entre 1890 e 1929 com a chegada 

massiva de italianos, portugueses e espanhóis, não promoveu o surgimento de um 

mercado interno de jornais. Se nos Estados Unidos, a maioria dos imigrantes era 

procedente de países com hábitos de leitura, como frisa Molina, isso não ocorreu por 

aqui. “A grande massa de imigrantes era proveniente de países onde o índice de 

analfabetismo oscilava em torno de 70% a 80%. Poucos liam jornais em sua nação de 

origem e poucos liam no Brasil” (2015, p. 347).  

Como empresas, os jornais tinham de auferir lucros, o que significava ter de se 

equilibrar em novas relações que não mais as estritamente políticas. A atividade 

jornalística passou a sofrer pressões externas, de outra natureza, status e ordem de 

grandeza. No início do século XX, o capitalismo brasileiro não era industrial, mas 

essencialmente comercial. A imprensa, em nome de sua sobrevivência, precisou então 

se submeter às forças do Estado e do capital comercial, e as bandeiras políticas que 

mobilizavam tantos os jornalistas desceram de patamar: 

A preocupação fundamental dos jornais, nessa época, é o fato 
político. Note-se: não é a política, mas o fato político. Ora, o fato 
político ocorre, então, em área restrita, a área ocupada pelos 
políticos, por aqueles que estão ligados ao problema do poder. 
Assim, nessa dimensão reduzida, as questões são pessoais, giram 
em torno de atos, pensamentos ou decisões de indivíduos, os 
indivíduos que protagonizam o fato político. Daí o caráter pessoal que 
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assumem as campanhas; a necessidade de endeusar ou de destruir 
o indivíduo. Tudo se personaliza e se individualiza. Daí a virulência da 
linguagem da imprensa política, ou o servilismo, como antípoda. Não 
se trata de condenar a orientação, ou a decisão, ou os princípios – a 
política, em suma – desta ou daquela personalidade; trata-se de 
destruir a pessoa, o indivíduo. (SODRÉ, 2011, p. 408) 

Essa realidade, contudo, era mais próxima dos grandes periódicos de São Paulo 

e Rio de Janeiro. E, mesmo assim, essas cidades eram vistas como “locus da desordem 

nacional” e “expressão do atraso nacional diante da modernidade das metrópoles 

internacionais” (RIBEIRO, 2001, p. 141). Aparece, de forma mais clara, um sentimento 

de desgarramento entre os centros urbanos e as pequenas localidades do interior 

brasileiro, com os primeiros procurando se espelhar nos modelos de fora, sobretudo os 

europeus e rejeitando o passado. “O urbanismo do início do século [XX] contém a 

aceitação tácita da exclusão de tudo o que lhe parece a negação dessa modernidade.”
30

 

Nos outros estados
31

, os jornais ainda viviam o processo de transição da fase 

artesanal para a industrial, que se arrastaria pelas décadas seguintes até que esses 

também ingressassem no modelo empresarial. Até lá, a luta política era a matéria 

principal desses órgãos, que digladiavam em disputas locais e polarizadas. O Jornal do 

Ceará e o Unitário, ambos de oposição, viviam às turras com A República, porta-voz 

oficioso do governo e sob domínio de uma oligarquia local, os Aciolis. O Diário de 

Pernambuco, fundado em 1825 pela família oligarca Rosa e Silva, representava os 

interesses do governo. O jornal promovia contendas com A Província e o Correio do 

Recife, veículos de oposição.  

Nas décadas de 1920 e 1930, impressos de curta duração continuavam a surgir 

para fazer frente a outros que já começavam a se tornar tradicionais, sempre girando em 

torno da luta política. É o caso de o Diário da Manhã, no Recife; A Folha do Norte, em 

Belém; O Combate, de João Pessoa; Folha do Povo, de São Luís do Maranhão; O 

Democrático, em Teresina; O Ceará, de Fortaleza, entre outros. “O terceiro decênio do 

século foi de grande desenvolvimento da imprensa, particularmente no sentido de 

consolidar sempre a estrutura empresarial. Os jornais e revistas de vida efêmera são 

cada vez mais raros”, anota Sodré (2011, p. 543).  

                                                 

30. Ibid, p. 142. 
31. As províncias do Império deixaram de existir, enquanto unidades administrativas, a partir da 
Constituição de 1891 e passaram a ser denominadas de estados. 
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Em 19 de fevereiro de 1921, surgia o vespertino Folha da Noite, que daria 

origem à Folha de S.Paulo
32

. De acordo com Pilagallo, esses jornais buscavam atingir o 

pequeno comerciante e o funcionário público, adotando “uma linguagem menos 

empolada e privilegiavam assuntos urbanos” (2012, p. 62). Também como vespertino, 

O Globo surgiu quatro anos mais tarde, em 25 de julho de 1925.  

Na turbulenta sucessão de Washington Luís, a última nos moldes da República 

Velha, a luta política foi travada nas páginas dos jornais – o rádio ainda tinha baixa 

penetração. As estruturas das empresas jornalísticas foram postas a serviço dos partidos 

e dos políticos. A formação da Aliança Liberal, uma coligação oposicionista nacional 

criada em agosto de 1929, por iniciativa dos governos de Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, obrigou os veículos a se posicionarem em um dos lados da disputa. Ou aceitavam o 

plano de Washington Luís de romper com a política do café-com-leite, por ter indicado 

um candidato paulista à sucessão, Julio Prestes, ou uniam-se ao novo grupamento, que 

congregava todas as oposições nos estados, incluindo o Partido Democrático de São 

Paulo, e lançava a chapa com Getulio Vargas e João Pessoa. 

Os historiadores contabilizaram uma maioria da imprensa a favor da Aliança 

Liberal, o que representou uma vantagem significativa. Os jornais dos Diários 

Associados, de Assis Chateaubriand, estavam em franca expansão pelos estados. Órgãos 

oficiais estaduais que acompanharam a candidatura oposicionista se juntaram a essa 

campanha. O Correio de Minas, de Belo Horizonte, e A Tarde, de Salvador, para citar 

alguns exemplos de veículos regionais, reforçavam a imprensa oposicionista, que 

contou com o apoio dos paulistas O Estado de S. Paulo, Diário de São Paulo, A Gazeta, 

A Praça de Santos, e dos cariocas Jornal do Commercio, O País, A Pátria e A Noite. 

O resultado do pleito de 1º de março de 1930, em pleno carnaval, deu vitória a 

Julio Prestes, mas articulações oposicionistas, devidamente reverberadas pela imprensa 

que apoiou a Aliança Liberal, continuaram e em outubro daquele ano eclodiu a 

Revolução de 1930, que levou Getulio Vargas ao poder por meio de um golpe.  

A nova fase da vida republicana trazia, evidentemente, 
aprofundamento de velhas contradições na sociedade brasileira. (...) 
O movimento era de caráter burguês, evidentemente, e aproveitava a 
brecha do enfraquecimento da economia de exportação, de base 
latifundiária. Mas, não chegara à vitória, como nas revoluções 
burguesas clássicas, pela aliança da burguesia com camadas e 
classes inferiores, o proletariado ou o campesinato. Podia, por isso 
mesmo, transigir com o latifúndio debilitado pela crise, fazendo dele 

                                                 

32 A Folha de S.Paulo surgiu com esse nome em 1960 a partir da fusão das Folha da Manhã, 
da Tarde e da Noite (Pilagallo, 2012, p. 146).  
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seu aliado para impedir qualquer reforma, qualquer avanço que lhe 
perturbasse os privilégios e as vantagens. (...) Há, entretanto, nos 
movimentos de alguma amplitude – e o de 1930 foi desse tipo – uma 
dinâmica que não se atém unicamente às intervenções intencionais, 
oriundas de atos de vontade: daí o avanço que realmente trouxe ao 
país, o seu caráter progressista, o seu considerável saldo, 
assinalando, em suma, um momento marcante, um rompimento com 
o passado. (...) O movimento liquidara, praticamente, a imprensa que 
apoiava a situação anterior. Mesmo os jornais que não haviam sido 
destruídos e por isso não puderam voltar a circular de imediato, 
sofreram graves consequências. (SODRÉ, 2011, p. 547-548) 

Esse terremoto político reconfigurou a imprensa, de norte a sul. No alto da 

página 3, da edição de 4 de novembro de 1930, o Jornal do Commercio, do Rio de 

Janeiro, não poupava loas ao novo presidente: “A cerimônia de posse do Sr. Dr. Getulio 

Vargas na presidência da República foi simples e de grande significação. Mas naquela 

simplicidade bem se percebia que era uma época nova que surgiu”. A lua de mel, 

contudo, foi rápida. Em pouco tempo, veículos que haviam apoiado o golpe de Getulio 

foram se distanciando dele. Alguns pregavam a urgente reconstitucionalização do 

Brasil, como A Gazeta, do empresário Cásper Líbero, e O Estado de S. Paulo, já sob 

domínio da família Mesquita. O Diário Carioca foi outro. Mas a resistência à revolução 

de 1930 concentrou-se em São Paulo, já o mais importante estado da federação e onde 

nascera o Partido Republicano Paulista. 

Os Diários Associados, de Chateaubriand, que ficaram ao lado do movimento 

separatista paulista de 1932, acabaram derrotados como eles e, antes de ser sufocados 

economicamente, buscaram compor com os governantes de ocasião. Afonso Arinos de 

Melo Franco, convidado a assumir os jornais mineiros de Chateaubriand, abandonou a 

direção tão logo sentiu a censura do dono do jornal. Convidado a dirigir a Folha de 

Minas, fundada em julho de 1934 e encerrada em fins de 1935, Afonso Arinos 

lamentava as dificuldades de manter um periódico sem estrutura empresarial: 

O problema se agravou ainda quando, em novembro de 1935, veio a 
intentona comunista, pretexto admirável para Vargas impor o estado 
de sítio e a censura à imprensa em todo o país. Para um jornal sério 
e de oposição, a vida, já precária, tornou-se impossível. Nossa única 
força, que era o poder de crítica aos governos, desapareceu. (...) 
Começou, então, a humilhante e penosa história dos atrasos de 
pagamento ao pessoal; das solicitações aos vendedores de papel e 
tinta que me recebiam de cara fechada; das amargas esperas nas 
ante-salas dos banqueiros inabordáveis, embora sempre 
exemplarmente corteses. (SODRÉ, 2011, p. 556) 

A ditadura varguista impôs derrotas ao jornalismo brasileiro, a começar da 

censura praticada pelo Estado. O Departamento de Imprensa e Propaganda controlava 

os jornais e as rádios, com censores instalados nas redações. Os jornais O Estado de S. 
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Paulo e A Manhã, do Rio, foram incorporados por um certo período ao Patrimônio da 

União como uma forma de controlar a opinião pública (LOPES; MOTA, 2008, p. 686). 

Ao mesmo tempo, com uma política de distribuição de verbas, Vargas cooptava o 

discurso midiático às custas da corrupção da imprensa. “Entre os jornais empresariais, 

raríssimos foram os que não se corromperam”, afirma Sodré (2011, p. 558).  

Getulio Vargas, embora tivesse uma tendência centralizadora, teve de compor 

com as forças políticas existentes, incluindo o capital privado, que possuía interesses 

concretos no setor das comunicações. Isso fez com que o modelo de comunicação 

adotado no país, segundo Renato Ortiz (2001), tivesse como referência o norte-

americano, optando-se pela privatização e comercialização do setor. 

Na década de 1950, a racionalidade das empresas de comunicação 
(rádio, jornais, televisão) aproximava-se do que Fernando Henrique 
Cardoso

33
 observou para os capitães da indústria, quando estudou o 

comportamento dos empresários brasileiros no início do século. 
Tratava-se de um empreendimento marcado por laços familiares, 
uma falta de clareza nos objetivos propostos, enfim, uma 
administração na qual interesses pessoais e políticos estruturalmente 
interferiam na gestão. (ORTIZ, 2001, p. 201)  

Sem muitas alternativas, as décadas seguintes foram marcadas por um intenso – 

e irreversível – processo de concentração da imprensa. A produção do jornal se tornou 

custosa, e para poucos. As rotativas para imprimir quantidades maiores de exemplares 

eram caras e dependiam de insumos, como o papel de imprensa, que exigiam grandes 

somas de dinheiro. O fordismo foi, definitivamente, incorporado à “operação de guerra” 

em que havia se transformado a impressão de uma edição, com divisões de trabalho 

muito precisas entre quem eram os responsáveis por buscar e escrever as notícias, quem 

iria angariar recursos publicitários e aqueles a cargo da impressão e do empacotamento, 

físico, das folhas diárias. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil aumentou a sua dependência dos 

Estados Unidos, por conta da Política da Boa Vizinhança
34

. Para a imprensa, foi 

providencial, já que os norte-americanos podiam fornecer papel de impressão, 

publicidade e notícias. Nelson Rockefeller, titular do Escritório do Coordenador de 

                                                 

33. CARDOSO, Fernando Henrique. Empresário industrial e desenvolvimento econômico 
no Brasil. São Paulo: Difel, 1972. 
34. O governo de Franklin Roosevelt (1933 a 1945) criou uma nova estratégia de 
relacionamento dos Estados Unidos com a América Latina, abandonando a prática 
intervencionista e adotando a negociação diplomática e a colaboração econômica e militar. No 
contexto do plano econômico de recuperação do país, atingido pela crise de 1929, a mudança 
transformou a região em um potencial mercado consumidor e, ao mesmo tempo, tinha a 
intenção de frear a influência europeia. 
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Assuntos Americanos (OCIAA, da sigla em inglês), conseguiu que o Departamento do 

Tesouro norte-americano isentasse de impostos o custo dos anúncios publicados em 

jornais latino-americanos. Uma pesquisa norte-americana citada por Matías Molina 

indica que 40% das receitas de jornais, revistas e emissoras de rádio da América Latina 

vinha da publicidade canalizada por essa isenção. “Dessa maneira, Rockefeller passou a 

controlar melhor a opinião dos meios de comunicação latino-americanos”, diz Molina 

(2015, p. 419). Em 1941, o Brasil recebeu 4 milhões de dólares de publicidade vindos 

dos Estados Unidos; em 1945, o valor havia quintuplicado. E esse controle passava 

também pelo conteúdo. O OCIAA estimou que mais de 75% das notícias do exterior 

que chegavam à América Latina passavam por Washington. 

O Escritório de Rockefeller montou um esforço de propaganda 
virtualmente sem precedentes na história dos Estados Unidos. 
Providenciava gratuitamente não apenas editoriais ‘enlatados’, 
reportagens, fotografias, artigos exclusivos, reportagens e outros 
materiais, mas também estimulava a circulação de revistas de massa, 
suplementos e documentários. Sua maior influência foi sobre os 
pequenos meios de comunicação e sobre aqueles situados no 
interior, demasiado pobres para assinar agências de notícias e 
serviços de informação. (MOLINA, 2015, p. 420)  

É importante frisar que o Brasil passava por um inevitável processo de 

transformação demográfica. Em 1950, o país possuía 52 milhões de habitantes, sendo 

que 36% viviam nas zonas urbanas e 64% nas áreas rurais. Três décadas depois, quando 

a nação superava os 120 milhões de brasileiros, essa proporção já havia sido invertida: 

68% moravam nas cidades e 32% nas zonas rurais. Mas já na metade do século XX o 

contraste com São Paulo e Rio de Janeiro era brutal. No censo de 1950, 53% dos 

paulistas e 73% dos fluminenses moravam em áreas urbanas. Em 1980, quatro estados 

do Nordeste (Maranhão, Piauí, Bahia e Alagoas) e três do Norte (Acre, Rondônia e 

Pará) ainda possuíam uma população majoritariamente rural
35

. Só no Censo de 2000, a 

população do Maranhão se tornou predominantemente urbana. 

Se a expansão urbana era inevitável, como o foi em praticamente todo o planeta, 

a desorganização política não precisava sê-lo. Com forte vínculo com o passado 

colonial, o Brasil do século XX alternava entre uma visão que pendia para a 

centralização, sobretudo dos poderes econômico e político nas capitais, e outra que 

buscava descentralizar o poder. A introdução de uma estrutura federalista com a 

                                                 

35. Pelos dados do IBGE, Tocantins também possuía mais pessoas vivendo no interior do que 
na área urbana, mas o então “norte do Goiás” só veio a ser emancipado em 5º de outubro de 
1988. 
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República, em que estados possuíam um grau considerável de autonomia, tinha no seu 

ideal levar o desenvolvimento para os interiores. Aspásia Camargo chama atenção para 

o “pecado original do federalismo brasileiro” que foi o “regionalismo oligárquico”, 

marcado pela secular herança do patrimonialismo (uma forma tradicional de poder, 

onde as regras são estabelecidas apenas como instrumentos de cooptação, manipulação 

e barganhas pessoais). A consequência é que esse tipo de organização estabeleceu a 

diferença de estados de primeira e segunda classes e os párias da federação. 

Nas regiões isoladas ou decadentes, o clientelismo alimentou bolsões 
de pobreza e a marginalização do campesinato do processo político, 
prolongando sob outras formas o regime da exclusão social, de semi-
escravidão e de analfabetismo. Foi essa a visão desoladora que 
tiveram do interior do Brasil os revolucionários da Coluna Prestes, 
traumatizada pelo domínio oligárquico e pela passividade e a 
ignorância da população brasileira. Nesse contexto, a competição 
eleitoral e o voto universal, a liberdade de expressão e de 
organização, a divisão dos poderes e a proteção das leis – todas 
essas práticas do federalismo democrático foram descaracterizadas 
por uma realpolitik voltada para a perpetuação de reprodução de 
lideranças regionais e de seus centros de poder. (CAMARGO, 2001, 
p. 310). 

Para a socióloga, o Brasil até pode ter acertado ao importar ideias como 

liberalismo, democracia e federalismo, mas elas teriam pouca serventia “sem a presença 

de uma população mais educada e de uma opinião pública capaz de exercer a cidadania 

e a participação necessárias ao exercício da ordem republicana”
36

. Entre os anos 1930 e 

1964, o país viu a tiragem dos jornais aumentar substancialmente, ainda que 

insatisfatoriamente na comparação com as imprensas europeia e norte-americana, de 

acordo com Renato Ortiz (2001). Em 1949, todos os jornais diários de São Paulo 

totalizavam 728 mil exemplares e os do Rio de Janeiro, 908 mil. Havia, naquele 

momento, “campeões de venda” nessas duas praças: A Gazeta (76 mil exemplares) e O 

Estado de S. Paulo (70 mil), entre os paulistas, e O Globo (105 mil) e Diário da Noite 

(90 mil), entre os fluminenses. E o conteúdo editorial ganhava novos patamares: 

Com a passagem gradativa de um jornalismo de opinião para um 
jornalismo informativo, o próprio veículo é reformulado: aumenta o 
número de páginas cobrindo os eventos cotidianos; os artigos, até 
então curtos e numerosos, cedem lugar às informações selecionadas; 
os debates filosóficos e literários que eram numerosos declinam e 
passam a ocupar as páginas das edições de domingo; temas como 
moda, restaurantes, consumo, agora suplantam as informações sobre 
eventos culturais; e, por fim, a divisão entre informação e opinião, 
procurando um tipo de escrita normativa e analítica em detrimento 
das opiniões mais pessoalizadas. (ORTIZ, 2001, p. 193) 

                                                 

36.  Ibid, p. 333. 
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É nesse contexto de uma nação oscilante entre o moderno e estruturas arcaicas 

herdadas do patrimonialismo que jornais, revistas, emissoras de rádio e de televisão 

iniciavam fusões e incorporações, criando-se grandes complexos de comunicação. A 

ordem era expandir para reduzir custos e eliminar a concorrência. 

A concentração, implacavelmente, reduziu as possibilidades de 
multiplicação de jornais, como das emissoras de rádio e de televisão, 
além do que, no caso destas, há ainda limitações técnicas, pelo 
número restrito de canais disponíveis. A empresa jornalística, mesmo 
tomada isoladamente, tem já dimensões e complexidades tais que o 
capital para montá-la está ao alcance de poucos. No Brasil, por isso, 
desapareceu a pequena imprensa; só a grande existe. (SODRÉ, 
2011, p. 568) 

A concentração em poucas empresas, sendo as maiores delas localizadas no 

centro-sul brasileiro, levou a uma desigualdade crescente na distribuição de recursos 

que permitiam o negócio jornal sobreviver. Em 1953, segundo Sodré, os anunciantes 

destinaram 3,5 bilhões de cruzeiros aos veículos de mídia, sendo 1,2 bilhão para os 

jornais, 870 milhões às emissoras de rádio e 480 milhões às revistas. E com um 

agravante: a maior parte desses recursos era de empresas industriais e comerciais 

estrangeiras, que chegavam em curva ascendente no país, e era intermediada por 

agências de publicidade igualmente com controle de empresas forasteiras.  

Publicar um jornal no Brasil se tornava um operação de alto risco, retorno 

(publicitário) não garantido e com custos de impressão elevados. Em duas décadas, de 

1943 a 1963, o preço do papel importado para a imprensa crescera 58 vezes, muito em 

função da alta do dólar. Em tais situações, não restava alternativa aos jornais a não ser 

reduzirem o tamanho de suas edições. Se em 1954 os órgãos de comunicação 

consumiram 126,3 mil toneladas métricas de papel, no ano seguinte, esse volume caiu 

para 82 mil. O jornalista Fernando Segismundo
37

, no VI Congresso Nacional de 

Jornalistas, em 1955, denunciava a situação: “A supressão dos preços diferenciais do 

papel favorece a concentração da atividade industrial jornalística, age no sentido de 

criar novo e odioso privilégio qual seja o de limitar a liberdade de imprensa àqueles que 

têm bastante dinheiro” (SEGISMUNDO, 1955 apud SODRÉ, 2011, p. 601). 

Apenas a título de comparação
38

, no dia 13 de junho de 1951, um quarta-feira, O 

Liberal, do Pará, foi impresso em quatro páginas, dois anúncios (de uma sorveteria e 

                                                 

37. SEGISMUNDO, Fernando, no VI Congresso Nacional de Jornalistas, em 1955. 
38. Pesquisa realizada na Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, onde se encontram 
edições de jornais desde o início da impressão no Brasil. Disponível em: 
<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>; acesso em 23 nov. 2017. 



50 

 

uma marca de alimentos) e quatro pequenos classificados (indicações de profissionais 

liberais oferecendo seus serviços) que somados ocupavam menos de 15% de uma 

página. Na mesma data, O Estado de S. Paulo saiu com 24 páginas, metade delas com 

anúncios em tamanhos variados, dez com classificados, uma de propaganda de filmes 

em cartaz e apenas a contracapa sem nenhum anúncio. Aos domingos é que o diário 

paulista virava um misto de catálogo de publicidade com jornal de classificados. Em 17 

de junho de 1951, saiu com 80 páginas, sendo 62 de anúncios de classificados e as 18 

páginas editorias forradas de propaganda. 

Há um detalhe nessa contabilidade que merece atenção. O volume de anúncios 

foi maior para os jornais até antes do advento da televisão, mas ele acompanhou a 

crescente urbanização concentrada nas grandes cidades, onde havia consumidores. No 

interior, a receita publicitária era menor, porque os municípios não contavam com 

grandes parques industriais ou possuíam um ativo mercado de negócios. A diminuição 

de consumo de papel importado apontada por Segismundo indicava para uma 

concentração midiática canalizada nos jornais dos estados eixo Rio-São Paulo. Em fins 

de 1962, Caio Aurélio Domingues, delegado-representante da Associação Brasileira de 

Agências de Propaganda em um congresso latino-americano do setor, afirmava: 

A pequena imprensa, a imprensa que opera em regiões de modestos 
recursos publicitários, e cuja circulação está longe de cobrir o 
investimento diário a que está obrigada, essa pequena imprensa, 
muito mais do que a dos grandes centros, está condenada ao 
paulatino desaparecimento, pela total impossibilidade de 
sobrevivência econômica. (SODRÉ, 2011, p. 624) 

Se havia uma luta pela sobrevivência rondando a imprensa, a escandalização da 

política passou a se tornar frequente nas páginas dos jornais após a Segunda Guerra 

Mundial e se estendeu até o golpe de 1964. O maior exemplo foi a campanha 

promovida por Carlos Lacerda, na Tribuna da Imprensa, diário que fundou em 1949. 

Adversário de Vargas, Lacerda usava o jornal carioca para promover uma campanha 

midiática contra o presidente, que acabava por reverberar em outros veículos. O 

jornalista Jânio de Freitas, que cobriu o suicídio de Getulio Vargas, em 24 de agosto de 

1954, registrou 60 anos depois:  

Getulio ficou indefeso, objeto de um ódio coletivo que se propagava 
sem limites: monolíticos, a imprensa, a incipiente TV e o rádio, mais 
do que se aliarem à irracionalidade, foram seus porta-vozes sem 
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considerar as previsíveis consequências para o estado de direito. 
(FREITAS

39
, 2014) 

Na última frase dessa coluna, Freitas afirma que “os militares iniciaram em 1954 

a marcha para 1964”. Graves problemas sociais no Brasil entre 1954 e 1964 suscitaram 

debates e mobilizações dentro da centro-esquerda de inspiração em revoluções 

socialistas e contavam com simpatia de frações de uma burguesa reformista (LOPES; 

MOTA, 2008, p. 789-794). No início dos anos 1960, o Brasil chegou a despontar como 

possível líder do bloco de países “não-alinhados”, o chamado “terceiro-mundismo”
40

. E 

a diplomacia brasileira, no pós-guerra, nem sempre se alinhou a outros países latino-

americanos, que em sua maioria optaram por orbitar em torno dos Estados Unidos – 

aqui isso só veio a ocorrer com mais intensidade após o golpe militar de 1964. A 

opinião pública era, claramente, um alvo de disputa. 

Em 1954, jornais e rádios, habitualmente consorciados 
empresarialmente, montaram uma ‘operação’ que levou o presidente 
Vargas ao suicídio, praticamente já deposto, em três semanas, entre 
5 e 24 de agosto; em 1964, dez anos depois, jornais, rádio e 
televisão, trabalhando unidos para a tarefa, levaram o presidente 
[João] Goulart ao exílio, já deposto, em ‘operação’ realizada em 
menos de um mês. (SODRÉ, 2011, p. 7) 

No final de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência da 

República. Militares e outros setores da burguesia defendiam o rompimento da ordem 

democrática, pretendendo impedir a posse do vice-presidente João Goulart. Naquele 

impasse, o então governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, Leonel Brizola, 

iniciou um movimento de resistência com a campanha da legalidade. Exitosa, ela 

conseguiu fazer com que a opinião pública se mobilizasse pela posse de Goulart por 

meio da Voz da Legalidade (SILVA, 2014). A Rádio Guaíba, direto do Palácio Piratini 

(sede do governo gaúcho), passou a irradiar uma série de discursos contra o golpe em 

marcha, e os programas eram retransmitidos por outras emissoras, como Brasil Central 

(Goiás), Rádio Clube de Blumenau (Santa Catarina) e Mayrink Veiga (Rio de Janeiro). 

Jango enfrentou dificuldades tão logo tentou incluir medidas nacionalistas, com 

maior intervenção do Estado na economia. As chamadas reformas de base não se 

destinavam a implantar uma sociedade socialista no Brasil, conforme afirma Boris 

                                                 

39. FREITAS, Jânio, “Um dia, um país”, Folha de S.Paulo, 24/8/2014. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/182250-um-dia-um-pais.shtml?>; acesso em 3 dez. 
2017. 
40. Países que tinham vivido um passado colonial ou ainda eram colônias aproveitaram a 
polarização entre Estados Unidos e União Soviética para montar uma postura neutra diante do 
conflito, de acordo com Lopes e Mota (2008, p. 791). 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/182250-um-dia-um-pais.shtml
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Fausto, mas “eram apenas uma tentativa de modernizar o capitalismo e reduzir as 

profundas desigualdades sociais do país” (2004, p. 448). Com um governo popular, o 

presidente contrariou as classes dominantes em geral e não somente os latifundiários.  

Nos moldes da Voz da Legalidade, foi criada em outubro de 1963 a Rede da 

Democracia, mas sob matriz ideológica oposta. Era contra João Goulart. Esse programa 

também radiofônico comandado pelas rádios Tupi, Globo e Jornal do Brasil ia ao ar 

quase todos os dias, com centenas de retransmissões em rádios afiliadas, e os 

pronunciamentos eram publicados nos jornais O Globo, Jornal do Brasil e O Jornal. “A 

Rede da Democracia pregou uma mentalidade de guerra para combater o comunismo e 

colocou a imprensa no centro dos debates sobre reorganização do regime político”, 

anotou Aloysio Castelo de Carvalho (2010, p. 17).  

Em pesquisa
41

 sobre o período que vai de 1961 a 1964 na literatura da ciência 

política, Carvalho apontou a investigação de Alzira de Abreu
42

 para quem “a imprensa 

contribuiu para derrubar o governo Goulart” e “sem a sua participação, o desfecho do 

processo político teria sido outro em 1964”. Ela analisou a cobertura dos veículos 

Correio da Manhã, Diário Carioca, Diário de Notícias, O Estado de S. Paulo, O 

Globo, O Jornal, Jornal do Brasil, Novos Rumos (ligado ao PCB, o Partido Comunista 

Brasileiro), O Semanário
43

 e um único regional, o gaúcho Correio do Povo. Para Abreu, 

a imprensa até os anos 1960 era partidária, isto é, refletia os interesses ideológicos dos 

partidos. É uma visão que Carvalho encampa, porém ressaltando que encontrou em sua 

pesquisa diversos momentos de divergência entre os veículos que se uniram em torno da 

Rede da Democracia.  

Esses jornais se identificaram com o discurso liberal, de forte tradição 
na cultura política brasileira. Em termos gerais, eles expressaram o 
ponto de vista dos setores médios e dos segmentos das elites, de 
tendência liberal no campo econômico, mas conservador nos campos 
social e político, ao negligenciarem a temática da igualdade e 
defenderem um regime representativo com participação restritiva. 
Todavia, essas publicações divulgaram diferentes posições sobre 

                                                 

41. Ele cita os trabalhos de Alfred Stepan (intitulado Brasil: Os Militares e a Política, 1975), 
René Dreifuss (1964: A Conquista do Estado: ação política, poder e golpe de classe, 
1981), Carlos Guilherme Mota e Maria Helena Capelato (História da Folha de S.Paulo (1921-
1981), 1980) e Maria Aparecida Aquino (Caminhos cruzados: Imprensa e Estado autoritário 
no Brasil (1964-1980), 1994). Ibid, p. 23. 
42. ABREU, Alzira Alves de. “1964: a imprensa ajudou a derrubar o governo Goulart”. In: 
FERREIRA, Marieta de Moraes (coord.). João Goulart: entre a memória e a história. Rio de 
Janeiro, FGV, 2006. 
43. Fundado por Oswaldo Costa e Joel Silveira, O Semanário foi um dos poucos veículos de 
expressão (na época tinha uma tiragem de 60 mil exemplares) a se opor ao golpe de 1964. 
(BRITO, 2011). 
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questões políticas conjunturais, refletindo a diversidade no interior da 
ideologia liberal. (CARVALHO, 2010, p. 45-46) 

O que havia em comum nesses veículos que apoiaram o golpe militar era uma 

concepção de opinião pública a ser disputada, uma vez que os jornais viam nos 

agrupamentos de esquerda de apoio a Goulart uma “revolução das estruturas sociais” e a 

“existência de uma tendência denominada totalitária”
44

. Se este era o discurso explícito, 

o oculto tinha como proposta desarticular a possibilidade de estabelecer no Brasil uma 

república populista-reformista, apoiada por sindicatos, estudantes e parte da burguesia 

progressista. “Em verdade, o movimento [o golpe de 1964] realocava o país nos quadros 

da dominação americana”, afirmam Lopes e Mota (2008, p. 799). 

Por essa época, lembra Fausto (2004, p. 484), a TV Globo ampliou seu poder até 

se tornar uma rede nacional e “alcançar praticamente o controle do setor”. Havia, dentro 

do governo, uma visão clara de que os que combatiam o regime militar sofreriam as 

consequências da repressão, enquanto a massa da população poderia ser neutralizada 

por conta da propaganda. A TV Globo foi peça desse jogo, mas não só ela. A 

propaganda oficial idealizada pela Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp) 

tratou de incutir a ideia de “Brasil grande potência”. 

O regime militar, via crescimento econômico, colabora indiretamente 
para o crescimento da imprensa, mas o ambiente repressivo do 
regime militar tenta controlá-la para legitimar-se. Em função disso, 
surge uma imprensa alternativa que procura transmitir informações 
que os grandes meios não queriam ou não podiam divulgar. 
(ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 121) 

O fechamento político-institucional imposto pela ditadura forçou que parte dos 

quadros intelectuais da República buscasse formas de se contrapor ao regime, sobretudo 

nos governos “linha dura” de Costa e Silva (1967-1969) e Médici (1969-1974). Era 

preciso encontrar ou criar um “espaço público alternativo”, denominação cunhada por 

Bernardo Kucinski. O jornalista traçou um elucidativo paralelo entre a imprensa 

alternativa dos anos de 1970 com outros surtos do fenômeno na história brasileira, 

porém com ressalvas importantes. Houve pasquins no período da Regência (com cerca 

de 50 títulos em 1830) e jornais anarquistas de operários (quase 400 títulos foram 

lançados entre 1880 e 1920). Criticavam o Estado e lutavam por mudanças, mas eram 

pequenos jornais sem fins mercantis, produzidos muitas vezes por apenas um homem. 

Já no combate à ditadura militar a imprensa alternativa ganhou uma musculatura: 

                                                 

44.  Ibid, p. 107. 
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Especialmente no seu apogeu, durante o triênio 1975-1977, quando o 
padrão alternativo tornou-se dominante, com a circulação simultânea 
de todos os oito grandes [alternativos] somando até 160 mil 
exemplares por semana. Na mesma época, circulavam mais duas 
dezenas de jornais alternativos de âmbito regional ou com temáticas 
específicas, como os jornais feministas, e outros menores ou 
efêmeros. Somente em 1975 foram criados cinco novos jornais 
alternativos de peso. Outros sete foram lançados em 1976, e mais 
nove nos três anos seguintes. Nos períodos de maior depressão das 
esquerdas e dos intelectuais, cada jornal funcionava como ponto de 
encontro espiritual, como polo virtual de agregação no ambiente hostil 
e desagregador da ditadura. (KUCINSKI, 1991, p. 10) 

Foram lançados títulos como O Pasquim, Bondinho, Pif-Paf, Ex, Versus, De 

Fato, Coojornal, Repórter, Opinião, Movimento e Em Tempo, entre os que ganharam 

maior expressão, e praticavam um jornalismo “em contraste com a complacência da 

grande imprensa para com a ditadura militar” (KUCINSKI, 1991, p. 5). O Brasil 

passava pelo chamado “milagre econômico”, caracterizado por altas taxas de 

crescimento e grandes obras de infraestrutura. Os grandes jornais compravam a visão 

triunfalista que beneficiava a classe média, ainda que às custas de um processo 

excludente das camadas mais pobres da sociedade e do silêncio sobre a temática das 

torturas. É nesse contexto que emergem os primeiros grandes jornais alternativos, 

formado a partir de uma “consciência coletiva do golpe”
45

. 

Os grandes diários passavam por projetos modernizadores, com a aquisição de 

equipamentos de impressão e a implementação de técnicas modernas de gerenciamento 

e marketing, além do aceleramento do processo de assalariamento dos jornalistas, 

conforme anotou Kucinski. Mas isso não significava que a saúde financeira dessas 

empresas ia de vento em popa. “Os jornais diários não aumentaram significativamente a 

tiragem (...) não conseguiram atingir um equilíbrio financeiro capaz de propiciar a 

independência editorial”, segundo José Marques de Melo
46

 (1982 apud KUCINSKI, 

1991, p. 11). A essa altura, já tendo de enfrentar a concorrência de uma TV cada vez 

mais nacionalizada, os maiores veículos que eram entregues no dia seguinte com 

notícias muitas vezes envelhecidas aumentaram sua dependência por subsídios do 

Estado, empréstimos favorecidos, verbas publicitárias e isenções fiscais. 

A complacência de parte da imprensa comercial com a ditadura cívico-militar 

serviu de fermento para o surgimento de jornais alternativos e combativos, muitos deles 

com vida efêmera, incluindo vários fora do eixo Rio-São Paulo. Bernardo Kucinski 

                                                 

45.  Ibid, p. 45. 
46. MELO, José Marques de. Brasil: Imprensa e Capitalismo Dependente, Cadernos Intercom, 
São Paulo, nº 3, ago 1982. 
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listou alguns deles no livro Jornalistas e Revolucionários
47

: Posição (Vitória), De Fato 

(Belo Horizonte), Coojornal (Porto Alegre), Cidade Livre (Brasília), Varadouro (Rio 

Branco), Novo Jornal, Terra Roxa, Poeira, Atalho, Paraná Repórter e Viver (Londrina), 

Afinal e Denúncia (Florianópolis), Preto no Branco (Santos), Domingão (Ribeirão 

Preto), Bondinho (Goiânia), Bandeira 3 (Belém), Jornal da Amazônia e Livro Jornal 

(Manaus), Boca do Inferno (Salvador), Mantiqueira (Poços de Caldas) e Chapada do 

Corisco (Teresina). 

De diferentes linhagens e propósitos, com ou sem vínculos partidários, os jornais 

alternativos cumpriram sua missão essencial de combater a ditadura, mas não lograram 

dar um salto para sobreviver e se consolidar, como ocorreu com outros jornais de 

“países com tradição de relações interpessoais mais democráticas”, como “Village 

Voice, nos Estados Unidos, Time Out e Private Eye, na Grã-Bretanha, Liberation, na 

França” (KUCINSKI, 1991, p. 18). Kucinski cita a supervalorização da ideologia sobre 

o comportamento, como na preferência por uma ação revolucionária em detrimento da 

relação democrática, como um dos motivos para o desaparecimento quase total e 

repentino da imprensa alternativa. Outro fator explicativo foi o surgimento do 

movimento pró-Partido dos Trabalhadores (PT), em 1979, que rompeu “a dualidade 

entre espaço clandestino e esfera pública, entre vanguarda e massa”
48

.  

Essas publicações alternativas não sobreviveram muito tempo após o fim da 

ditadura e o início da abertura política por sofrerem pressões ou porque a grande 

imprensa, com melhores condições materiais, passou a abordar os mesmos temas que 

elas. Além disso, nunca tiveram ambição para deixarem de ser “nanicas”, expressão 

comumente utilizada para denominar a imprensa alternativa. À exceção de alguns títulos 

mais expressivos como O Pasquim, Opinião e Movimento
49

, não foram criados veículos 

de circulação diária para concorrer com jornais que, a essa altura, haviam se 

                                                 

47. No anexo da obra de Kucinski, 67 de 140 jornais listados eram de fora das capitais de São 
Paulo e do Rio de Janeiro. Eram impressos semanal ou mensalmente, a maioria em formato 
tabloide.  
48. Ibid, p. 14. 
49. O Pasquim chegou a ter uma tiragem de 180 mil exemplares, de longe a maior entre os 
veículos da imprensa alternativa. Também foi um dos mais longevos, sendo editado de 1969 a 
1991. Tinha o trio Jaguar, cartunista, Tarso de Castro e Sérgio Cabral, jornalistas, na linha de 
frente da publicação. Ziraldo e Millôr Fernandes vieram a integraram a equipe depois. Opinião 
(1972-1977) foi idealizado por Fernando Gasparian e nasceu para homenagear a morte de 
Rubens Paiva. Colaboraram Antonio Candido, Paul Singer, Celso Furtado, Oscar Niemeyer, 
Millôr, entre outros. Dirigido por Raimundo Rodrigues Pereira, o Movimento (1975-1980) teve 
como característica a participação de intelectuais como Fernando Henrique Cardoso, Perseu 
Abramo, Chico Buarque, Elifas Andreato, Nelson Werneck Sodré, Chico de Oliveira e Moniz 
Bandeira. Os três jornais foram duramente perseguidos pela ditadura. 
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consolidado nas suas respectivas praças regionais. Cada pequeno veículo da imprensa 

nanica enxergava como inimigos (maior) a ditadura e (menor) a publicação já 

estabelecida na cidade, por representar o poder instituído. 

Foi durante a ditadura
50

 que surgiram no Brasil a Agência Estado, ligada ao 

Grupo Estado, e a Agência O Globo. A primeira foi fundada em 4 de janeiro de 1970 e 

tinha como principal missão dar apoio à produção noticiosa dos jornais O Estado de S. 

Paulo e Jornal da Tarde e da rádio Eldorado. Com uma base de jornalistas 

correspondentes em diversas localidades do país, a Agência Estado não demorou para 

descobrir que esse conteúdo poderia ser fornecido para pequenos, médios e grandes 

jornais de todo o Brasil. Quatro anos mais tarde, em 6 de junho de 1974, nascia a 

Agência O Globo pertencente ao Grupo Globo, um conglomerado que publica o jornal 

O Globo e é dona da maior emissora do país. A Folhapress, entre as três agências
51

 dos 

jornais de circulação nacional, chegou mais tarde, no ano de 1994.  

O gradual processo de liberalização do regime militar, pontuado pelo fim do Ato 

Institucional 5 (AI-5), em 1978, a anistia política, um ano depois, e as eleições diretas 

de 1982 para governadores, mudaram também o panorama do fazer jornalístico do 

período. A obrigatoriedade do diploma
52

 de jornalismo para o exercício da profissão, 

instituída por decreto-lei de 17 de outubro de 1969 e regulamentada por decreto de 13 

de março de 1979, começava a surtir maiores efeitos. Jornalistas sem formação 

especializada, e muitas vezes abrigados por razões políticas nas redações de todo o país, 

passam a ser substituídos por bacharéis em Comunicação Social – mas não em grande 

número, uma vez que as crises econômicas e a informatização pressionaram para o 

gradativo e irreversível enxugamento das redações. 

Lopes e Mota defendem tese contrária à de Florestan Fernandes que imaginava 

que o “modelo autocrático-burguês de transformação capitalista estará condenado a uma 

                                                 

50. A Agência Folha surgiu no fim dos anos 1960, a partir do trabalho precursor do 
Departamento do Interior, Correspondentes e Sucursais. O serviço tinha objetivo de distribuir o 
material para os jornais da casa, Folha da Tarde, Cidade de Santos, Notícias Populares, Última 
Hora e Folha de S.Paulo. Segundo Pilagallo (2012, p. 180), a agência serviu para facilitar o 
controle dos censores da ditadura, já que o fluxo de informações passava por ela. 
51. Em 1989, foi criada a Agência Brasil, cujos conteúdos desde os anos iniciais passaram a 
ser reproduzidos por veículos impressos e depois online de todo o país. É uma agência 
pública, ligada ao governo federal, que começou com a extinta Radiobrás e hoje é um dos 
veículos da Empresa Brasileira de Comunicação, criada por Luiz Inácio Lula da Silva em 2007.  
52. O diploma deixou de ser obrigatório em 17 de junho de 2009, quase 40 anos depois de ter 
sido instituído pelo regime militar. Por 8 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal derrubou a 
exigência do diploma, que na prática já estava suspensa desde 2006. 
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duração relativamente curta” (FERNANDES
53

, 2006 apud LOPES; MOTA, 2008, p. 

794). Não só não foi como permanece sendo eixo estruturante da política brasileira, 

cada vez mais sofisticada e com mecanismos aprimorados para desmobilizar “projetos 

democratizantes ou socializantes” no país. Para os autores, esse modelo tem como 

contrapartida “miséria, analfabetismo, desmobilização social, violência no campo e na 

cidade, caos urbano, confusão nos papéis do Executivo, Legislativo e Judiciário e, 

sobretudo, total impunidade de infratores e especuladores perante a Lei”. De tempos em 

tempos, surgem momentos episódicos em que há um “clamor nacional”, em que 

parcelas da sociedade dão mostras de insatisfação e impaciência com esse modelo. 

Traços fortes do Brasil arcaico ainda persistem no modelo 
autocrático-burguês do período ditatorial – e mesmo do anterior – que 
expressam, ainda, em pleno século XXI, os ranços da tradição 
estamental-escravista colonial, imperial, da República Velha e do 
Estado Novo. Modelo mal disfarçado sob as roupagens de uma 
democracia e de participação, que abriga a impunidade de graves 
atos delituosos lesivos à vida republicana moderna. (LOPES; MOTA, 
2008, p. 979) 

Nos episódios recentes em que o “clamor nacional” se fez presente, como a 

campanha das Diretas (1984), as eleições presidenciais de 1989 para cá, os processos de 

impeachment de Fernando Collor de Mello (1992) e Dilma Rousseff (2016) e alguns 

dos escândalos políticos dos governos pós-redemocratização, o comportamento da 

mídia se tornou objeto de discussão e foco de interesse da pesquisa acadêmica. 

Especificamente, para esta pesquisa, queremos mostrar como a imprensa local soube se 

adaptar, ocupar o espaço que lhe foi concedido e se adequar ao modelo autocrático 

burguês, que se modernizou com o tempo e ainda está longe de ser desmontado. 

Desde a redemocratização, um dos poucos setores, senão o único, que preservou 

estruturas anteriores de funcionamento foi o da comunicação. A escola mudou, o 

comércio e os serviços mudaram, o setor financeiro se sofisticou, a indústria precisou 

inovar, o agronegócio virou player mundial, os esportes buscaram a ciência, a ciência 

evoluiu, a religião se modernizou, os costumes ganharam outra dimensão, a cultura se 

diversificou. Após a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder, em 2003, 

movimentos pela democratização midiática nutriram esperanças por mudanças 

estruturantes na área. Esperavam que fossem estabelecidas medidas anticoncentração na 

propriedade dos meios de comunicação, mas tudo permaneceu como antes na história. A 

“propriedade cruzada e vertical dos meios de comunicação é tão natural quanto o ar que 

                                                 

53. FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação 
sociológica, 5ª edição, São Paulo: Globo, 2006. 
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respiramos”, afirmam Bia Barbosa e Pedro Ekman (2017, p. 312). Isso significa que no 

Brasil, ao contrário de países como os Estados Unidos, donos de empresas que publicam 

jornais e revistas podem controlar também rádio e TV.  

Desde a aprovação da Constituição de 1988, os artigos que versam 
sobre comunicação esperam ser regulamentados, para que ganhem 
efetividade no marco legal brasileiro. (...) O artigo 220, que proíbe a 
formação de monopólio ou oligopólio na comunicação social 
eletrônica, é simbólico nesse sentido. Como dito, uma única emissora 
controla cerca de 70% do mercado de TV aberta no país. O artigo 
221, que afirma que as produções regional e independente devem ser 
estimuladas, é ignorado quando 98% de toda produção de TV no país 
é feita no eixo Rio-São Paulo, pelas próprias emissoras de 
radiodifusão. O artigo 223, que estabelece a complementaridade 
entre os sistemas público, privado e estatal de comunicação, não se 
faz valer quando a imensa maioria do espectro de radiodifusão é 
ocupada por canais privados com fins lucrativos. (BARBOSA; 
EKMAN, 2017, p. 314-315) 

A democratização midiática é um assunto-tabu no Brasil, aponta Fonseca 

(2013), e o simples debate sobre o tema não acontece pelo bloqueio dessa discussão por 

parte dos veículos de comunicação. A concentração se dá de várias formas (um mesmo 

grupo detém várias empresas na área; uma empresa domina a cadeia produtiva; um 

único grupo detém a maior parte da verba publicitária; o mesmo grupo controla jornais, 

rádios e televisões), e que acabam por referendar a formação de oligopólios que se 

espraiam por todo o sistema midiático. Mesmo saudadas iniciativas, como as rádios e 

TVs comunitárias, têm se revelado frágeis para reverter a realidade. Novamente, só os 

grupos articulados localmente conseguem vencer a burocracia exigida nas concessões e 

têm capital para investir nessas emissoras. 

Como se nota, os óbices, inclusive legais, são de tal ordem que a 
pulverização da comunicação nas comunidades locais, vista como 
forma de preservar identidades e formar um circuito contrastante aos 
grandes meios de comunicação, não se efetivou. Trata-se de um 
instrumento extremamente importante, e vigente em alguns países – 
caso dos Estados Unidos, em que, paralela e paradoxalmente, 
convivem a oligopolização com a experiência comunitária –, cujas 
tentativas no Brasil foram sistematicamente derrotadas, tendo em 
vista a pressão que os grandes grupos empresariais, associados a 
políticos da “bancada da mídia”, fazem tanto no Congresso Nacional 
quanto nos órgãos federais de controle, caso do Ministério da 
Comunicação, da Anatel e outros. Afinal, dada a oligopolização da 
grande mídia no Brasil, temas como a democratização do acesso à 
comunicação e sua pluralidade jamais conseguem atingir status na 
agenda governamental, pois são sistematicamente vetados. 
(FONSECA, 2013, p. 435) 

Em um país onde uma estrutura monopolista de mídia é preservada a todo custo, 

a história revela uma rígida conformação da sociedade brasileira e na qual os meios de 

comunicação contribuem pela manutenção do sistema. Será apresentada no capítulo 
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seguinte uma revisão da literatura do conhecimento produzido nas Ciências da 

Comunicação sobre mídia regional e na Ciência Política sobre mídia e democracia. Ela 

servirá de complemento à compreensão do estágio atual do sistema midiático no qual a 

imprensa local tem papel aparentemente menor, mas cumpre sua missão de preservar os 

interesses de um modelo arcaico que corrói a democracia. 
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2. COMUNICAÇÃO E POLÍTICA: INTERRELAÇÕES 

A partir da década de 1910, a comunicação nos Estados Unidos encontrou-se 

ligada ao projeto de construção de uma ciência social sobre bases empíricas. Naquele 

primeiro momento, a Escola Sociológica de Chicago ganhou evidência. Nela, o enfoque 

microssociológico dos modos de comunicação dentro da sociedade veio ao auxílio de 

uma reflexão mais ampla sobre o papel da ferramenta científica na resolução dos 

grandes desequilíbrios sociais. A Escola de Chicago concebeu a mídia como um fator 

de emancipação, de aprofundamento da experiência individual e, paradoxalmente, de 

precipitador da superficialidade das relações e dos contatos sociais. A comunicação 

existe em virtude das diversidades individuais e uma das preocupações centrais dos 

pesquisadores era a análise da relação indivíduo-comunidade (MATTELART; 

MATTELART, 2012). 

Há quase um século, em 1922, o escritor e jornalista Walter Lippmann publicou 

a obra Public Opinion, uma avaliação crítica sobre a viabilidade da democracia. 

Lippmann
54

 afirmava que diante da ausência de sólidas instituições e educação da 

maioria dos cidadãos, os interesses gerais da sociedade deveriam ser decididos por uma 

“classe especializada cujos interesses ultrapassam a localidade” (1943, p. 310). Na visão 

elitista do jornalista, o público não seria capaz de acompanhar os fatos.  

E são, como já observamos, os jornais diários das cidades que 
carregam o fardo de trazer notícias distantes para o cidadão. Mas não 
são as notícias políticas e sociais que mantêm a circulação. O 
interesse por esses assuntos é intermitente, e poucos editores podem 
bancar publicar apenas isso. O jornal, portanto, tem de trazer uma 
variedade de outros recursos, todos principalmente projetados para 
manter um conjunto de leitores juntos, que, no que diz respeito às 
grandes notícias, não são capazes de ser críticos. Além disso, nas 
grandes notícias a competição em qualquer comunidade não é muito 
séria. Os serviços de imprensa padronizam os principais eventos; e 
só de vez em quando um grande furo jornalístico acontece. 
(LIPPMANN, 1943, p. 332, tradução nossa) 

                                                 

54. Nos anos 1980 e 1990, um debate incendiou o mundo das comunicações e da sociologia e 
caracterizou Walter Lippmann como um crítico arrogante que considerava a democracia 
inadequada como sistema de governo. No lado oposto desta contenda, estava John Dewey, 
educador e filósofo, autor de The Public and Its Problems (1927), uma resposta a Public 
Opinion. O temor de Dewey era o de que a democracia não poderia funcionar a contento, se 
os cidadãos se sentissem afastados da vida política e parte desse desencanto estaria na 
cobertura noticiosa. James Fallows (1997) tomou partido de Dewey e afirmou que a imprensa 
que não estimulasse a participação e o engajamento dos cidadãos estaria fadada a “cair” com 
o sistema político. Schudson (2008) contesta esta visão e afirma que Lippmann era um 
pensador sutil e preocupado em como integrar o conhecimento para uma democracia em 
funcionamento.  
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Ao argumentar que a crise das democracias modernas era uma crise do 

jornalismo, Lippmann convocava os jornalistas a atuarem como experts na mediação da 

informação que o grande público recebia. Assim, caberia à imprensa, buscar a formação 

de consensos dentro das democracias, ainda que o trabalho jornalístico básico fosse 

moldado pela construção de estereótipos em sua interpretação. Como os leitores não 

compreendem a maioria dos assuntos oferecidos no noticiário, editores precisam 

simplificar as notícias para atingir mais pessoas. É o que acontece, por exemplo, nas 

páginas de economia. Seria impossível ou inviável publicar histórias com precisão sobre 

um dado assunto econômico de maior complexidade, porque não haveria espaço 

suficiente para essa notícia, nem o leitor teria tempo para ler. Os estereótipos 

introduziriam o noticiário para a grande massa. 

Nos tempos de Lippmann, o jornal diário era a principal fonte informativa dos 

cidadãos, mas hoje ele está bem abaixo e numa escala descendente entre os meios pelos 

quais a população se informa dos assuntos públicos. Mas mesmo em tempos de redes 

sociais, em que os discursos circulam por onde menos se espera, a imprensa ainda 

resiste. “Para quase todas as preocupações da agenda pública, os cidadãos tratam de 

uma realidade de segunda mão, uma realidade que é estruturada pelos relatos dos 

jornalistas sobre estes eventos e situações”, afirmou Maxwell McCombs, em A Teoria 

da Agenda (2009, p. 18-19). McCombs considera Lippmann o “pai intelectual” do 

conceito de agendamento e afirma que esse é o “estágio inicial na formação da opinião 

pública”. É importante pontuar que a conceituação de opinião pública por Lippmann 

ficou no plano abstrato e não no empírico. 

Em 1927, Harold Dwight Lasswell (apud MATTELART; MATTELART, 2012, 

p. 37-39) inaugurou uma influente corrente, a Mass Communication Research, a partir 

do trabalho Propaganda Techniques in the World War
55

. Nessa obra, o autor tira lições 

da Primeira Guerra (1914-1918) para impor sua percepção acerca da onipotência da 

mídia, considerada ferramenta de “circulação eficaz dos símbolos”. Lasswell supôs a 

existência de um modelo de uma “agulha hipodérmica”, na qual a propaganda irradiada 

pela mídia tem efeito ou impacto direto sobre indivíduos atomizados. Haveria uma 

conexão direta entre a exposição às mensagens e o comportamento. Se uma pessoa é 

atingida pela propaganda, pode ser controlada, manipulada ou induzida a agir.  

                                                 

55. LASSWELL, H. Propaganda Techniques in the World War, New York: Knopf, 1927. 
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A teoria hipodérmica, que enfatiza o caráter dos efeitos totalitários da mídia, foi 

duramente criticada por pesquisas posteriores. Lazarsfeld, Berelson e Gaudet
56

 (1944 

apud MATTELART; MATTELART, 2012), em um estudo sobre a campanha 

presidencial nos Estados Unidos, descobriram que pouco mais da metade dos indivíduos 

dava a devida atenção ao noticiário político, apesar de estar sendo bombardeada pela 

propaganda. O fator mais importante para a determinação do voto seriam os contatos 

pessoais, apontaram Lazarsfeld e colegas, e esses seriam afetados apenas de forma 

indireta pelo discurso da mídia (mas os autores destacam a importância do papel dos 

formadores de opinião). Essa é a formulação central da “teoria dos efeitos limitados”. 

Pelos anos seguintes, a consequência de estudos dessa natureza é que a imprensa 

deixou de figurar entre as maiores preocupações dos pesquisadores da intersecção entre 

comunicação e política – é natural que se reduza o interesse por estudar um objeto de 

influência limitada. Porém, com a ascensão da TV e, mais recentemente, das novas 

mídias digitais o interesse científico foi tomado por um renovado olhar sobre os meios 

de comunicação. Afinal, não se pode ignorar a relevância de investigar a mídia, já que, 

nas sociedades contemporâneas, a cobertura jornalística tem servido como uma das 

principais fontes de informação. Durante muitas décadas, eleitores buscaram subsídios 

na imprensa para decidir o voto. Mas o ponto de virada, novamente, teve como marco 

inaugural um estudo de grande repercussão no mundo das comunicações. E ele foi local. 

Foi no estado da Carolina do Norte, na pequena Chapel Hill, uma cidade de 51,3 

quilômetros quadrados (o equivalente no Brasil à pernambucana Camaragipe), que 

McCombs e Donald Shaw provaram pela primeira vez e de forma empírica a função do 

agendamento (agenda-setting, em inglês) dos veículos de comunicação de massa. A 

hipótese que seria testada pretendia mostrar como o noticiário estabelece a agenda para 

a discussão e reflexão pública. Ou provar, como na definição sumária de Cohen
57

 (apud 

MCCOMBS, 2009, p. 19), que os veículos noticiosos poderiam não ser bem-sucedidos 

em dizer às pessoas o que dizer, mas são surpreendentemente bem-sucedidos em dizer 

às audiências sobre o que pensar.  

O teste de McCombs e Shaw foi aplicado em Chapel Hill na eleição presidencial 

de 1968 sobre um conjunto aleatório de eleitores indecisos. As fontes principais de 

                                                 

56. LAZARSFELD, Paul F.; BERELSON, Bernard; GAUDET, Hazel. The People’s Choice. 
New York: Duell, Sloan & Peace, 1944. 
57. COHEN, Bernard. The Press and Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press, 
1963. 
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informação utilizadas por esses eleitores reuniam cinco jornais locais e nacionais, duas 

redes de televisão e duas revistas noticiosas. O que se descobriu era que havia uma 

“correspondência perfeita” entre os temas que dominaram as agendas midiática e 

pública. A dupla continuou suas investigações, expandindo e variando o número de 

localidades e veículos de comunicação nas disputas seguintes. Fizeram isso em 1972 em 

Charlotte, onde ficou evidente que o jornal local, o Charlotte Observer, exerceu 

influência nos primeiros meses de campanha, e em 1976 nas cidades de Lebanon, em 

New Hampshire; Indianápolis, Indiana; e Evanston, Illinois.  

Os pioneiros estudos de agenda-setting de McCombs e Shaw fomentaram uma 

linha profícua de pesquisas, introduzindo novos elementos de investigação. As teorias 

do framing
58

 (a mídia foca a atenção sobre determinados eventos e as características e 

propriedades dessas notícias influenciam a percepção do público) e priming
59

 (como a 

mídia altera os padrões pelos quais as pessoas avaliam situações ou pessoas) 

estabeleceram uma segunda etapa nas pesquisas sobre o agendamento. Nessa fase, 

afirmou-se que os governos podem estabelecer uma agenda (institucional) passível de 

ser transferida para a opinião pública por meio dos veículos de comunicação. 

Posteriormente, uma terceira fase levou a teoria da agenda para um novo patamar 

exploratório: como a agenda da mídia é constituída de forma mais global e orgânica. 

Ou, em outras palavras, como o noticiário é parte de um ecossistema interdependente. 

Os jornalistas validam seu senso de notícias observando o trabalho 
de seus colegas. Os jornais locais e as estações de televisão 
observam todos os dias as agendas noticiosas de seus competidores 
diretos que disputam a atenção local. Veículos locais também 
observam as agendas propostas por organizações de status superior. 
Nos Estados Unidos são os casos dos principais jornais regionais, a 
Associated Press, as redes nacionais de televisão, e os jornais de 
elite de Nova York e Washington. Naturalmente, esses meios de 
comunicação de maior status também se observam. (MCCOMBS, 
2009, p. 179) 

Na obra recente de McCombs, A Teoria da Agenda, o autor defende que a 

concepção de Cohen deveria ser ampliada: a mídia nos diz sobre o que pensar e também 

como pensar. No epílogo dessa obra, o pesquisador rechaça previsões futurísticas sobre 

o fim do agendamento causado pela pluralidade de fontes informativas e novos padrões 

                                                 

58. GOFFMAN, Erving. Frame Analysis: an essay on the organization of experience. New 
York, NY et al.: Harper & Row, 1974. Disponível em: 
<https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/SOC571E/um/E.Goffman-FrameAnalysis.pdf>; acesso 
em 30 nov. 2017. 
59. IYENGAR, Shanto; KINDER, Donald R. News That Matters: television and American 
opinion. Chicago: University of Chicago Press, 1987. 
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de comportamento, como as audiências que se fragmentam. Para ele, há pouca 

evidência para mostrar que essa tendência se manterá, ainda mais quando “a maioria dos 

sites noticiosos na internet é subsidiária da mídia tradicional, as versões online dos 

jornais, revistas, redes de televisão e canais de emissoras de TV noticiosa a cabo” 

(2009, p. 225). O que haverá, segundo McCombs, é uma redundância nas agendas de 

mídia no futuro próximo
60

. 

2.1) A era dos “efeitos limitados” 

No campo da política e, especificamente, nos clássicos estudos sobre 

comportamento eleitoral, o interesse maior recaía sobre como a decisão do voto é 

tomada pelos cidadãos, e a mídia era só uma das variáveis testadas – na maioria das 

vezes, para ser descartada. Por muitos anos, prevaleceu a “teoria dos efeitos limitados”, 

até que outras correntes explicativas foram surgindo. Elas vão desde a existência de um 

eleitor racional que procura estar bem informado (ARROW, 1951) até a de um 

representado que se contenta com um mínimo de informação para definir seu voto 

(DOWNS, 1957). Pode também enxergar um eleitor cujas escolhas são adotadas em 

função de suas relações sociais somadas a um uso seletivo da informação disponível no 

mercado (CAMPBELL et al, 1960). Há pesquisas que identificam indivíduos que 

tomam decisões com base em baixa informação (POPKIN, 1993). E, por último, 

estudos que indicam um declínio do papel dos partidos políticos e o consequente 

desenvolvimento de modernas técnicas de comunicação destinadas a influenciar o voto 

dos eleitores (COMSTOCK; SCHARRER, 2005). 

A partir do final da Segunda Guerra, o modelo democrático enquanto forma de 

governo se tornou de ampla aceitação. A derrocada dos regimes socialistas no fim do 

século XX consolidou esse cenário. Traquina (2005, p. 50) afirma que para a teoria 

democrática o jornalismo deveria cumprir dois papéis, um com a liberdade “negativa”, 

portanto vigilante do poder político e protetor dos cidadãos sobre eventuais abusos dos 

                                                 

60. Essa não é a visão dos autores do relatório Digital News Report 2017, do Reuters Institute, 
que afirmam que a mídia hegemônica vem perdendo o monopólio na agenda-setting conforme 
surgem sites noticiosos digitais e as redes sociais ganham a preferência das pessoas para se 
informarem. Antes, Wolf (2008, p. 178) já expressava suas reservas em relação a essa 
tendência de pesquisa, uma vez que a hipótese de agenda-setting trata apenas marginalmente 
“a respeito do que é e como nasce uma issue”, ou seja, quando um assunto se torna relevante 
o bastante para se tornar uma questão a ser debatida pela sociedade. A massificação das 
novas tecnologias, que pulverizaram e expandiram enormemente as portas de entrada para os 
grandes assuntos em debate, reduziram ainda mais o papel dos veículos noticiosos na 
definição das agendas públicas. 
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governantes, e outro com a liberdade “positiva”, fornecendo às pessoas informações 

para que elas pudessem exercer suas responsabilidades cívicas. “Os jornais deveriam 

servir aos leitores e não aos políticos.” 

Dentro da teoria democrática contemporânea, duas grandes correntes 

sobressaíram: a competitiva e a popular. Na primeira, destacam-se autores como Joseph 

Schumpeter (elitismo democrático) e Robert Dahl (pluralismo democrático); já na 

segunda as referências são Jürgen Habermas (deliberacionista) e Carole Pateman 

(participacionista). Schumpeter (1975, p. 242) via a democracia como “o arranjo 

institucional para chegar a decisões políticas pelas quais os indivíduos adquirem o poder 

de decidir mediante uma competição pelo voto popular”. O economista defendia a ideia 

de que o povo era incapaz de tomar as decisões políticas e, assim, “a função primordial 

do eleitorado (é) gerar um governo”. Só que para ela funcionar dentro desse arranjo é 

preciso que existam liberdades básicas como o direito à informação: 

Se, pelo menos em princípio, todos são livres para concorrer à 
liderança política apresentando-se ao eleitorado, isto exige na maioria 
dos casos, embora nem sempre, um grau considerável de liberdade 
de expressão para todos. Em especial, isso normalmente pressupõe 
uma grande liberdade de imprensa. (SCHUMPETER, 1975, p. 271-
272) 

É nesse ponto que ele e o contemporâneo Walter Lippmann se aproximam, por 

idealizarem uma narrativa democrática favorável a uma imprensa institucional. Em 

busca de uma visão mais realista da democracia do que o liberalismo clássico, 

Schumpeter proclamava que os governantes deveriam ser escolhidos apenas entre os 

membros das elites – entendia que, por serem em número reduzido, elas seriam mais 

organizadas e preparadas para governar. Caberia ao povo apenas eleger os candidatos. 

Mas até que ponto os cidadãos estariam aprendendo com a mídia, e também a partir de 

suas discussões informais, como conseguir formular “opiniões informadas” para que, os 

eleitos, solucionassem as mais importantes questões da agenda política? 

Bernard Manin alertava que a concepção original do governo representativo não 

se pretendia democrática, sendo que a eleição era, inclusive, um princípio aristocrático. 

Embora os fundadores da democracia nos Estados Unidos não tivessem a intenção de 

criar um sistema no qual o povo governasse o país, eles também não desejavam que as 

decisões tomadas pelos representantes fossem desconexas da vontade dos representados. 

É nesse sentido que Manin esboça preceitos do que chamou de “democracia de 

público”, um modelo ideal alicerçado em torno de quatro postulados: independência 
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parcial dos representantes, o caráter recorrente das eleições, a liberdade da opinião 

pública e as decisões políticas tomadas após debate (MANIN, 1997). 

Na democracia de público, Manin defendia que não era possível prever os 

resultados eleitorais, já que os representados adotam motivos dispersos para exercer sua 

cidadania. Porém, percebia ele, é importante notar que cada vez mais as pessoas têm-se 

inclinado a um voto personalista, centrado na figura dos representados, em detrimento 

do voto partidário. É a partir dessa realidade que diferentes e particulares formas de 

interação se estabelecem entre mídia e políticos, já que o processo decisório passou a 

ser intermediado também (e cada vez mais) pelos órgãos noticiosos. 

O autor afirmava que os meios de comunicação tendem a privilegiar 

determinadas qualidades pessoais dos políticos e não necessariamente questões de 

maior relevo ou importância para que as pessoas possam estar bem informadas. “Os 

candidatos vitoriosos não são os de maior prestígio local, mas os ‘comunicadores’, 

pessoas que dominam as técnicas da mídia. O que estamos assistindo hoje em dia não é 

o abandono dos princípios do governo representativo, mas o fato de que uma nova elite 

está tomando o lugar dos ativistas e líderes de partido. A democracia do público é o 

reinado do ‘comunicador’.” (MANIN, 1995). 

Outro estudioso da teoria democrática, Robert Dahl (1997), autor de Poliarquia, 

não compartilhava dessa visão pessimista sobre os regimes democráticos. Entendendo a 

poliarquia
61

 como uma “democracia real”, portanto aquela que faz parte do nosso dia a 

dia e não a ideal, o teórico procura explicar as transformações da democracia a partir de 

meados do século XVII, quando ela passa pela mudança histórica de lugar das cidades-

Estados (da Grécia e de Roma) para o dos Estados nacionais. Com o aumento da 

população e das fronteiras territoriais, as assembleias dos cidadãos tornaram-se 

inviáveis e, como alternativa, foi instituída a representação (com o passar do tempo, ela 

ganhou diferentes formatações), que, por sua vez, viabilizou que o regime democrático 

pudesse se expandir, porém não com participação ilimitada. É nesse ponto que Dahl 

defendia a diversidade como elemento-chave para as democracias: 

Nas fidelidades locais e regionais, nas identidades étnicas e raciais, 
na religião, nas crenças políticas e nas ideologias, nas ocupações, 
nos estilos de vida e assim por diante. A população relativamente 
homogênea de cidadãos unidos por laços comuns a cidade, língua, 

                                                 

61. “Poliarquia” por ser entendida como o “governo de muitos” (composição dos sufixos “poli” e 
“arquia”), distinguindo-se da monarquia (governo de um) ou da oligarquia (governo de poucos). 
Nos textos de Dahl, ele restringe o uso da palavra “democracia” para o tipo “ideal”, mais 
próximo da democracia direta das cidades-Estados.  
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raça, historia, mitos, deuses e religião, a qual era uma parte tão 
manifesta da visão de democracia da antiga cidade-Estado, tornou-se 
algo impossível, para todos os efeitos práticos. (DAHL, 2012, p.344-
345) 

Porém, Dahl entendia que a diversidade levava a uma consequência inevitável 

nas poliarquias, o conflito, e, ao mesmo tempo, também a um pluralismo com maior 

presença de grupos sociais disputando espaços nos regimes democráticos. A escala 

maior dessas sociedades “indubitavelmente contribuiu de alguma forma para a expansão 

dos direitos individuais” (DAHL, 2012, p.349). E, como última consequência, essa 

mudança de lugar da democracia da cidade-Estado para o Estado nacional levou ao 

surgimento de um conjunto de instituições da poliarquia, a democracia real, cuja 

presença e efetividade tornam os regimes mais ou menos eficientes. 

Dahl acreditava que boa parte das democracias contemporâneas podia ser vista 

como adequada, justamente por terem, em comum, instituições como representantes 

eleitos, eleições livres, justas e frequentes, liberdade de expressão, fontes de informação 

diversificadas, autonomia para associações e cidadania inclusiva (defesa de direitos 

políticos). O teórico entendia ser necessária a institucionalização de eleições 

competitivas e que, em torno delas, é preciso que algumas liberdades ou garantias 

vigorem entre um pleito e outro. Nessa concepção, a mídia oferece a oportunidade para 

que as pessoas formulem as preferências, uma das condições básicas para a existência 

de um regime democrático – as outras duas são a possibilidade de expressarem suas 

opiniões e que possuam igual peso na conduta do governo. O que nos cabe ressaltar é 

que mesmo entre duas correntes realistas de pensamento, de Schumpeter e Dahl, se 

pressupõe um regime de competição, que por sua vez demanda a existência de uma 

sociedade mediada pelos veículos de comunicação capaz de tornar as disputas mais 

justas e equilibradas.  

Carole Pateman, em Participação e Teoria Democrática, parte da discussão 

sobre autores como Schumpeter, Dahl e outros contemporâneos a ela para pontuar como 

a participação não era vista como um pré-requisito da democracia. Contudo, para a 

autora, a participação política desenvolvida em âmbito local tem um “caráter educativo” 

que torna os cidadãos conscientes e influenciará, positivamente, na participação direta 

do povo na tomada de futuras decisões. Na concepção de Pateman, para haver um 

governo democrático a sociedade deve participar.  

Não é demais lembrar que nos estudos da qualidade da democracia a 

participação é uma das variáveis avaliadas. Quanto maior, como a presença dos eleitores 
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nas urnas, mais democrático é o país. Alguns autores
62

, mas não Pateman, acabam 

relacionando a mídia com essa qualidade, uma vez que os meios de comunicação seriam 

fundamentais para garantir liberdade de expressão e de informação
63

. Nessa vertente, o 

jornalismo é considerado como um aliado dos cidadãos por permitir que as demais 

instituições, como a Justiça e a sociedade civil organizada, funcionem plenamente e as 

liberdades estejam asseguradas para todos. 

Habermas via como limitada a conceituação teórica de Paterman de que a 

participação teria um “caráter educativo”. O filósofo estava interessado em devolver aos 

indivíduos papel central na arena política, para que fossem capazes de se posicionar 

contra os ideais liberais que marcam a relação Estado-sociedade. Para ele, a ação 

política está ligada a um agir comunicacional, pelo qual os cidadãos discutem coletiva e 

publicamente questões públicas – e não necessariamente com a obrigatoriedade de se 

atingir consensos uma vez que as sociedades são heterogêneas. Retomando sua obra 

seminal
64

 sobre a história da esfera pública burguesa, Habermas pensava em como 

viabilizar um modelo de comunicação para uma efetiva deliberação política.  

A comunicação política mediada na esfera pública pode facilitar 
processos de legitimação deliberativa em sociedades complexas 
somente se um sistema mediático auto-regulador adquire 
independência com relação a seu ambiente social, e se audiências 
anônimas garantem um feedback entre o discurso informado da elite 
e uma sociedade civil responsiva. (HABERMAS, 2008, p.10) 

O que Habermas entendia é que essas duas condições seriam necessárias para 

que houvesse, dentro dos processos democráticos, coesão interna entre negociações e 

discursos, porque só assim se poderia chegar a resultados “ora racionais, ora justos e 

honestos”. Na primeira condição, a independência editorial poderia estar em perigo 

quando “proprietários privados de um império midiático desenvolvem ambições 

                                                 

62. O capítulo 6 aprofundará o debate em torno da relação da mídia com a qualidade da 
democracia. 
63. Dentro das discussões mais amplas sobre democracia, a liberdade de imprensa foi vista 
como a principal salvaguarda das liberdades civis associadas à liberdade de expressão. Muitas 
vezes associado ao livre fluxo de informação nos países em desenvolvimento, o papel do 
jornalismo é tido como parte integrante do funcionamento efetivo da democracia. E, como tal, 
grande parte dos problemas de manutenção da liberdade de expressão foi abordada por 
jornalistas e organizações apoiadas por jornalistas, que tentaram corrigir violações dessa 
liberdade em todo o mundo. (ZELIZER, 2004, p. 157). 
64. HABERMAS (1984), em Mudança Estrutural da Esfera Pública, mostra como a difusão da 
imprensa no século XVII articulou um espaço de debate político autônomo na Europa, onde a 
sociedade civil se posicionava contrária ao aparelho burocrático. Porém com o tempo, a 
mercantilização da imprensa acabou pondo em risco a autonomia da própria esfera pública. Os 
meios de comunicação, segundo Habermas, se converteram em agentes falseadores do 
debate na sociedade. 
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políticas e usam seu poder de propriedade para adquirir influência política” 

(HABERMAS, 2001, p. 421). Ele cita os casos dos magnatas Rupert Murdoch e Silvio 

Berlusconi, mas é possível replicar esse alerta até para veículos pequenos. Um 

empresário com pretensões políticas locais pode muito bem usar um jornal para se 

projetar politicamente junto à opinião pública. Já na segunda condição, Habermas 

revelava preocupação em contrabalançar o desequilíbrio de forças dentro de uma 

sociedade. “A esfera pública política precisa de contribuições dos cidadãos que dão voz 

aos problemas da sociedade e que respondem às questões articuladas no discurso de 

elite”
65

. Em resumo, uma democracia deliberacionista se impõe justamente para resolver 

tensões e conflitos sociais referentes aos interesses difusos de diferentes grupos
66

. 

Nas democracias modernas, as interpretações de Schumpeter e Dahl estão mais 

próximas e assentadas na realidade, enquanto as de Pateman e Habermas padecem de 

exemplos concretos de sua aplicabilidade, o que acaba por dar à corrente competitiva 

alguma vantagem sobre a popular entre os estudiosos da teoria democrática. 

Schumpeter, em particular, defendia a democracia enquanto método político, a partir de 

um sistema que depende de uma representação política. Para participacionistas e 

deliberacionistas, o problema é que a representação política não é e jamais será 

democrática enquanto o poder continuar nas mãos de uma elite. Mas o que nos cabe 

dizer é que esses teóricos não deixaram de pensar na importância primária de haver 

cidadãos bem informados para poder tomar as decisões corretas. 

Conforme os valores democráticos se disseminaram, a democracia tem-se 

tornado objeto constante de acalorados debates acerca de sua prática. Embora fuja do 

escopo desta pesquisa, é preciso destacar que uma minoria controla a riqueza e esse tipo 

de arranjo passa pela informação que o restante da sociedade consume. Nesse sentido, 

as eleições se tornaram momentos episódicos, para os quais a população é convocada de 

tempos em tempos, mas as reais decisões passam por outros processos que não só os 

eleitorais. A vantagem das disputas é que, quando realizadas de forma livres e justas, 

abrem espaço para que a maioria encontre meios de forçar a minoria a fazer algumas 

concessões. Entre a teoria e a prática, é assim que os regimes democráticos têm 

superado seus obstáculos. 

                                                 

65.  Ibid, p. 421. 
66. Hallin e Mancini (2010) compararam a tensão para a homogeneização em uma mídia global 
em diferentes Estados-nação, argumentando que a esfera pública se tornou mais aberta devido 
à erradicação de limitações políticas em certas regiões e, simultaneamente, mais fechada por 
causa de restrições impostas pela ascensão de gigantes empresariais das comunicações. 
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É a partir desse cenário que resta ao cidadão a missão de buscar se informar e 

arquitetar uma decisão política frente a opiniões divergentes, seja durante um campanha 

eleitoral ou fora dela. Numa disputa pelo voto, a informação torna-se um item relevante 

no processo político, devendo estar disponível para a escolha esclarecida por parte dos 

cidadãos. O representado definirá a escolha de seus representados entre as diferentes 

alternativas eleitorais de que dispõe situando essa decisão a partir do espaço que é dado 

pelos vários temas controversos presentes na agenda de uma campanha política 

(MIGUEL, 2003). Para o autor, essa realidade obriga aqueles que pleiteiam o voto a 

conquistarem as preferências de um eleitorado instável por meio de um processo que 

passa pelas instâncias midiáticas. Nesses meios, como alertava Manin, se ressalta e se 

reforça a importância da personalização das escolhas dos eleitores, em detrimento das 

lealdades aos partidos. Esse fato se dá pela burocratização das estruturas internas dos 

partidos, bem como pela diminuição de opções políticas e pelas mudanças que a mídia 

eletrônica introduziu na competição eleitoral. 

Em toda eleição, há questões que ganham maior destaque em torno da disputa 

eleitoral e do jogo político, e muitas delas são apresentadas ao público em geral pelos 

meios de comunicação de massa. É nesse ponto que surge outra questão relevante: em 

que medida o discurso midiático tem estimulado (ou desestimulado) o envolvimento dos 

cidadãos na política? Thompson (2002 e 2014) afirma que uma democracia sólida é 

uma forma de governo em que a vasta maioria dos cidadãos comuns tem um interesse 

ativo no processo por meio do qual são governados, mas que a partir da insistência pela 

escandalização midiática da política, setores significativos da população deixaram de se 

interessar por esse processo. 

Para ilustrar esse ponto, basta citar o estudo de Meneguello (2010), em que ela 

procurou testar se havia alguma correlação entre o acesso à informação e a avaliação do 

desempenho da democracia, concluindo que é muito baixa. Mesmo entre aqueles 

cidadãos que assistem ao principal telejornal do país, o Jornal Nacional, da TV Globo, 

o consumo de notícias tem alguma importância, mas não se mostra determinante para a 

dimensão mais geral do desempenho do regime. Segundo a autora, boa parte das bases 

da satisfação com o funcionamento da vida do país reside no julgamento das ações 

públicas cotidianas, próximas do cidadão. Importante frisar, no contexto dessa tese, que 

é exatamente nessa escala territorial que a mídia regional ou o jornalismo local atua ou 

deveria atuar de forma mais direta. 
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Teóricos como Sartori (1994) e Capella e Jamieson (1997) argumentaram que os 

meios de comunicação têm fomentado o cinismo e a desconfiança dos cidadãos ao 

fornecerem de forma predominante notícias negativas sobre o campo da política. Os 

autores preocupavam-se com o baixo índice de participação nas eleições de eleitores 

norte-americanos, que se revelavam cada vez mais desinteressados. As disputas 

presidenciais no Brasil se tornaram um campo fértil para pesquisas exploratórias dessa 

natureza (Veja MIGUEL, 2003; VASCONCELOS, 2006; COLLING e RUBIM, 2006; 

ALDÉ, MENDES e FIGUEIREDO, 2007; PORTO, 2007; ALMEIDA, 2008; 

MESQUITA, 2008; AZEVEDO, 2009; SILVA, 2011). A preocupação é procurar inferir 

como a informação disseminada pelos meios de comunicação pode influir no 

comportamento eleitoral e, por extensão, na própria satisfação da população com o 

regime e confiança nas instituições democráticas. 

Vale a pena exemplificar esse ponto com outras duas hipóteses que tentam 

explicar a hoje distante eleição de 2006, na qual ficou visível a discrepância entre 

cobertura midiática negativa do governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 

sua reeleição. Hunter e Power (2007) sustentam que teria prevalecido o voto econômico 

no qual os pobres ajudaram a reeleger o político e os profissionais de classe média, ao 

contrário, retiraram seu apoio histórico ao petista. 

Os autores afirmam que a queda na votação de Lula nos municípios mais 

desenvolvidos podia ser facilmente explicada pela percepção dos eleitores mais 

esclarecidos a respeito dos escândalos de corrupção que surgiram antes das eleições de 

2006, amplamente noticiados pelos veículos de comunicação. Já os pobres estariam 

desinformados (por causa da baixa penetração de revistas e jornais), seriam lenientes 

com as denúncias de corrupção ou teriam relevado o noticiário a partir de um cálculo de 

que os benefícios proporcionados pelo presidente valiam mais a pena do que qualquer 

assunto explorado pelos veículos de comunicação. 

André Singer (2009), por seu turno, introduziu nesse debate o fenômeno do 

lulismo, que surgiu como resultado de um realinhamento eleitoral que se cristalizou em 

2006 a partir de alguns fatores como a mudança da conjuntura econômica internacional, 

a adoção de políticas para reduzir a pobreza e para a ativação do mercado interno e a 

crise do “mensalão”, escândalo político-midiático que monopolizou as atenções da 

imprensa em 2005. Para o autor, o lulismo rompeu com a lógica na qual a esquerda 

organizava segmentos baixos e médios da “classe média” em torno de uma ideologia de 

esquerda, o centro atraía as “classes médias” ao redor da modernização do capitalismo, 
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e a direita mobilizava o subproletariado contra a esquerda. Os dois governos de Lula 

jogaram com a arbitragem entre as coalizões rentistas (formada pelo capital financeiro e 

a classe média) e produtivista (compostos por empresários industriais associados aos 

trabalhadores). 

Se Lula não fazia questão de ocultar o menosprezo que sentia pelos formadores 

de opinião, nas palavras de Singer, como explicar que ele tivesse conseguido eleger a 

sucessora e a ajudado a conquistar a reeleição em 2014? A literatura é farta de estudos 

que mostram que a recíproca era verdadeira, ou seja, os veículos de comunicação não 

morriam de amores pelo petista. É razoável criar a hipótese de que essa e também as 

eleições de 2010 e 2014 poderiam ser explicadas a partir da estratégia de melhorar a 

distribuição
67

 da verba publicitária para veículos da mídia regional? A imprensa dos 

interiores e de estados menores brasileiros pode ter feito a diferença, no sentido de 

arrefecer as críticas originárias dos principais veículos de comunicação em relação ao 

lulismo? Infelizmente, não há pesquisas que tenham verificado esta variável (mídia 

regional) nas últimas eleições presidenciais. 

O que há são estudos bastante ilustrativos que já antecipavam, de certa maneira, 

os anos conflituosos que viriam. Braga e Casalecchi (2016) mostram como os resultados 

das acirradas eleições de 2014 afetaram o apoio dos perdedores
68

 à democracia. O que 

os pesquisadores descobriram é que os que apoiavam o candidato derrotado e rejeitavam 

o PT tendiam a abandonar o apoio ao regime democrático. Porém um aspecto em 

particular chama mais a atenção: os paulistas são mais autoritários, porque revelaram 

estar “mais dispostos a acreditar que, em algumas circunstâncias, um regime autoritário 

é melhor que a democracia”
69

. Esse estudo empírico foi feito a partir do Estudo Eleitoral 

Brasileiro (Eseb), um survey aplicado nas eleições desde 2002 pelo Centro de Estudos 

de Opinião Pública (Cesop). A hipótese dos autores é que há uma crescente rejeição ao 

PT no estado, amplificado pela revelação de escândalos de corrupção. A variável mídia 

não foi testada, embora dois dos principais veículos de comunicação do país sejam 

paulistas. 

                                                 

67. No site da Secom, é possível atestar a evolução do cadastro de veículos passíveis de 
participarem dos planos de mídia do governo federal. Em 2003, havia 173 jornais cadastrados, 
ante os 2.817 de 2015. Disponível em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/midia/resultados-da-
comunicacao-regionalizada-2013-2012>; acesso em 17 nov. 2017.  
68. Desde a redemocratização, a vitória de Dilma Rousseff foi a mais apertada de todas as 
eleições. No dia 26 de outubro de 2014, ela obteve 51,6% dos votos válidos ante os 48,4% do 
tucano Aécio Neves. Como mais de 112 milhões de eleitores foram às urnas no segundo turno, 
isso corresponde a cerca de 51 milhões de “perdedores em números absolutos”. (Ibid, p. 550). 
69. Ibid, p. 559. 

http://www.secom.gov.br/atuacao/midia/resultados-da-comunicacao-regionalizada-2013-2012
http://www.secom.gov.br/atuacao/midia/resultados-da-comunicacao-regionalizada-2013-2012
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A escandalização da política combinada com a extrema politização do noticiário 

dos grandes veículos de comunicação em anos recentes revela uma “grave deficiência 

do funcionamento da democracia”, afirmam Feres Júnior e Sassara (2016). Pontuando 

casos de corrupção de 2010 a 2014 publicados pelos jornais Folha de S.Paulo, O Globo, 

O Estado de S. Paulo e pelo programa Jornal Nacional, da TV Globo, e contrapondo 

com a análise da cobertura feito pelo Laboratório de Estudos da Mídia e Esfera Pública, 

os pesquisadores concluíram que o histórico dos meios de comunicação aponta para 

uma “politização e viés intencional, e não busca de imparcialidade ou equilíbrio”
70

, mas 

que em 2014 os escândalos foram mais relacionados à malversação do dinheiro público 

e menos ao tráfico de influência e abuso de poder. O que eles dizem, textualmente, é 

que a cobertura nas últimas eleições teve um “viés fortemente antipetista” e “mais 

benevolente” sobre os escândalos do PSDB, então o principal adversário do PT. 

Esse tipo de cobertura, cuja narrativa se repete ao longo de um período, impacta 

negativamente a opinião pública. E isso se dá pela capilaridade do sistema midiático 

brasileiro, centrado na principal emissora de TV, nos grandes jornais e na rede de rádios 

que compõem esse aparato discursivo, tema que será desenvolvido nos capítulos 

seguintes. Um estudo de Dias e Kerbauy (2015) mostrou que a penetração do noticiário 

se dá de forma mais efetiva entre as pessoas com mais anos de estudo. Os pesquisadores 

avaliaram a variável mídia, a partir do hábito de ler jornal, de assistir a algum telejornal 

nacional ou regional e ouvir rádio. No primeiro caso, o Eseb 2014 indica que 50,9% da 

população em geral não têm o costume de ler jornal, um dado discrepante com quem 

tem ensino superior: nesse grupo, 78,7% leem a versão impressa, a digital ou ambas. Os 

dados se repetem para a relação entre assistir telejornal e escolaridade. Oito de cada dez 

brasileiros com ensino superior assistem o noticiário nacional ou regional pela TV. Por 

último, não há distinção notável entre os ouvintes de rádio.  

O que esse estudo revela é que os brasileiros que possuem o ensino superior são 

mais informados e interessados por política, participam e apoiam mais a democracia, 

porém estão insatisfeitos com o funcionamento desse regime. A tão propalada asserção 

“a democracia é a melhor forma de governo” – 62,1% dos brasileiros mais escolarizados 

pensam assim – sofre abalos quando se descobre que 10,3% disseram que a ditadura é o 

melhor regime para o país. Os testes estatísticos indicaram que os que acham que a 

ditadura é melhor que a democracia tem 4,2 mais chances de ter o ensino superior 
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completo. Confrontando essa pesquisa com a de Braga e Casalecchi (2016), percebe-se 

que possuir um nível maior de informação no Brasil não é algo que contribua de forma 

decisiva no apoio ao regime democrático. O que nos leva a questionar: a cobertura 

insistentemente negativa dos veículos de comunicação, nitidamente marcada pela 

agenda dos escândalos políticos midiáticos conforme apontam Feres Júnior e Sassara 

(2016), está causando efeitos deletérios? 

Baquero e González (2016) afirmam que os avanços democráticos meramente 

formais e os investimentos sociais aquém das necessidades produzem crises econômicas 

que, por seu turno, geram na população uma cultura política cética e desconfiada. Isso 

faz com que o Brasil viva, na prática, uma democracia inercial que, em oposição a 

outros tipos (deliberativa ou representativa), impede a adoção de práticas políticas que 

contribuam para um real desenvolvimento econômico. Em outras palavras, vícios de um 

passado autoritário, como “clientelismo, paternalismo, privatismo, corrupção e 

patrimonalismo”
71

, são preservados e afetam negativamente os princípios democráticos. 

Sobre as eleições de 2014, também a partir de dados do Eseb, os pesquisadores afirmam 

que “a exposição pela mídia de uma situação econômica adversa parece ter 

desencadeado rapidamente uma percepção de pessimismo que afeta a avaliação das 

instituições”
72

, somada à crise de popularidade dos líderes políticos, ambos se tornando 

fatores de desestabilização do regime. A inércia se torna um beco sem saída no país. 

Parte dessa tendência inercial da democracia pode ser explicada se levarmos em 

conta o conservadorismo econômico aceito pela sociedade. Não se trata aqui de associar 

a uma onda conservadora que, nos fins da segunda década do século XXI, parece varrer 

o mundo, mas das opções adotadas pelas elites políticas e econômicas que não são 

contestadas pela maioria da população. Arretche e Araújo (2017) analisaram, a partir de 

diferentes surveys
73

 entre 2008 e 2014, se os eleitores brasileiros aprovariam maior ou 

menor intervenção do Estado na redução das desigualdades com ou sem aumento da 

tributação. O brasileiro, nesse ponto, se revela contraditório: deseja “redistribuição sem 

taxação”. O que surpreendeu os pesquisadores, mas está em consonância com o que já 

foi exposto até agora, é que os mais pobres, potencialmente os maiores beneficiários de 

                                                 

71.  Ibid, p. 496. 
72.  Ibid, p. 517. 
73. Para o ano de 2008, foram utilizados dados do Projeto de Sistema de Indicadores de 
Estratificação e Mobilidade Social; para 2013, a pesquisa “Imagens da Federação”, do Centro 
de Estudos da Metrópole; e nas eleições de 2010 e 2014, o Estudo Eleitoral Brasileiro (Ibid, p. 
16-17). 
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políticas redistributivas, são os que mais acreditam que é possível reduzir desigualdades 

sem aumentar impostos. 

Guazina (2014), procurando discutir as relações entre a cultura política e a 

subcultura jornalística, argumenta que os meios de comunicação tradicionais tendem a 

realizar coberturas que contribuem para a manutenção da desconfiança na política, mas 

que essa prática faz parte do próprio ethos do jornalismo. E isso ocorre com sinais 

trocados, ou seja, a desconfiança na cultura política deve ser vista de forma negativa, o 

oposto do que ocorre no campo do jornalismo.  

Ao assumir o papel de porta-voz do ‘interesse público’ como um 
contrapeso ao poder dos governos nas democracias – um porta-voz 
que o público não elegeu e com o qual se relaciona de forma 
mediada, com base em uma relação de consumo –, o jornalismo se 
legitima e ganha credibilidade, isto é, assegura um lugar de poder 
dentro da sociedade. Neste ponto, é importante mencionar que o 
jornalismo alterou a maneira como os atores políticos conseguiam 
obter ou não visibilidade, modificando a própria ideia do que seja um 
‘evento público’, ao prescindir da presença física de um público, e 
assim, misturando os conceitos de público e privado. Isso trouxe 
implicações importantes para as democracias liberais que têm como 
definição clássica ser o ‘governo do poder visível’ ou o ‘governo do 
poder público em público’. (GUAZINA, 2014, p. 7). 

A concentração midiática, construída historicamente, e uma representação 

política que não é democrática, segundo os teóricos, acabam por tecer uma complexa 

relação simbiótica entre comunicação e política. Essa relação é caracterizada por ser 

estruturada de cima para baixo. De um lado, temos a influência predominante dos 

maiores e principais veículos de comunicação, que sobreviveram à industrialização do 

fazer jornalístico, sobre o sistema midiático brasileiro. O tipo de notícias que os jornais 

de circulação nacional decidem publicar define o agendamento de veículos menores. Se 

a escandalização da política é o tom a ser dado, com que autoridade os pequenos e 

médios diários podem sair da armadilha? Isso porque as elites, que são donas de jornais 

de todos os portes e em todo o país, mobilizam os setores médios da sociedade em torno 

de suas causas. Os veículos de comunicação podem não chegar ao extremo de defender 

a volta da ditadura, mas silenciam sobre o assunto. Cabe uma questão: essa omissão é 

uma estratégia para não incomodar seus leitores ou os donos dessas empresas, de 

alguma forma, acalentam um sistema mais autoritário para o país? 

Tentativas de explicar o impeachment de 2016 têm ocupado um lugar de 

destaque dentro da academia e fora dela. A literatura faz um salutar exercício de 

reflexão e balanço sobre a experiência lulista no poder, mas ainda está longe de esgotar 

o assunto. Antes mesmo da derrocada de Dilma, Singer (2015) apontava como se 
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formou no Brasil uma consistente frente antidesenvolvimentista que se opunha a um 

“ativismo estatal” da presidente petista, cuja intenção era fazer avançar o lulismo. Em 

seu primeiro mandato, Dilma adotou políticas anticíclicas para superar a crise mundial 

de 2008-2009, como a redução dos juros, o uso do BNDES para subsidiar o 

investimento de empresas, a política de desoneração de impostos, a reforma do setor 

elétrico e o controle sobre os fluxos de capital estrangeiro. 

Essa guinada desenvolvimentista da presidente cutucou “onças com varas 

curtas”, como sintetizou Singer, e particularmente o setor rentista, que acabou por 

ganhar apoio de onde menos se imaginava: 

Em junho de 2013, o cerco rentista recebe inesperado reforço 
proveniente das ruas. O caráter contraditório das manifestações de 
junho, iniciadas pela esquerda e engrossadas pelo centro e pela 
direita de maneira inusitada, elevou a rejeição à presidente, 
obrigando-a ceder mais alguns metros de terreno. (SINGER, 2015, p. 
52) 

O Brasil caminhou a galope para o fim da conciliação conservadora entre classes 

a partir do momento em que houve o deslocamento da burguesia industrial contra o 

“ativismo estatal” desenvolvimentista. A piora das economias externa e interna, esta 

última por reflexo de ações do próprio governo, somada a “críticas de incompetência, 

arbítrio, autoritarismo e corrupção – não esquecer que o julgamento do mensalão 

ocupou enorme espaço midiático em 2012/2013”
74

 fizeram ruir a imagem pública de 

Dilma, abrindo espaço no campo político para a sua destituição. Em maio de 2016, 

quando a Câmara dos Deputados já havia aprovado o afastamento da presidente, Singer 

já denominava de “golpe parlamentar” a ruptura do pacto conservador e reconhecia que 

o lulismo havia sofrido uma enorme derrota, sobretudo com o papel decisivo da 

operação Lava Jato
75

.  

A burguesia se unificou e se politizou mais do que a classe 
trabalhadora na crise do lulismo. A partir de 2013, o capital cerrou 
fileiras em torno de uma plataforma de forte impregnação neoliberal. 
Se não houver reunificação e politização da classe trabalhadora e das 
camadas populares em geral, a batalha que se aproxima será 
perdida. (SINGER, 2016, p. 154) 

                                                 

74.  Ibid, p. 62. 
75. Iniciada em 17 de março de 2014, a Operação Lava Jato, liderada da Polícia Federal, é 
considerada a maior investigação de corrupção já realizada no país, e visa apurar um esquema 
de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. A partir de investigações 
e delações premiadas, uma força-tarefa encontrou envolvimento de dirigentes da empresa 
estatal Petrobras, empresários do setor privado e políticos dos maiores partidos brasileiros. 
Ainda em curso, até fevereiro de 2018, a ex-presidente Dilma Rousseff não teve seu nome 
diretamente implicado no escândalo. 
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Para Jessé Souza, autor de A Radiografia do Golpe, alguns segmentos da 

sociedade se uniram em torno do impeachment de Dilma, destacando-se o “partido do 

dinheiro” e a grande mídia, reforçados por um “arremedo de ‘base social’” (SOUZA 

2016, p. 54) simbolizado pelos manifestantes pró-impeachment que foram às ruas e se 

imaginando não como massa de manobra, mas protagonista do drama. Para que esse 

arranjo fosse bem sucedido foi preciso construir um discurso coerente. 

O golpe se deu sob a forma de parceria entre a mídia e o aparelho 
repressivo do Estado. Como e por que se deu essa parceria? 
Primeiro temos a defesa das pautas corporativas do aparelho jurídico-
policial e depois o vazamento seletivo, sistemático e ilegal de trechos 
de depoimentos comprometedores amplamente novelizados e 
transformados em espetáculo para um público cativo. (SOUZA, 2016, 
p. 107) 

 Souza afirma, de forma categórica, que a imprensa prestou um desserviço ao 

país ao personalizar a corrupção, já que nessas situações ela pode ser “empregada como 

arma seletiva para atingir o inimigo político”
76

. E que na história republicana essa 

estratégia é recorrente para combater o inimigo de classe da elite e de seus aliados. O 

autor defende que nos regimes democráticos modernos a informação tem que ser plural 

para que o cidadão possa formar seu julgamento próprio e autônomo. “A ditadura do 

pensamento único na grande mídia brasileira compromete, portanto, a qualidade da 

nossa democracia e a qualidade da sociedade que construímos”
77

. A construção da 

narrativa colocava “os paladinos da justiça e os jornalistas” em uma luta histórica de 

vida ou morte pelo combate à corrupção. 

Uma imprensa parcial e comprada é, portanto, decisiva para a 
qualidade da democracia em uma sociedade moderna. Ela tem o 
poder de distorcer sistematicamente a percepção dos problemas 
sociais, como nos exemplos anteriores, e de, em circunstâncias 
favoráveis, pautar o que deve ser discutido e como deve ser 
discutido. (...) O poder da imprensa na sociedade midiática não é 
ilimitado, mas é decisivo. Como a informação é absorvida sempre de 
cima para baixo, a inexistência de pluralidade de perspectiva e de 
opinião é fatal para a democracia. Afinal, esta não significa apenas 
possibilidade de votar, mas de votar com independência e autonomia. 
Nas últimas décadas a imprensa passa por um processo de mudança 
estrutural importante. Como de resto das grandes corporações sob 
comando do capital financeiro, a relação de comando se verticaliza 
de modo absoluto. Esse fato permite muito maior controle do 
conteúdo de cima para baixo. (SOUZA, 2016, p. 114) 

Luis Felipe Miguel (2016, p. 31-32), partindo das referências de Downs, Sartori, 

Schumpeter e Dahl, já citados anteriormente, afirma que “democracia” é um conceito 
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em disputa, mas no caso brasileiro ela “incomoda às classes dominantes”. Sob qualquer 

ótica teórica, a democracia exige o consentimento dos governados por meio do voto, o 

que implica que “pode ser que o interesse dessa maioria se faça ouvir também”. Na 

visão do autor, os privilegiados se sentiram ameaçados com os governos do PT, com a 

perda de sua “superioridade social”. Isso porque grupos em posição subalterna 

(mulheres, lésbicas, gays, travestis, populações negras, periferias) passaram a 

reivindicar seus direitos: 

Para eles, o risco da democracia é esse: ela abre uma brecha para 
que se ouçam vozes silenciadas, para que o jogo das elites seja 
bagunçado. E, como o direito de voto e a norma formal da igualdade 
política obtém grande força normativa, reverter a democracia é tarefa 
custosa. O golpe político, no Brasil, foi desferido a jato. Mas sua 
preparação levou anos, com o trabalho de deslegitimação dos 
governos eleitos, levado a cabo pela mídia, pelos institutos privados 
destinados à disputa ideológica e pelos movimentos pretensamente 
‘espontâneos’, mas que, como já está comprovado, foram financiados 
e treinados por fundações estadunidenses. (MIGUEL, 2016, p. 34) 

No entendimento do autor, a limitada democracia brasileira vive um momento 

de encruzilhada, em que a luta política se canaliza quase exclusivamente para as 

eleições. Em uma sociedade regida por assimetria no controle de recursos, onde as 

pressões populares não são ouvidas e as condições das disputas eleitorais são adversas, 

sobretudo por sofrerem pressão do dinheiro e da mídia, o risco é de ficarmos com “uma 

democracia menos que formal”
78

.  

2.2) Global, local, “glocal” 

Patrick Charaudeau (2012) afirma que a instância de recepção é constituída de 

um conjunto impreciso de valores ético-sociais e afetivos-sociais, obrigando a instância 

midiática a apresentar informações que procurem, na medida do possível, corresponder 

às expectativas de seu público (leitor, ouvinte ou telespectador). No caso dos jornais, 

foco desta pesquisa, as empresas de comunicação oferecem notícias aos seus leitores 

com a perspectiva de que eles as considerem úteis o suficiente para despertar o interesse 

e, posteriormente, ser consumidas. O objetivo, não oculto, é o de rentabilizar seu 

produto da melhor forma possível. 

Neste sentido, ela (a instância midiática) precisa conhecer os 
comportamentos e as opiniões do público e para isso recorre a dois 
tipos de técnicas: as que permitem medir o sucesso de uma 
programação por meios eletrônicos (...) e as que permitem observar 
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os efeitos produzidos pela maneira de tratar tal ou qual programa, os 
chamados ‘estudos de impacto’. (CHARAUDEAU, 2012, p. 82) 

O autor afirma que estudos baseados nas duas técnicas geram respostas que são 

fragmentárias e pouco verificáveis. Pode-se dizer que ainda permanecem como 

“incógnitas”. Já ao se estudar a instância de recepção é (ou seria) fundamental 

diferenciar com maior precisão as mídias (nacional e regional ou local) e seus diferentes 

públicos. O problema é que os estudos dão ênfase demasiada nos veículos de circulação 

nacional em detrimento dos que não são desse pelotão de elite. Embora seja maioria e 

atinja um público superior, a mídia regional ou local é alvo de atenção secundária dos 

estudos de política e de comunicação. Só a partir da segunda metade dos anos 1990, 

como demarcou Peruzzo (2005), os pesquisadores demonstraram maior interesse pela 

temática. E isso não é obra do acaso, mas consequência do desenvolvimento das 

comunicações no país, que mimetizava a distribuição desigual da renda, acabando por 

centralizar suas produções nos grandes centros urbanos. 

Pâmela Pinto (2013), em revisão da literatura científica sobre mídias regionais, 

apontou que a imprensa local, enquanto objeto de estudo, costuma receber dois tipos de 

abordagens. A primeira focaliza a mídia regional a partir do que se concebe como 

“parâmetro de qualidade”, o jornalismo praticado pelos grupos midiáticos do Sudeste, 

sobretudo nas capitais do Rio de Janeiro e São Paulo. E a segunda, diametralmente 

oposta, supervaloriza veículos e/ou grupos em determinadas áreas geográficas do país. 

“Ambas separaram a mídia regional da mídia de referência nacional em uma postura 

negativa e inferiorizada” (PINTO, 2013, p. 96).  

Antes de avançar sobre a realidade brasileira, cabe discutir o que é ser “local” 

conforme esse conceito tem sido abordado por estudiosos do mundo todo. Com certa 

frequência, o termo é considerado como sinônimo de “comunidade” em pesquisas sobre 

a mídia, e ambos servem para enquadrar o jornalismo praticado em pequenas e médias 

cidades. Quanto menor a localidade, mais as pessoas parecem estar unidas por laços de 

parentesco e reciprocidade, anotam inicialmente Hess e Waller (2017, p. 52). Os autores 

questionam que em um mundo globalizado e com populações se movimentando 

constantemente a descrição geográfica de “comunidade” pode levar a uma compreensão 

equivocada de que as populações locais vivem harmoniosamente ou possuem interesses 

padronizados. O fato de as pessoas se engajarem em canais de comunicação similares 

ou residirem em um mesmo espaço territorial não basta para torná-los membros de uma 

mesma comunidade. 
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Em um jornal de qualquer porte, o termo “local” está ligado a “proximidade”, 

uma das definições para decidir quando um assunto é notícia. O que acontece no Brasil 

é local para os brasileiros em geral, e o que acontece em São José dos Campos guarda a 

mesma relação com os paulistas e a Praça da Sé, com os paulistanos. O conteúdo do 

noticiário local está relacionado aos acontecimentos dentro de uma particular 

localização geográfica ou a aqueles que estão conectados de alguma forma com ele. Um 

paulistano que esteja morando em Lisboa pode sintonizar na internet uma rádio de São 

Paulo e estará se conectando às notícias que são, psicologicamente, locais para ele. 

Muitos jornais do mundo todo procuram essa aproximação já nos títulos das 

publicações. A importância da geografia está explícita no Jornal de Piracicaba, no 

Correio de Uberlândia, no Denver Post ou na La Voz de Galicia. 

Para Manuel Castells, as cidades modernas são erguidas em torno do que ele 

denominou de “espaço dos fluxos”, onde redes globais-locais de informação e interação 

são mais relevantes do que as trocas que ocorrem no “espaço dos lugares” ou “espaço 

de contiguidade”. E isso se deve ao fato de as práticas sociais como a comunicação 

ocorrerem, já há algum tempo, remotamente por meio de transporte e mensagens. É o 

que podemos imaginar em relação a um jornal de uma cidade pequena que tenha se 

expandido para municípios vizinhos. Seu alcance transcende os limites geográficos.  

Essa nova forma de espacialidade é o que conceituei como espaço 
dos fluxos: o suporte material de práticas sociais simultâneas 
comunicadas à distância. Isso envolve a produção, transmissão e 
processamento de fluxos de informação. Também depende do 
desenvolvimento de localidades como nós por meio de redes de 
transporte rápido operadas por fluxos de informação. Essa 
perspectiva analítica pode contribuir para o entendimento da 
transformação extraordinária das formas espaciais que estão 
acontecendo em todo o mundo. (CASTELLS, 2010, p. XVII) 

O termo “local” tem sido empregado largamente tanto na prática quanto na 

teoria jornalística, e o próprio Castells entende que a mídia assume um papel social 

importante no mundo contemporâneo, embora não a considere como um dos influentes 

poderes (COULDRY; CURRAN
79

, 2003, p. 3 apud HESS; WALLER, 2017, p. 41). 

Mas, pensando localmente, a viabilidade de uma redação de jornal está em parte 

ancorada em seus profissionais, que agem como mediadores e intérpretes dos fluxos que 

acontecem dentro e além das fronteiras geográficas. Não se vislumbra ainda um veículo 

que possa prescindir de um jornalista que edite histórias mundiais, nacionais, regionais 

                                                 

79. COULDRY, Nick; CURRAN, James. The Paradox of Media Power, In ROTHENBUHLER, 
Eric Walter; COMAN, Mihai. (Eds). Media Anthropology. Londres: Sage, p. 59-69, 2003. 
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ou locais a partir de uma angulação que não faça sentido para os moradores de uma 

comunidade. Ele procura e precisa constantemente explicar a relevância de serem 

publicadas determinadas notícias para seu público-leitor. 

A palavra local deriva do latim ‘localis’ (lugar) e foi usada pela 
primeira vez em medicamentos do final do século 14 para descrever 
qualquer doença que se limitasse a uma parte específica do corpo. 
Revisitar esse link antigo é útil teoricamente, porque argumentamos 
que nosso apego a localidades, o sentimento de ser ‘local’, é prático e 
incorporado e que isso se relaciona diretamente com a forma como 
produzimos e consumimos notícias. (HELL; WALLER, 2017, p. 45, 
tradução nossa) 

Para os autores, o noticiário continua a servir de conexão para pessoas e eventos 

de uma dada localização. Assim, o papel dos veículos de comunicação é o de atuar 

também como um elemento psicológico para a formação de um senso de lugar para um 

público em um contexto local ou global. Isso porque as pessoas têm seus próprios 

raciocínios sociais e psicológicos para devolver uma afinidade ou conexão com um 

território geográfico e outros recortes dentro desses espaços sem se considerarem parte 

de uma “comunidade”. 

Pauly e Eckert afirmam que se criou um mito em torno do termo “local” e que 

ele, dentro dos estudos de jornalismo, não tem sido tão escrutinado como o são 

“objetividade”, “público” e “independência”. Essa dificuldade em definir o que é e o 

que não é local acaba por criar diferentes interpretações. Repórteres frequentemente 

relatam a importância de estarem conectados com suas comunidades, prática que é 

definida como sendo de jornalismo local. Já os editores afirmam que o jornalismo local 

é, grosso modo, a informação utilitária que os leitores podem usar. Na concepção 

inicial, os autores apontam que o Oxford English Dictionary relaciona o “local” com um 

constructo espacial, porém o problema teórico atual é que “pode não haver mais um 

aqui-aqui. O local perdeu muito de seu significado inicial como unidade de análise 

social” (PAULY; ECKERT, 2002, p. 318, tradução nossa).  

A fala dos americanos sobre ‘o local’ tem sido densa e contraditória. 
Ele só faz sentido se interpretado como um discurso. Acreditamos 
que as sociedades democráticas têm uma participação especial na 
definição do termo. A democracia se originou como uma teoria da 
política assentada sobre o conceito de lugar. Ao longo do tempo, 
evoluiu para um sistema de relações regido por princípios mais gerais 
de representação e capacidade de resposta às demandas. Muitas 
vezes, os americanos falam sobre o ‘local’ referenciando, 
obliquamente, o estado de sua nação. (...) Aqui está um último 
significado do local que devemos considerar – o local como uma 
palavra para a vida cotidiana compartilhada por uma sociedade 
politicamente consciente e comprometida com a igualdade, a 
governança responsiva e a convivência. O jornalismo local de uma 
sociedade democrática acompanharia atentamente a vida comum, 
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cotidiana e vernácula que torna essa sociedade possível. A questão 
que colocaria não é onde, mas como vivemos. (PAULY; ECKERT, 
2002, p. 320-321, tradução nossa) 

Tanto na teoria quanto na prática jornalística esses conceitos distintos acabam 

por turvar um entendimento mais focado sobre esse objeto específico, a imprensa local. 

Não é nosso objetivo nos deter muito mais sobre essa questão, uma vez que ela criaria 

uma teia de complexidade que serviria de armadilha para os objetivos desta tese. Mas é 

preciso ainda colocar alguns pingos nos is. Na pesquisa em comunicação, imprensa 

regional ou local é uma expressão utilizada de forma demasiadamente livre, o que 

estabelece uma outra dificuldade. É preciso delimitar com exatidão qual o objeto de 

investigação. Como as definições são amplas demais, costuma-se tomar indistintamente 

um conceito por outro, conforme o gosto e o interesse do pesquisador. 

No caso dos impressos, é comum se referir a Folha de S.Paulo, O Globo e O 

Estado de S. Paulo como representantes da “grande imprensa”, uma generalização que 

acaba por empurrar todo o resto dos diários para o rótulo de “pequena imprensa”. Essa 

definição institui dois blocos distintos, o primeiro formado por um reduzidíssimo 

número de títulos e o segundo por dezenas de milhares de jornais regionais ou locais. 

Mas esse é apenas um dos problemas conceituais que persistem. 

O termo mídia é utilizado, em um número incontável de vezes, como sinônimo 

de imprensa ou de jornalismo. Não custa lembrar que um outdoor é considerado mídia – 

mas é um veículo de comunicação mais próximo, física e conceitualmente, do campo da 

publicidade do que do jornalismo. 

A imprensa a que esta pesquisa se refere, em quase sua totalidade e com 

exceções claramente identificadas, diz respeito aos veículos de comunicação impressos 

e/ou em suas versões digitais que exercem o jornalismo com fins comerciais. As 

citações de outros estudos ou com a fala de outros pesquisadores, que usam os termos 

mídia, imprensa e jornalismo de forma indistinta, não podem ser desprezadas, mas 

deve-se ter o cuidado de não se prestarem a generalizações indevidas. 

Se o termo imprensa já impõe essa dificuldade, os apostos regional ou local não 

tornam as definições mais simples, a começar pelo que vem a ser esses termos aplicados 

ao campo do jornalismo. Pode ser tudo o que é produzido fora das capitais de São Paulo 

e do Rio de Janeiro, como tratam muitos estudos. Há também tentativas de definir, a 

partir de denominações próprias, um conceito mais amplo – mas nem sempre a melhor 

alternativa. Entendem-se por imprensa regional ou local as denominações “mídia 
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regional”, “imprensa do interior”, “mídia de proximidade”, “pequena imprensa”, “mídia 

local”, “mídia nativa”, “comunicação de proximidade”, conforme definem Carlos 

Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa em verbete do Dicionário de Comunicação (2001). 

Pela definição dos autores, mídia regional seria “o conjunto de meios de comunicação 

existentes em uma área”. Uma perspectiva abrangente demais e capaz de abrigar da 

Folha de Mato Grande, da cidade de Touros (RN), ao Correio Braziliense, do Distrito 

Federal, o mais antigo jornal em circulação no país. 

Em 2013, Wilson Bueno publicou um novo estudo atualizando conceitos que 

utilizou em sua dissertação de mestrado de 1977, que tratava da dicotomia da imprensa 

industrial, produzida nos grandes centros (leia-se São Paulo e Rio), e o que chamava de 

“imprensa artesanal”. Chega a três tipos ideais, que são o “jornal local quase artesanal”, 

o “jornal local estruturado” e o “jornal regional”.  

Os dois primeiros têm como limite de circulação a cidade ou o 
município em que mantêm a sua sede, e o terceiro objetiva exercer 
sua influência numa determinada região, abarcando, portanto, com 
sua circulação e cobertura, algumas cidades ou municípios. (BUENO, 
2013, p. 45-46) 

A atualização de Bueno buscou diferenciar atributos de cada um desses tipos 

ideais, focando nos veículos impressos. O jornal “quase artesanal” é constituído por 

sócios restritos a membros de uma mesma família, o que lhe daria as feições de sua 

produção. Teria cobertura de notícias do entorno de suas cidades-sede e uma 

periodicidade entre semanal a mensal. O “jornal local estruturado” possuiria as mesmas 

características, com a diferença única de que sua gestão seria realizada por prepostos de 

“caciques políticos”. Já o “jornal regional” teria uma circulação diária, versões impressa 

e/ou online, realizaria uma cobertura de mais de uma cidade da região e serviria aos 

interesses de políticos de suas localidades. Uma concepção tipicamente weberiana, a 

construção de um modelo ideal que, infelizmente, possui mais exceções do que regra. 

A existência desses três tipos se deveria ao fato de eles ocuparem “um vazio 

deixado pela grande imprensa, que em virtude de sua amplitude de circulação não pode 

se ocupar do dia a dia das comunidades, limitando-se a retratar apenas fatos 

absolutamente relevantes”
80

. Em outras palavras, o jornalismo local estaria fadado a 

ocupar um papel não só subalterno dentro do sistema midiático como seria movido 

estritamente por interesses de grupos políticos. Esta pesquisa terá foco no jornalismo 

regional ou local que ocupa essa posição dita subalterna. No capítulo seguinte, 

                                                 

80.  Ibid, p. 57-58. 
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retomaremos a questão regional da imprensa e como os veículos se inserem dentro 

desse ecossistema das comunicações. 

A pesquisadora Cicília Peruzzo também percebeu essa característica deficitária 

na produção jornalística dos interiores: 

Na prática, o jornalismo local vem revelando algumas tendências. Os 
laços políticos locais tendem a ser fortes e a comprometer a 
informação de qualidade. É comum a existência de tratamento 
tendencioso da informação e até a omissão de fatos, em decorrência 
de ligações políticas com os detentores do poder local e dos 
interesses econômicos de donos da mídia. Claro que não se trata 
apenas de um problema da imprensa regional, mas nela parece que 
essas relações se tornam mais explícitas, justamente porque as 
possibilidades de confronto entre o fato e sua versão, por parte do 
leitor, são mais fáceis de acontecer. (PERUZZO, 2005, p. 78) 

Mas a pesquisadora afirma que apesar de “vieses de informação” causados por 

vínculos com interesses político-partidários, a divulgação de temas da cidade ou região 

contaria pontos a favor do jornalismo local, por trabalhar a informação de proximidade. 

Nenhum outro meio de comunicação possuiria a capacidade de mostrar a realidade de 

regiões, municípios, cidades, vilas, bairros, zonas rurais tão bem quanto os órgãos 

estabelecidos geograficamente perto de onde ocorre a notícia. 

A mídia local se ancora na informação gerada dentro do território de 
pertença e de identidade em uma dada localidade ou região. Porém, 
ela não é monolítica. Não há uniformidade no tipo de vínculo dos 
meios de comunicação em suas regiões, pois a inserção (mais ou 
menos) comprometida localmente depende da política editorial de 
cada veículo. Assim sendo, a inserção local pode ocorrer com o 
propósito de esmiuçá-lo ou simplesmente para valer-se de algumas 
coisas do local, mas sem desvincular-se de sua vocação “nacional”. 
(PERUZZO, 2005, p. 75) 

Beatriz Dornelles também usa o conceito de proximidade para delimitar o que 

entende ser a missão do jornalismo nos municípios menores, não atendidos pela 

imprensa de circulação nacional: “Os leitores querem saber o que está acontecendo em 

sua cidade e, em segundo lugar na região, havendo interesse mínimo por questões de 

âmbito estadual e nacional e internacional” (2004, p. 133). Em um estudo
81

 com 

empresas jornalísticas do interior gaúcho, a pesquisadora apontou que as menores 

publicações locais só conseguiram sobreviver, a partir da década de 1980, quando 

adotaram uma linha de trabalho que priorizava o noticiário que criava laços e identidade 

                                                 

81. Dornelles (2008) distingue o jornalismo local em dois tipos: um praticado por empresas 
jornalísticas, que visam o lucro, e outra com características semelhantes, porém com o objetivo 
de contribuir para a ampliação da cidadania e favorecer a participação popular. No primeiro 
grupo, ela enquadra os jornais locais do interior, enquanto no segundo ela afirma que os 
melhores representantes são os jornais de bairro, com a ressalva de que as práticas 
jornalísticas não são exclusivas de um ou de outro tipo. 
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com a comunidade. Foi nesse período, conhecido no Rio Grande do Sul como a “década 

perdida”, que surgiram vários jornais de bairro, absorvendo parte dos jornalistas 

desempregados. Ela entende que esses jornais de bairro prestam melhores serviços à 

sociedade do que os outros títulos: 

Os jornais locais que circulam em cidades do interior com mais de 50 
mil habitantes, geralmente com periodicidade diária, bem como 
alguns jornais diários de capitais brasileiras, salvo raras exceções, 
não passam de uma cópia dos grandes jornais, muitas vezes sem 
que possamos distinguir o que diferencia um do outro, além do nome 
do jornal e do projeto gráfico. Estes jornais têm um público alvo nem 
sempre bem definido e tendem a estacionar seu crescimento na 
cidade-sede. Se há expansão, ela ocorre para cidades vizinhas. 
(DORNELLES, 2008, p. 164) 

Anamaria Fadul (2006) viu progressos, apesar das dificuldades, para a mídia 

regional nos últimos anos, já que a descentralização econômica favorece a criação de 

um ambiente mais propício para a expansão dos negócios. “Essa situação despertou 

inicialmente o interesse das agências de publicidade, dos anunciantes e dos veículos de 

comunicação que, apesar das dificuldades econômicas enfrentadas, estão descobrindo 

oportunidades de negócios em outras regiões do país” (FADUL, 2006, p. 24). 

Nos últimos anos, modelos empíricos foram construídos para aferir o poder 

midiático nas eleições, focando variáveis que medem a influência sobre a informação e 

o conhecimento dos indivíduos acerca do mundo político. Esses modelos partiam, em 

sua maioria, da análise de veículos da “grande imprensa” no Brasil, como TV Globo, 

revista Veja e os jornais Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo. As novas 

plataformas digitais igualmente passaram, em anos recentes, a ser objeto de 

investigação acadêmica. Órgãos da imprensa regional ou local não deixaram de ser 

pesquisados, mas invariavelmente em contextos específicos ou pontuais. A análise de 

um só veículo, por exemplo. 

Nenhuma das duas visões dos estudos apontados por Pâmela Pinto é suficiente e 

esclarecedora quanto à complexidade dos veículos regionais de comunicação na 

configuração do sistema midiático brasileiro. O primeiro grupo entende o regional como 

um grupo homogêneo, sem diferenças, que acabam por diminuir a questão maior da 

mídia regional. Já a segunda abordagem situa-a como um modelo provinciano e local, 

chegando a denominá-lo de “menor”, e deixa de problematizar os diferentes níveis de 

desenvolvimento e influência dos veículos nos interiores. 
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Uma série de estudos publicados nos últimos dez anos, a maioria deles 

dissertações de mestrado e discriminadas abaixo, dá uma dimensão da produção 

acadêmica sobre a questão regional em comunicação: 

Tabela 2-1 – Exemplos de pesquisas sobre jornalismo local desde 2008 

Título Autor Objetivo da pesquisa Ano 

Profissionalização do 

Jornalismo em 

Mossoró/RN 

Lerisson C. 

Nascimento 

Como em uma cidade governada por uma 

oligarquia desde os anos 1940 é inviável a 

separação entre poder local e a prática profissional, 

impossibilitando a modernização do fazer 

jornalístico. 

2008 

O Civic Journalism 

como Estratégia 

Comunicacional nos 

Veículos Impressos do 

Interior de São Paulo 

Ayne Regina 

Gonçalves 

Salviano 

Estudo de caso do Jornal de Jales, semanal do 

interior paulista, que pratica o denominado 

jornalismo cidadão, a partir da análise de três ações 

criadas pelo veículo e que procuraram engajar os 

leitores e resgatar o espírito da cidadania da 

população em geral. 

2009 

O Papel da Mídia 

Capixaba na 

Construção do 

Imaginário Social do 

Progresso no Espírito 

Santo (2003-2006) 

Ana Claudia 

Silva Mielki 

O noticiário dos jornais A Gazeta e A Tribuna, 

entre os anos de 2003 a 2006, enfatiza a construção 

do imaginário social do progresso, concepção que 

encontra consonância com o desenvolvimento 

econômico do Espírito Santo. 

2010 

Diáriodamanha.com 

(Passo Fundo) 

Nadja Maria 

Hartmann 

Estudo de caso sobre o potencial que a tecnologia 

digital oferece para a oferta de conteúdos locais, 

desde que se liberte dos modelos do jornalismo 

tradicional. 

2011 

Tribuna de Petrópolis, 

Trajetória e 

Representação da 

Cidade Imperial 

Verônica 

Soares da 

Costa 

As transformações do veículo impresso local desde 

a fundação, em 1903, até os dias de hoje, em que 

prioriza a estrutura de jornal-empresa e se pauta 

pelos problemas da comunidade. 

2011 

O Local e o Global Carla Algeri A importância do jornalismo local frente à 

globalização dos meios de comunicação, a partir da 

análise dos veículos Diário do Iguaçu e Diário do 

Oeste Catarinense. 

2011 

A Imprensa e a Política 

no Estado do Pará nas 

Eleições Majoritárias 

de 2010 

Karlla 

Gyselle 

Souza Catete 

Análise empírica de como O Liberal e O Diário do 

Pará utilizaram a divulgação de informação para 

defender determinado projeto político, colocando a 

mídia como um ator que se utiliza das notícias para 

influenciar o voto do eleitorado.. 

2012 

Neologia Lexical no 

Jornalismo Político 

Rita de 

Kássia 

Kramer 

Wanderley 

Investigação sobre o uso de neologismos por Folha 

de S.Paulo e Jornal do Comércio durante as 

eleições de 2010 e que traduzem a instabilidade 

ideológica do período. 

2012 

Mídia Regional e o 

Discurso Ambiental: 

um estudo sobre o 

Jornal de Piracicaba 

Edson Luiz 

Pizzigatti 

Corrêa 

Análise discursiva atesta a importância do 

centenário Jornal de Piracicaba no debate das 

questões socioambientais  

2013 
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Título Autor Objetivo da pesquisa Ano 

Comunidade e Memória 

no Jornal do Interior 

Silvia 

Mendes 

O jornalismo do interior como meio de organizar e 

transmitir experiências a partir da memória e das 

vivências dos leitores dentro da comunidade de 

Camboriú. 

2014 

Territorialidades da 

Imprensa 

Daniela de 

Seixas 

Grimberg 

A noticiabilidade nas fronteiras do Brasil com a 

Argentina e o Uruguai em veículos locais, regionais 

e nacionais privilegia os fatos do eixo Rio-São 

Paulo, deixando as realidades regionais em segundo 

plano. 

2014 

O ‘Glocal’ no 

Ciberjornalismo 

Regional 

José Milton 

Rocha 

Em Dourados, maior cidade do interior do Mato 

Grosso do Sul, a prática do jornalismo hiperlocal 

ainda não é utilizada em toda sua potencialidade na 

maioria dos 20 sites de webnotícias analisados. 

2014 

O Consumo da Notícia 

do Diarinho 

Felipe da 

Costa 

O êxito do jornal popular Diarinho, que impacta a 

cidade de Itajaí a partir de uma cobertura de 

abrangência local e com uma linguagem utilizada 

na região em detrimento do noticiário 

sensacionalista. 

2016 

Fonte: Banco de Teses da Capes 

O que se vê nessa amostragem é que o estudo precursor de Pinto (2013) 

permanece válido: ou se analisa a imprensa do interior com base no que é feito pelos 

grandes veículos nacionais ou se supervaloriza a produção local. Mas não podemos 

perder de vista que a lógica de polarização entre centro e periferia, que tem como 

referência a comparação da imprensa brasileira com o modelo norte-americano ou 

mesmo o britânico, estabelece simplificações que “dificultam o entendimento da 

diversidade da mídia brasileira e das relações mantidas entre mídia e política” 

(ALBUQUERQUE; PINTO, 2013, p. 10).  

A definição dos limites entre os eixos nacional e regional, da ética e 
independência em cada uma desas esferas é complexa. Estes 
sistemas, aparentemente díspares, são complementares, pois a 
centralização geográfica das mídias na região Sudeste e a 
concentração dos veículos nas mãos de elites (CAPARELLI, 1982; 
BOLAÑO, 2004)

82
 estabeleceu uma lógica de redes na qual as mídias 

nacionais (autônomas) são produtoras de conteúdo midiático para 
outras regiões, por meio das empresas regionais (reprodutoras). Tal 
lógica de funcionamento instituiu uma complementariedade entre os 
dois eixos, pois sedia no centro as matrizes que institucionalizaram 
padrões de transmissão e programação responsáveis pela 
configuração de parte significativa dos veículos regionais, nos 
diversos pontos da margem. (ALBUQUERQUE; PINTO, 2013, p. 10-
11) 

                                                 

82. As referências são: CAPARELLI, S. Televisão e Capitalismo no Brasil. Porto Alegre, 
L&PM, 1982; e BOLAÑO, C R. S. Mercado Brasileiro de Televisão. 2ª ed. São Cristovão, SE: 
Universidade Federal do Sergipe; São Paulo: EDUC, 2004. 



89 

 

As coisas se tornam mais complexas quando conceitos como corrupção e 

clientelismo, que fazem parte da relação entre mídia e política, acabam sendo utilizados 

de forma “generalizante e essencialista” em algumas sociedades ou de modo 

“discricionário” dependendo de onde são aplicados. Albuquerque e Pinto citam o caso 

dos clubes de imprensa no Japão, que restringem o livre exercício da profissão ao 

monopolizar as fontes, e do jornalismo de bando (pack journalism) nos Estados Unidos, 

marcado por relações nada republicanas entre jornalistas e autoridades, para lembrar que 

elas não são classificadas como corruptas (ALBUQUERQUE; PINTO, 2013, p. 9). Há 

ainda uma tendência dos estudos em comunicação em inferiorizar o espaço regional. 

É diante da pluralidade de vozes das regiões e da diversidade do sistema 

midiático nas escalas global e local que se tornam questionáveis generalizações antes de 

uma análise mais aprofundada. Ajuda a desanuviar essa visão a preocupação de Pinto 

(2013) em conceituar a mídia brasileira a partir de uma perspectiva dos sistemas, 

entendidos como a reunião de elementos em interação. Essa distinção é relevante 

porque permite compreender o sistema midiático a partir da perspectiva relacional e 

interacional estabelecida entre as ditas referências nacionais. “Entendemos os sistemas 

regionais como subsistemas autônomos integrantes do sistema midiático brasileiro, que 

uma vez agrupados expliquem sua dinâmica”
83

. 

A autora propõe analisar esse grande sistema midiático a partir de sua 

categorização em três outros subsistemas, constituídos pelos “supraestaduais” (os 

veículos de referência nacional), “estaduais” (na maioria das vezes, feitos nas capitais e 

distribuídos nas cidades do entorno) e “subestaduais” (com cobertura pontual em alguns 

municípios). Cada grupamento tem uma relação distinta com seu mercado e com os 

laços políticos locais, apenas para citar duas variáveis. E essa dinâmica envolve as 

inúmeras e distintas variáveis que permeiam as instâncias midiáticas e de recepção em 

cada localidade. Compreender esse processo é mandatório. A mídia continua se 

envolvendo ativamente na construção do mundo social, como sublinha Thompson 

(2014, p. 156), porque “modela e influencia o curso dos acontecimentos, cria 

acontecimentos que poderiam não ter existido em sua ausência”. 

Este projeto tende a se alinhar à primeira vertente apontada por Pâmela Pinto, 

com a ressalva de que se procura ver o jornalismo praticado pelos grupos midiáticos do 

Sudeste como referência não, necessariamente, de qualidade. Mas o alerta dado pela 

                                                 

83. Ibid, p. 104. 
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pesquisadora servirá de balizador para as devidas precauções que devem ser tomadas no 

desenvolvimento dos argumentos desta tese. Partindo da reconstituição histórica da 

gênese da imprensa regional brasileira e sua evolução editorial ao longo dos tempos, 

vai-se chegar ao exame de sua atualidade.  

Preocupados com as condições que impactam a independência (e/ou 

sobrevivência) da imprensa escrita brasileira e as cada vez mais complexas relações 

entre oferta e demanda por informação, Fernando Lattman-Weltman e Viktor Chagas 

afirmaram que os “mais influentes e prestigiosos veículos impressos simplesmente 

retrocederam, há coisa de uma década, a um comportamento editorial que pode, sem 

maiores riscos, ser classificado como partidário” (2016, p. 325), interrompendo uma 

trajetória que conduzia para uma autonomização do “campo” jornalístico brasileiro.  

A radicalização partidária da chamada imprensa ‘formadora de 
opinião’ se apresenta, na realidade, como um impasse ou mesmo um 
retrocesso, na medida em que não consegue tirar proveito da atual 
fase de ampliação da mobilidade social, tendo optado por dedicar-se 
a um público já constituído. (...) cabe notar que a imprensa popular (e 
também a gratuita) tem sabido se aproveitar das atuais curvas de 
mobilidade social com absoluta destreza. (LATTMAN-WELTMAN; 
CHAGAS, 2016, p. 349). 

A pesquisa desses autores, em desenvolvimento antes da conclusão desta tese, 

parte de dados sobre os mercados publicitários (anunciantes de bens), de discursos 

públicos (veiculação de fatos e versões em troca de prestígio, influência e poder) e de 

informações (a relação entre veículos e leitores). Os pesquisadores afirmam que o poder 

e a sobrevivência econômica do que eles chamam de quality papers (leia-se Folha de 

S.Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo) dependem da capacidade de preservar a 

fidelidade dos atuais leitores, que estão localizados entre os estratos de maior poder 

aquisitivo na sociedade. Para não perder essa fonte de recursos, essas publicações 

resolveram sacrificar uma suposta autonomia que vinham adotando editorialmente. Em 

vez de continuarem a se distanciar do jogo partidário, voltaram a se aproximar, como já 

ocorrera no passado. Já os jornais populares (como Super Notícia, Diário Gaúcho, Meia 

Hora e Metro News), todos lançados já no século XXI e com preços mais econômicos, 

têm conseguido alavancar sua circulação e se adaptado melhor aos novos tempos com a 

internet. Em um mercado de recursos escassos, os quality papers e os populares acabam 

concorrendo indiretamente. 

Ainda que saibamos da existência de uma prevalência da imprensa do eixo Rio-

São Paulo entre instituições e espaços em que são produzidos os discursos que têm 

impacto para a decisão dos eleitores, os questionamentos deixados em aberto impõem 
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que se investigue também o jornalismo local. Se em 2017 o lulismo viveu uma 

encruzilhada histórica, há uma questão transversal que deve ser colocada. No momento 

da derrocada do lulismo, marcado pelo impeachment de Dilma Rousseff, sucessora de 

Lula, como se comportou a imprensa local que foi beneficiada nos anos em que o PT 

governou o país? Parte dessas perguntas serão respondidas no decorrer desta pesquisa, 

mas antes há um contexto sobre a questão regional que precisa ser explorado. 
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3. A PARTE PELO TODO NA QUESTÃO REGIONAL 

Nos últimos anos, o Brasil passa por transformações de natureza estrutural em 

todas as áreas. A interiorização da economia é uma das mais significativas. Há um 

mercado regional em ascendência. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2017) apontam que o Produto Interno Bruto
84

 (PIB) brasileiro 

cresceu 54% entre 2010 e 2015. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro tiveram 

expansão de 50% e 47%, portanto um pouco abaixo da média nacional. A economia do 

Mato Grosso quase dobrou no período. Os PIBs estaduais de Tocantins, Piauí, Mato 

Grosso do Sul e Alagoas cresceram acima de 70%. Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte 

cresceram mais que o Sudeste. 

Não se trata de um fenômeno novo. Em 2013, o consumo no interior já era maior 

do que o PIB de países como Chile, Dinamarca ou Portugal, e somava 827 bilhões de 

reais, o equivalente a 40% do total do país. Os dados foram levantados pelo Sebrae em 

parceria com o Instituto Data Popular
85

 junto a 4,6 mil municípios, que representam 95 

milhões de habitantes (o equivalente a 49% da população). Foram excluídas mais de 

900 cidades por fugirem do conceito “interior”, o que fez Campinas e Ribeirão Preto 

ficarem de fora desse panorama.  

A desproporção abissal das economias estaduais, contudo, persiste. São Paulo, 

embora tenha tido um dos piores crescimentos entre 2010 e 2015, possuía um PIB de 

1,9 trilhão de reais. Apenas se for somado o PIB de outros 16 estados que tiveram maior 

expansão nesse período se pode ultrapassar o tamanho da economia paulista. A 

concentração econômica é da seguinte magnitude: São Paulo participa com 32,4% do 

PIB do Brasil, o que equivale à soma de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul e Paraná (juntos, chegam a 32,3% do PIB brasileiro). As outras 22 unidades da 

federação detêm 35,3% do PIB. Ainda serão precisos anos ou décadas de crescimento 

regional para se chegar a uma distribuição mais equânime. 

O desequilíbrio regional por décadas criou e alimentou a interpretação de um 

país conduzido por uma locomotiva, o estado de São Paulo, secundada por um vagão de 

                                                 

84. Em novembro de 2017, o IBGE divulgou os dados do Sistema de Contas Regionais: Brasil 
2015. Para atender à demanda por informações regionalizadas, o instituto apresenta 
informações do processo de geração de renda por regiões e estados. O PIB é apresentado por 
duas óticas distintas, o da produção (processo de produção menos o consumo intermediário) e 
o da renda (soma da remuneração dos fatores de produção).  
85. Jornal Meio & Mensagem, “Interior responde por 40% do consumo brasileiro”, 16/6/2014, p. 
30. 
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apoio, o Rio de Janeiro. De forma natural e, por que não, justificada historicamente, 

essas duas ricas metrópoles ocuparam o espaço de centro da economia. Os bons 

empregos, as melhores universidades, os serviços que funcionam, as oportunidades, 

enfim, tudo deveria estar nelas. No campo científico, os principais grupos de pesquisas 

também acabaram se concentrando no eixo Rio-São Paulo, onde estão localizados três 

de cada quatro programas de pós-graduação. 

Um aspecto positivo é que a concentração dos programas de pós-graduação 

brasileira vem caindo ano a ano, favorecendo uma maior dispersão
86

 geográfica do 

conhecimento. Nos últimos dez anos, houve um incremento de 73% no número de 

programas e o Sudeste continua concentrando a grande maioria deles (45%), seguido de 

Sul (21%), Nordeste (20%), Centro-Oeste (8%) e Norte (5%). Mas o percentual da 

região mais rica já foi de 51% em 2007 e de 60,8% em 1999. No ano de 1999, 12 

estados brasileiros não possuíam cursos de pós-graduação em nível de doutorado. Em 

2016, esse número caiu para oito.  

Os contrastes que se verificam entre regiões influenciaram a economia política 

da comunicação. A quase totalidade das sedes das maiores emissoras de TV, dos jornais 

de circulação nacional, das rádios de maior audiência, dos grandes portais de internet, 

das principais agências de publicidade, fica no Rio ou em São Paulo. A crescente 

regionalização da economia brasileira e o advento das tecnologias de comunicação têm 

permitido que assimetrias de produção jornalística, surgidas com o processo de 

industrialização também sobre o fazer jornalístico, sejam diminuídas ou até eliminadas. 

Antes havia obstáculos técnicos que tornavam desigual a disputa de um jornal do 

interior com outro do Rio de Janeiro ou de São Paulo. As dificuldades continuam 

existindo, mas as possibilidades materiais e criativas para reduzir essas diferenças 

surtem efeito. E uma prova é o crescente aumento de prêmios jornalísticos nacionais
87

, 

conferidos a veículos regionais ou locais. 

                                                 

86. Em 2016, o Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes (Geocapes) registrou 
4.177 programas de pós-graduação no país, distribuídos da seguinte forma: Centro-Oeste 
(340), Nordeste (846), Norte (227), Sudeste (1.875) e Sul (889). Dez anos antes, quando o 
Brasil possuía 2.408 programas, a distribuição era outra: Centro-Oeste (170), Nordeste (412), 
Norte (104), Sudeste (1.234), Sul (488). 
87. Edições do Grande Prêmio Petrobras de Jornalismo já foram vencidas, em anos recentes, 
por repórteres do Zero Hora (2015 e 2013) e do Jornal do Commercio (2014). Em 2016, o 
Estado de Minas venceu na categoria nacional de Cultura. Desde o ano de 2000, o Prêmio 
ExxonMobil de Jornalismo (antes conhecido como Prêmio Esso) conferiu a premiação principal 
para os seguintes diários regionais: Zero Hora (2013), Gazeta do Povo (2010), Jornal do 
Commercio (2009), Correio Braziliense (2006 e 2000). Já o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia 
e Direitos Humanos vem reconhecendo diários regionais em todas as edições desde 2005, 
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No meio acadêmico, essa realidade do universo regional reflete também em uma 

concentração de estudos midiáticos. Há um elevado número de trabalhos científicos 

sobre veículos de comunicação de circulação nacional, notadamente os jornais Folha de 

S.Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo, o Jornal Nacional, da TV Globo, e a revista 

Veja, da Editora Abril, em detrimento de uma visão mais geral do sistema midiático 

brasileiro. Com frequência, toma-se a parte pelo todo. 

Em sua tese de doutoramento, Pâmela Pinto (2015) produziu um levantamento 

sobre as pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação em comunicação até 

2010. Segundo dados da Capes, foram registradas 21 teses e 79 dissertações defendidas 

entre os anos de 1993 e 2010 acerca da mídia regional. Já estudos sobre grandes 

veículos e/ou produtos de mídia e entretenimento do circuito nacional vêm sendo 

produzidos em número maior desde o início da década de 1960 e demarcam o Rio de 

Janeiro e São Paulo como referência de mídias independentes, modernas e 

representantes dos meios de comunicação do país. 

Antes, Marialva Barbosa e Ana Paula Goulart Ribeiro (2009) apontaram que 

mesmo com o crescimento no número de estudos sobre os jornalismos regionais eles 

não têm redundado em pesquisas ou análises comparativas. As pesquisadoras 

ressaltavam que a historiografia em curso sobre o jornalismo brasileiro tem sido 

produzida predominantemente no Sudeste, o que acarreta a produção de pesquisas 

desenvolvidas pela perspectiva de estados como Rio e São Paulo e características dos 

meios de comunicação dessas localidades vêm sendo tratadas como de caráter nacional. 

3.1) Uma diversidade pouco divulgada 

Em 2017, Folha de S.Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo atingiram a marca 

de 752.298 exemplares por dia (impresso e digital), o que corresponde a 25% do total 

dos veículos afiliados ao Instituto Verificador de Comunicação (IVC). Esse percentual 

se refere apenas a um recorte. O IVC audita 76 jornais pagos, cuja circulação média até 

setembro daquele ano ficou em 2.964.042 exemplares. Mas a Associação Nacional dos 

                                                                                                                                               

com exceção do ano de 2008. Nesse período, os veículos contemplados foram: Correio 
Braziliense (2017, 2015, 2014, 2007 e 2005), A Tarde, de Salvador (2017), Correio da Bahia 
(2016), O Tempo, de Belo Horizonte (2012), Zero Hora (2012), Diário Catarinense (2017), 
Diário do Pará (2013 e 2012), Gazeta do Povo, de Curitiba (2011 e 2005), A Tribuna de Santos 
(2010), Tribuna do Norte, de Natal (2016), Diário de Pernambuco (2016 e 2009), Amazonas em 
Tempo (2016) e Jornal O São Gonçalo (2006). 
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Jornais (ANJ), que é parceira do IVC, fazia até 2015 uma projeção ampliada
88

 para os 

veículos impressos brasileiros. Com dados de outras entidades, a ANJ afirmava que a 

circulação nacional foi de 7.579.000 naquele mesmo ano. A Secretaria de Comunicação 

(Secom), da Presidência da República, mantém um cadastro com 759 jornais (entre 

diários e mensais) que declaram uma tiragem
89

 de 4.326.261 exemplares.  

No fim de 2014, a ANJ possuía 122 jornais associados, mas estimava que em 

todo o país existiriam 532 títulos diários
90

 e 3.004 diários e não-diários. 

Independentemente de se trabalhar com os afiliados do IVC ou os associados da ANJ, o 

que se tem é o recorte da “elite da imprensa diária no Brasil”, como definiu Eugênio 

Bucci. Seria esperado que esse grupo possuísse as melhores práticas não só de gestão, 

mas também de ética e compromisso com a verdade, servindo de referência para a 

imprensa, o que não necessariamente é uma realidade. No artigo “Pluralismo de 

fachada”, publicado no jornal Estado de S. Paulo, Bucci revelava que os jornais desse 

clube seleto ainda estavam longe de chegar a um padrão mínimo de qualidade. 

Acontece que, segundo um levantamento exposto pelo diretor 
executivo da ANJ, Ricardo Pedreira, durante o 9º Congresso 
Brasileiro de Jornais, realizado em São Paulo no final de agosto, não 
é bem isso que encontramos na prática. Para começar, apenas 50 
dos 154 adotam em seu cotidiano o princípio de ‘reconhecimento e 
publicação de erros’. Isso mesmo, somente 32% dos maiores e mais 
lidos jornais brasileiros cumprem o artigo 10º do seu próprio Código 
de Ética. Pedreira mostrou ainda que, embora todos os 154 filiados 
da ANJ tenham canais de atendimento ao leitor, nem todos veiculam 
as cartas que recebem: só 96 deles (62%) dizem ter o hábito de 
publicar as mensagens dos leitores. (...) apenas uma minoria ínfima, 
17% dos 154 diários, elaborou códigos ou manuais de ética para sua 
administração interna. Somente 25 (ou 16%) mantêm conselhos 
editoriais – que talvez não sejam uma grande maravilha, mas sempre 
ajudam na crítica interna. São menos ainda os que mantêm algum 
conselho de leitores. (BUCCI, 2012) 

A falta de transparência dos jornais brasileiros evidencia que “algo vai mal nesse 

campo”, dizia Bucci, e que as preocupações com a ética não haviam se tornado uma 

“agenda obsessiva” das redações. Os dados acima são mais um testemunho de que a 

                                                 

88. Dados extraídos dos endereços 
http://ivcbrasil.org.br/auditorias/aPublicacoesAuditadasJornal.asp, 
http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/ e http://www.anj.org.br/circulacao-diaria-2/; 
acesso em: 14 dez. 2017. 
89. A tiragem corresponde ao número bruto de exemplares impressos, mas esse dado não é 
verificado e, muitas vezes, é inflacionado pelas empresas jornalísticas. A circulação seria uma 
informação mais precisa, porque trata dos exemplares que efetivamente chegaram às mãos 
dos leitores. Porém, ao longo dos anos o IVC vê o número de associados cair, o que torna 
imprecisa a comparação entre períodos distintos. 
90. A Associação Mundial de Jornais (WAN, da sigla em inglês) considera jornais diários como 
aqueles que são publicados no mínimo quatro dias por semana e os não-diários aqueles 
publicados três dias ou menos, segundo definição da Unesco. 

http://ivcbrasil.org.br/auditorias/aPublicacoesAuditadasJornal.asp
http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/
http://www.anj.org.br/circulacao-diaria-2/
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realidade da imprensa brasileira é multivariada demais para ser sintetizada apenas pelos 

três jornais de circulação nacional. Para o campo dos estudos da comunicação, o risco é 

projetar cenários, formular teses e criar diagnósticos para todo o sistema midiático do 

Brasil a partir de recortes que dizem respeito ao grupo de pessoas que consomem 

notícias produzidas por veículos do eixo Rio-São Paulo. 

A própria distribuição de títulos de jornais regionalmente revela uma circulação 

desigual da informação. O Sudeste, que concentra 43,8% da população, detém 58,6% 

dos jornais brasileiros. Em segundo lugar, vem o Sul, que possui 15,4% da população, 

mas publica 24,3% dos títulos impressos. As regiões Norte e Nordeste, do lado oposto, 

padecem de títulos impressos, como se pode ver na figura abaixo formulada com base 

no anuário Mídia Dados
91

 2017: 

Figura 3-1 – Relação entre oferta de títulos impressos e tamanho da população  

 

Fonte: Mídia Dados 2017 

Santa Catarina que possui 445 títulos impressos, diários ou não, se destaca por 

possuir a maior proporção de jornais por habitantes. Há um título para cada 14.041 

moradores do estado. É 24 vezes mais que a proporção do Piauí, que conta com apenas 

                                                 

91. Publicação do Grupo de Mídia de São Paulo, o Mídia Dados é um estudo abrangente com 
informações demográficas, mercadológicas e comerciais do mercado midiático brasileiro. A 
plataforma adota como fontes primárias as associações ligadas às empresas jornalísticas, 
como a ANJ, Associação dos Diários do Interior (ADI) Brasil, Associação dos Jornais do Interior 
do Estado de São Paulo (Adjori), Anuário de Mídia (publicado por Meio & Mensagem) e Jove 
(empresa de inteligência em mídia), institutos de pesquisa Datafolha, Ibope e Ipsos Marplan. 
Disponível em: <dados.media>; acesso em 14 dez. 2017. 
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9 impressos. Nesse estado nordestino, há um jornal para cada 346.484 piauienses. São 

Paulo tem um jornal para cada 26.881 moradores, e o Rio, um para cada 36.758. A 

distribuição territorial dos 5.219 jornais presentes no anuário Mídia Dados tem maior 

conexão com a dimensão econômica dos PIBs regionais, ou seja, quanto mais rica for a 

região, maior a tendência de haver um número elevado de jornais nessas localidades.  

Na tese de doutorado Mídia Regional Brasileira, Pâmela Pinto chegou a afirmar 

que “no Brasil, quanto maior o Produto Interno Bruto (PIB), maior a possibilidade de 

uma mídia sustentável” (PINTO, 2015, p. 55). Porém, importante ressalvar, essa relação 

não se reproduz pari passu no nível dos estados. Rio de Janeiro tem a segunda maior 

economia estadual, mas ocupa a quinta posição em número de jornais regionais. Rio 

Grande do Sul, terceiro colocado em número de títulos publicados, possui a quarta 

economia regional brasileira. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que registram índice 

elevado de jornais por habitante, não estão entre os maiores PIBs regionais. 

Uma explicação para essa diferenciação decorre de razões históricas e também 

do modelo de desenvolvimento econômico do país. Estados do Sul, como Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, têm uma tradição de leitura superior à da média nacional, 

o que faz com eles apresentem maior índice de títulos lançados do que São Paulo, a 

economia mais forte do Brasil.  

O consumo de mídia impressa está intimamente relacionado com o 
nível educacional de uma região, o que explica a força da imprensa 
diária na região Sul e mais especificamente no estado do Rio Grande 
do Sul, cujos três jornais diários de Porto Alegre estão entre os dez 
jornais de maior tiragem do país, sendo que todos os outros sete se 
localizam nos dois tradicionais centros da imprensa diária, São Paulo 
e Rio de Janeiro. (FADUL, 2006, p. 27-28) 

O Centro-Oeste, símbolo recente da interiorização da economia brasileira com a 

expansão da agropecuária no cerrado, detém um alto índice de jornais por habitante em 

função de muitos deles terem sido lançados recentemente. 

3.2) Um problema educacional 

Outra distorção no campo comunicacional que lentamente começa a ser 

superada no Brasil é em relação à formação de mão de obra para as empresas de mídia. 

Embora a imprensa brasileira tenha se instalado em 1808, a criação de cursos de 

jornalismo só ocorreu em 1947, na Faculdade Cásper Líbero (então ligada à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo), e um ano depois na Faculdade Nacional de 

Filosofia da Universidade do Brasil. Desse período e pelas quatro décadas seguintes, o 
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jornalismo era uma entre sete habilitações
92

 possíveis nos cursos de comunicação social. 

No fim da década de 1980, o país possuía o registro de cerca de cem cursos de 

graduação, mas com ampla concentração das vagas sendo oferecidas em São Paulo ou 

no Rio de Janeiro. 

Pelas informações da época, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rio 
Grande do Sul tinham entre três e cinco cursos, enquanto São Paulo 
e Rio de Janeiro concentravam um maior número das escolas 
universitárias. As demais unidades da federação possuíam um ou 
dois cursos de Comunicação Social. E, claro, muitos estados não 
tinham sequer uma escola de formação universitária na área até o 
início da década de 1990. (FRANCISCATO et al, 2010, p. 103) 

Parte das diferenças entre as imprensas nacional e regional pode ser interpretada 

como “um reflexo de assimetrias na própria área como o desenvolvimento desigual dos 

cursos de jornalismo nas regiões e a concentração acadêmica dos programas de pós-

graduação no Sudeste” (PINTO, 2013, p. 98). Foi só a partir dos anos 1990 que o 

campo jornalístico registrou um aumento acelerado de procura por vagas universitárias. 

O número de cursos universitários de jornalismo, segundo o Inep
93

, foi quintuplicado 

entre 1990 e 2010, saltando de 60 para 316. Desde então, esse número se mantém 

estável: em 2016, eram 314. A expansão nas décadas anteriores se deveu, sobretudo, à 

criação de políticas públicas para expandir a educação superior em todas as áreas de 

conhecimento. No passado, a concentração territorial dos cursos de comunicação social 

forçava os estudantes a migrarem em direção às capitais – e só uma minoria regressava 

aos territórios de origem depois de formados. 

A expansão da oferta democratizou o acesso à educação superior na 
área, porque a distribuição dos cursos se estendeu a todos os 
estados da federação e, naquelas em que já existiam cursos, a mais 
municípios do interior. A possibilidade de estudar jornalismo, assim, 
se expandiu em todas as regiões e, nos últimos anos, especialmente 
no interior. (MICK, 2012, p. 2) 

A interiorização dos cursos de jornalismo favoreceu uma distribuição dos 

graduados pelo território nacional, mas deve ser creditada a uma política agressiva de 

expansão das instituições particulares de ensino superior. O problema é que ela não 

encontra respaldo em qualquer outra variável de aumento de circulação, tiragem de 

jornais e revistas, consumo de notícia em todas as mídias ou surgimento de novas 

                                                 

92. O aluno daquela época podia optar também por publicidade/propaganda, relações públicas, 
cinema, rádio e TV ou editoração. 
93. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA. Sinopse Estatística da Educação Superior 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível 
em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>; acesso 
em 14 dez. 2017. 
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iniciativas empresariais. Do total em 2016, 248 eram privadas e 66, públicas. Os 314 

cursos com turmas abertas naquele ano ofereceram 65.338 vagas (48.219 só no setor 

privado, e as restantes, no público).  

Ao observar a distribuição regional dos cursos de jornalismo com turmas abertas 

em 2010, nota-se que ela encontra maior paralelo com os PIBs regionais e menor com a 

concentração dos títulos publicados pelos meios de comunicação. 

Figura 3-2 – Relação entre PIB e números de jornais e cursos de jornalismo 

 

Fontes: IVC, IBGE e Inep/MEC 

Evidentemente, não bastaria criar mais cursos de jornalismo, redistribuindo-os 

conforme critérios mais regionalizados para que a integração nacional fosse alcançada. 

O que se vê na prática é o dilema entre a demanda social e a de mercado, em que a 

comunicação e o jornalismo passam a ser entendidos apenas como um “negócio”, na 

fala de Sérgio Luiz Gadini, presidente do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo. 

Na visão dele, os cursos de jornalismo deveriam formar jovens para além dos espaços 

tradicionais do mercado de trabalho e para que os profissionais sejam capazes de 

identificar demandas em diferentes municípios brasileiros. 

Este é um desafio, pois se os cerca de 9 mil profissionais graduados 
em jornalismo ficarem concentrados nas grandes cidades – como 
hoje acontece –, a tendência é reproduzir o modelo centralizador de 
mídia, e, ao mesmo tempo, a população que reside em pequenos 
municípios vai continuar olhando só o que ocorre nas grandes e 
médias cidades, que têm estrutura de produção jornalística. (GADINI, 
2013, p. 356) 

A realidade, contudo, é ainda mais dura. O que se tem visto ao longo das 

décadas de expansão dos cursos de jornalismo é uma forte retração do mercado de 
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trabalho nos tradicionais meios de informação. Desde fevereiro de 2012 e até dezembro 

de 2017, de um total de 1.156 jornalistas demitidos das redações de veículos impressos 

e online, 460 deles (39%) eram de veículos regionais ou locais, segundo o projeto Volt 

Data Lab
94

. Para Franciscato et al, o crescimento urbano centrado em médias e grandes 

cidades não tem sido suficiente para reverter essa tendência do mercado profissional. 

Uma das consequências é que essa realidade cada vez mais dependente dos 

meios tecnológicos gera tensões que cercam a atividade jornalística, dentro e fora das 

redações. As profundas transformações em curso impõem novas estratégias nos 

processos de produção noticiosa, com efeitos que já repercutem em maior ou menor 

medida conforme o tamanho do meio de comunicação. De acordo com Steensen (2009), 

os seguintes processos marcarão o jornalismo na transição para o mundo digital: 

1) convergência em níveis macro (agrupamento de empresas de 
mídia) e meso (redações multimídia); 2) concorrência por novos 
mercados e mudanças nas condições econômicas da indústria 
jornalística; 3) embaralhamento das fronteiras entre jornalismo e 
outras profissões; 4) enfraquecimento dos sindicatos; 5) redefinição 
das noções de liberdade de expressão e informação; 6) 
embaralhamento das fronteiras entre público e privado, meios de 
massa e os meios de comunicação privados; 7) direito autoral sob 
pressão; 8) padrões e normas éticas sob pressão; 9) uso de novas 
tecnologias nas redações; 10) emergência de novos estilos e gêneros 
(STEENSEN, 2009, p. 705) 

A informatização implica novos meios de produzir e consumir notícia. Para 

Pereira e Adghirni (2011), o desenvolvimento e a popularização de ferramentas 

tecnológicas e de mecanismos cada vez mais acessíveis de conexão com a internet têm 

levado a novas formas de participação do público na produção jornalística. Na prática, 

significa que as fronteiras entre produtores e audiência no âmbito do processo 

comunicacional se tornam cada vez mais borradas. Os leitores, ao mesmo tempo em que 

buscam novas formas de consumo das informações, começam a produzir mais 

conteúdos e a interferir no fluxo de produção da notícia. 

Há uma sede por participação, alicerçada por um “excedente cognitivo” que vem 

a ser o tempo livre das pessoas cada vez mais dispostas a produzir e compartilhar 

conteúdos. Essa conceituação é de Clay Shirky (2011), que entende que a internet é a 

primeira mídia pública a ter uma economia pós-Gutenberg. A infraestrutura disponível 

                                                 

94. O projeto Volt Data Lab contabiliza 6.532 profissionais de empresas de mídia (incluindo 
online, rádio, TV e internet) e 1.978 jornalistas. Trata-se de uma estimativa para baixo da 
realidade, uma vez que a pesquisa é baseada em notícias publicadas em sites especializados 
(Portal Imprensa, Comunique-se e Portal dos Jornalistas). Os sindicatos da categoria e a 
Federação Nacional dos Jornalistas não sistematizam esses dados. Disponível em: 
<http://passaralhos.voltdata.info>; acesso em 14 dez. 2017. 
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nas mídias digitais não pertence exclusivamente aos produtores de conteúdo, mas 

acessível a quem se dispõe a pagar por ela. Isso cria um novo paradigma para o mundo 

comunicacional, o que impõe novos desafios para os estudiosos que precisam deixar de 

enxergar a mídia apenas pelo ângulo do consumo, mas também pelo modo como ela 

afeta nossas relações com o mundo. É importante olhar quem está recebendo o 

noticiário. Essa nova configuração exige uma mudança de cultura do tamanho de uma 

montanha para fazer com que os editores deixem de ver e tratar os leitores como meros 

consumidores. Essa é ainda uma herança histórica e arraigada. 

3.3) Um retrato parcial dos leitores 

Os projetos acadêmicos de estudos de comunicação se voltam com frequência 

para a instância da produção jornalística, os chamados emissores. Até antes dos anos 

1970, só se podia falar em pesquisa de audiência no sentido mercadológico, porque 

tratavam o receptor pelo foco dos hábitos de consumo midiático (Jacks; Escosteguy, 

2005). Na década seguinte, investigações empíricas empreendidas por Carlos Eduardo 

Lins da Silva (1985) e Ondina Fachel Leal (1986) representaram marcos
95

 da pesquisa 

na área. Os anos 1990 trouxeram outro avanço significativo, a partir de importantes 

contribuições de Jesús Martín-Barbero e Guillermo Orozco. Na década seguinte, houve 

uma consolidação desses estudos, porém ainda apresentando deficiências metodológicas 

e menor representatividade. 

Nilda Jacks e Valquíria Michela John criticam que a maioria dos trabalhos nos 

estudos de recepção apresenta lacunas quando trata dos públicos, não só deixando de 

evidenciar os critérios adotados como também “havendo casos em que nenhum critério 

foi explicitado para a constituição do grupo analisado”. Além disso, as pesquisas, 

sobretudo as de abordagem sociocultural, deixam de lado as representações identitárias, 

quando se faria necessária uma análise delas em diferentes plataformas midiáticas para 

compreender a complexidade das relações dos sujeitos com as mensagens dos emissores 

e suas respectivas reelaborações na vivência cotidiana. 

Outro aspecto importante nesta questão é o fato de, em um país de 
proporções continentais como o Brasil, perceber-se a inexistência de 
pesquisas em âmbito nacional, e até mesmo regional, de cunho 

                                                 

95. Na obra Muito além do Jardim Botânico, o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva 
realizou um estudo de recepção do Jornal Nacional entre trabalhadores de duas localidades 
rurais, enquanto Ondina Fachel Leal fez uma etnografia de audiência comparando a recepção 
de uma telenovela em diferentes classes sociais, o que resultou no livro Leitura Social da 
Novela das Oito. 
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comparativo, impossibilitando problematizações e análises de 
fenômenos macrossociais que dizem respeito a um segmento maior 
da sociedade e seus processos identitários. (JACKS; JOHN, 2013, p. 
122) 

Empresas de pesquisas voltadas para o mercado publicitário produzem análises 

para tentar definir os perfis de leitores para os jornais impressos e online em função de 

classes sociais, renda, faixa etária e local de residência, entre outras categorias. Muitas 

vezes trabalham com amostras significativas de cidades mais ricas e populosas e deixam 

de lado boa parte do resto do país. Acontece que menos de um terço dos brasileiros 

vivem em cidades cuja população supera os 500 mil habitantes, segundo dados do 

último Censo (IBGE, 2010). 

Com base no estudo da Ipsos: Estudos Marplan EGM 2016, que abrange 13 

mercados regionais brasileiros, a plataforma Mídia Dados mostra que a penetração dos 

diários brasileiros ocorre de maneira desigual em relação ao perfil demográfico da 

população. Na categoria socioeconômica, 58% das pessoas pertencem à classe A leem 

jornais, 52% da B1, 47% da B2, 40% da C1, 31% da C2 e 23% das D/E. Como a 

população brasileira é predominantemente de classe média (C1 e B2), vê-se que os 

veículos de comunicação atingem recortes específicos de públicos de maior poder 

aquisitivo. Na categoria faixa etária, descobre-se que o meio jornal tem uma penetração 

maior nos públicos de 20 a 29 anos e de 30 a 39 anos, o que segue a tendência da 

distribuição etária dos brasileiros. 

Mas o que o mercado anunciante e as agências de publicidade observam com 

maior atenção é uma variável chamada IPC, o Índice Potencial de Consumo. É um 

indicador que atribui a cada município sua participação percentual no potencial total de 

consumo do país. No Mídia Dados, a distribuição dos jornais é confrontada com o IPC e 

a distribuição da população pelos estados brasileiros. Esse cruzamento mostra que o Rio 

Grande do Sul possui muito mais jornais (13,7% do total dos títulos nacionais) do que a 

capacidade potencial de consumo (IPC de 6,5%) de seus habitantes. Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais vêm em seguida. O Sudeste é, assim, a região com a maior 

desproporção entre um índice e o outro, gerando uma hipertrofia na concentração de 

títulos. Seis de cada dez jornais brasileiros são publicados e distribuídos no Sudeste, 

embora o seu IPC não ultrapasse os 50%. No polo oposto, está o Nordeste, que possui 

8,2% dos jornais brasileiros, mas o potencial de consumo de 19,5% indicaria 

possibilidade de haver mais publicações. A estratégia mercadológica das empresas de 

comunicação, como se vê, é desgarrada da realidade brasileira. 



104 

 

Características sociodemográficas da população continuam a afetar 
esses resultados: os homens leem mais jornal do que as mulheres e 
a frequência de uso tende a crescer ao se passar dos estratos sociais 
de menor para os de maior renda familiar, dos menos escolarizados 
para as pessoas com mais anos de estudo e dos municípios com 
menos de 20 mil habitantes para os mais populosos. (SECOM, 2014, 
p. 67) 

A caracterização acima sobre o perfil do leitor do jornal faz parte do relatório 

Pesquisa Brasileira de Mídia 2014: Hábitos de Consumo de Mídia pela População 

Brasileira (SECOM, 2014), publicado pela Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República. O abrangente estudo (também conhecido como PBM) foi 

realizado desde 2013, a partir de amostras dos 26 estados e do Distrito Federal com 

quase duas dezenas de milhares de brasileiros, conduzido por duas centenas de 

pesquisadores em mais de 800 municípios. 

A última edição da pesquisa, de 2016, revela que 67% dos entrevistados 

afirmaram não ler jornal e 10% leem ao menos um dia da semana, sendo que, desses, 

8% o fazem todos os dias. Mas esse mesmo estudo, que será analisado mais 

detidamente no final deste capítulo, ressalta que essa caracterização do meio impresso 

não deve ser “diminuída” por conta do baixo nível de leitura dos brasileiros, uma vez 

que esse tipo de veículo de comunicação continua o mais confiável perante a opinião 

pública: 59% confiam muito ou sempre, ante os 40% que confiam pouco ou nunca. No 

mundo das comunicações, a credibilidade costuma ser uma moeda valiosa e defendida 

com unhas e dentes pelos jornalistas. 

Muniz Sodré interpreta que o declínio da leitura de livros, jornais e revistas é um 

dos vetores do novo antiintelectualismo que corre em paralelo à cidadania consumidora 

da era neoliberal. Trata-se, assim, de um fenômeno oposto ao que defendiam os “pais 

fundadores” da nação americana, como Thomas Jefferson: “Onde há imprensa livre e 

todo homem é capaz de ler, tudo está salvo”. Por sua vez, a mídia “não é mais 

ventríloqua da comunidade nacional, e sim intérprete de si mesma enquanto boca 

orgânica do mercado” (SODRÉ, 2009, p. 132), o que gera a crise de credibilidade que 

afeta o discurso jornalístico na imprensa anglo-saxônica e no resto do mundo. 

Abala-se pouco a pouco a seriedade do modelo informativo que 
classicamente contribuiu para a formação do espaço público nas 
sociedades liberal-democráticas. Abalam-se também as pretensões a 
um discurso universalista (na verdade, limitado ao espaço nacional) 
por parte das grandes organizações de imprensa, voltadas para o que 
se poderia chamar de ‘interesse geral’. Nos Estados Unidos, órgãos 
como The New York Times, The Wall Street Journal e USA Today 
ainda sustentam na primeira década deste século uma posição 
hegemônica em matéria de tiragem nacional frente a uma tendência 
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pronunciada para o ‘hiperlocalismo’ no restante dos jornais, ou seja, 
para favorecer a cobertura local em detrimento da cobertura global, 
caso em que a credibilidade aufere a sua garantia da maior 
proximidade do público com a opinião de determinados 
comentaristas. (SODRÉ, 2009, p. 132-133) 

Para a ANJ, a redução do interesse e também da circulação impressa, acrescida 

do crescimento da audiência digital, é um mau sinal. Segundo o Relatório de 

Atividades
96

, a evolução da conjuntura nacional, que viu o cenário econômico se 

deteriorando, e os desdobramentos das novas mídias têm impedido as empresas do meio 

jornalístico de criarem soluções para o grande impasse da redução do número de leitores 

ano a ano. De janeiro de 2014 a setembro de 2015, as edições digitais cresceram de 

427.370 para 641.776 (+50%), enquanto as versões impressas diminuíram de 3.834.613 

para 3.505.838 (-8,6%), resultando numa redução da circulação total de 4.261.983 para 

4.147.614 (-2,7%), segundo dados dos jornais auditados pelo IVC
97

.  

A participação (share) de edições digitais no total dos associados do IVC 

cresceu de 17,6% para 26,1%, e isso se deve à adoção de paywall (que limita o acesso 

gratuito ao conteúdo) e à comercialização de assinaturas digitais. Mas o dinheiro que 

entra na publicidade online é bem inferior ao que os veículos impressos obtinham no 

passado, atingindo em cheio a sustentabilidade do modelo de negócios que a imprensa 

norte-americana, e posteriormente todas as outras, passou a praticar desde o século XIX. 

A concentração que existia no papel persiste no mundo digital. Nas auditorias 

que o IVC realiza sobre as operações online de veículos de comunicação afiliados à 

entidade, a audiência
98

 dos portais de três jornais de circulação nacional (555.103.958 

pageviews) equivalia a outros sete sites noticiosos brasileiros (Extra, ClicRBS, Quem, O 

Dia, Veja, Exame e Valor Econômico), na média mensal de outubro de 2017. A 

audiência da Folha de S.Paulo, a maior de um veículo jornalístico da web, foi de 

8.885.871 pageviews diários, o que correspondeu a 13 vezes mais que o Campo Grande 

News
99

. O portal de notícias do Mato Grosso do Sul ocupava a 14ª posição nesse 

                                                 

96. Estudo interno da Associação Nacional de Jornais, publicado em 16 de outubro de 2015. 
Disponível em: <http://www.anj.org.br/wp-content/uploads/2013/09/2014-2015-
RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES-E-DE-LIBERDADE-2014-2015.pdf>; acesso em 4 jan. 
2016. 
97. A plataforma Midia Dados, baseada em dados do IVC, mostra que em 2016 a circulação 
dos jornais associados despencou para 3.356.000 exemplares. 
98. O IVC mede a audiência pelo indicador de “Pageview” (visualização de página), que 
representa a requisição do carregamento de um arquivo HTML simples e mostra quantas vezes 
o site foi visitado. Dados atualizados até outubro de 2017. 
99. O portal de notícias www.campograndenews.com.br não possui um grande diferencial. A 
audiência mensal averiguada pelo IVC pode flutuar rapidamente em caso de notícias de grande 

http://www.campograndenews.com.br/
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ranking e era o primeiro fora do eixo Rio-São Paulo, com média diária de 686.161 

pageviews. Diariamente, os sites de O Globo (5.134.468) e O Estado de S. Paulo 

(4.483.126) têm o dobro de acessos que outros 29 veículos regionais somados (Ver no 

Anexo A a tabela completa do IVC). 

Esse desequilíbrio persistente tende a tornar mais espinhosa a travessia de 

migração de algumas mídias, entre elas os jornais e as revistas, para as plataformas 

digitais. Dos 543,5 bilhões de dólares gastos em publicidade em 2017, os impressos 

ficam com 80,8 bilhões, segundo dados da ZenithOptiMedia
100

. Esse valor 

correspondeu a 15% da divisão com as outras mídias, como os 37% e 34% que 

abocanharam a televisão e a internet. A previsão dessa agência de inteligência digital 

britânica é a de que o meio impresso encolha, ficando com 69,4 bilhões de dólares dos 

610,1 bilhões que serão gastos em publicidade em 2020. Foi no início de 2013 que os 

gastos publicitários com a internet superaram os meios impressos numa tendência não 

só irreversível como avassaladora. Em 2016, a propaganda nos meios digitais também 

superou a televisão. De todas as mídias, jornais e revistas são os que mais perderão 

espaço para a publicidade online. 

Os números soam alarmantes porque confirmam uma já sentida redução nos 

investimentos publicitários
101

 nos meios impressos que ocorre desde o fim da década 

anterior. Mas o Brasil teria menos a reclamar se olhasse um pouco mais seu passado. O 

país ocupa hoje a sexta posição entre os países que mais recorrem à publicidade em 

veículos de mídia no mundo todo, perdendo apenas para Estados Unidos, China, Japão, 

Inglaterra e Alemanha. De 2002 até 2012, os impressos brasileiros viram seu setor 

passar de um patamar de 820 milhões para 1,5 bilhão de dólares. Segundo a 

ZenithOptiMedia, só a China teve uma expansão maior que a brasileira. 

                                                                                                                                               

apelo junto à opinião pública. Em outubro de 2017, a capital do Mato Grosso do Sul foi 
destaque pela transferência do ex-governador Sergio Cabral para um presídio federal e um 
caso de feminicídio. 
100. ZenithOptiMedia, “Adspend Forecast Live”. Disponível em: 
<http://adforecast.zenithmedia.com/Charts/ChartsWP.aspx>; Acesso em 14 dez. 2017. 
101. O Relatório de Mídia Global da consultoria McKinsey projeta estabilidade nas receitas dos 
jornais impressos para o período 2014-19. O relatório contabiliza recursos vindos de 
investimentos publicitários, pagamento de assinaturas e outros serviços que são oferecidos 
pelas mídias. Para 2019, a McKinsey prevê que as receitas digitais de publicidade e vindas de 
consumidores devem ultrapassar a metade das receitas totais de mídia no mundo. Disponível 
em: 
<http://www.mckinsey.com/insights/media_entertainment/the_state_of_global_media_spending
>; acesso em: 13 jan. 2016. 
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Em seu relatório anual World Press Trends
102

, a Associação Mundial de Jornais, 

entidade que representa a indústria de jornais de 120 países, incluindo o Brasil, mostrou 

que o faturamento global de jornais chegou a 153 bilhões de dólares em 2016. E, com 

uma mudança paradigmática, comemorou que a maior parte veio da receita da venda de 

diários impressos ou digitais, exatos 86 bilhões de dólares. O faturamento com 

publicidade, que no século XX, correspondia a 80% do negócio, perdeu o primeiro 

lugar e contribuiu com 68 bilhões de dólares (44%). De 2012 a 2016, a circulação 

aumentou 23%, saltando de 614 milhões de exemplares vendidos para 757 milhões por 

dia. Já o número de pessoas dispostas a pagar por jornais digitais cresceu 

significativamente nesse período: de 5,6 milhões em 2012 para 25,4 milhões. 

No Brasil, um fenômeno paralelo de concentração torna ainda mais difícil a vida 

da imprensa regional ou local. Desde os anos 1990, há uma tendência pelo fim da 

diversidade de veículos de comunicação pelos interiores e concentração em torno de um 

único jornal (ou um grupo local/regional forte) por cidade, conforme aponta Wilson 

Marini
103

, da Associação Paulista de Jornais. Segundo ele, a profissionalização nas 

redações (e investimentos nas oficinas gráficas, administração, publicidade, etc) 

modernizou alguns poucos jornais regionais, enquanto outros não tiveram fôlego ou 

percepção para investir a tempo e passaram a enfrentar crises do negócio, agravadas 

pela necessidade de migração do impresso para o digital. 

Exemplos não faltam em todo país acerca dessa concentração involuntária: em 

Campo Grande, o Correio do Estado reina absoluto. No Rio, o fechamento do Jornal do 

Brasil deixou O Globo como único veículo de referência
104

; em Brasília, o Correio 

Braziliense não tem concorrentes à altura. Marini, que já em 1998 alertava sobre essa 

concentração no âmbito regional
105

, afirma que essa tendência se cristalizou e mesmo 

em locais onde há mais de um título na cidade ou região, “na maioria dos casos, o 

principal jornal domina 80% a 90% do mercado (ou até mais) e o segundo título fica 

com seus 5%, 10% ou no máximo 20%, quando muito”. 

                                                 

102. Disponível em: <http://www.wptdatabase.org/world-press-trends-2017-facts-and-figures>; 
acesso em 14 dez. 2017. 
103. Informações obtidas com Wilson Marini, em comunicação pessoal. Mensagem recebida 
por nunomura@gmail.com em 20/1/2016. 
104. Essa pesquisa não entra no debate sobre os jornais considerados sensacionalistas, 
policiais, populares ou gratuitos, por considerar que eles se enquadram em outras categorias 
de análise. 
105. Artigo “Dez tendências  do jornalismo regional”, de Wilson Marini. Disponível em: 
<http://www. observatoriodaimprensa.com.br/artigos/jd200198h.htm>; acesso em 11 fev. 2016. 

mailto:nunomura@gmail.com
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No interior paulista, onde havia competições mais equilibradas, alguns títulos 

foram ficando pelo caminho. Em novembro de 2012, o Grupo RAC (Rede Anhanguera 

de Comunicação) anunciou o fim da edição impressa do Diário do Povo. Naquele ano, 

o jornal completava cem anos. O grupo, que edita o Correio Popular, havia comprado o 

título em 1996. Em Presidente Prudente, o único jornal que circula é O Imparcial, mas 

até 2013 a cidade contava com o Oeste Notícias. O Jornal de Limeira parou de circular 

em setembro de 2015, restando a Gazeta de Limeira. O Diário de Bauru fechou as 

portas depois de cinco décadas sendo impressa, restando apenas o Jornal da Cidade e o 

Bom Dia, título que faz parte de uma rede de jornais de municípios de São Paulo. Esta 

mesma rede havia adquirido a Folha de Rio Preto, mas deixou de imprimi-la, deixando 

o mercado consumidor livre para o Diário da Região. Em Ribeiro Preto, o único jornal 

de referência é A Cidade. 

Grandes e médios grupos do resto do país, que mantinham jornais deficitários, 

fecharam a versão impressa de alguns títulos em tempos recentes, como O Estado do 

Paraná
106

 (segundo mais importante do estado, com 59 anos, fechado em 2011), O Sul 

(que mantém o site ativo, mas deixou de ser impresso em 2014), o Jornal de 

Londrina
107

 (encerrado em dezembro de 2015 após 26 anos de atuação) e O 

Mossoroense
108

 (terceiro mais antigo do Brasil, com 143 anos, publicou também em 

dezembro de 2015 sua derradeira edição impressa).  

Em janeiro de 2016, a Gazeta do Oeste, que também circulava havia 38 anos em 

Mossoró, encerrou as atividades por problemas financeiros. Este foi um dos 11 veículos 

de comunicação que fecharam as portas – ou deixaram de circular em papel – em 2016, 

segundo levantamento do portal Comunique-se
109

. Também fecharam o Jornal da 

Paraíba e A Região, de Itabuna-BA, ambos do Nordeste, O Correio de Uberlândia, no 

                                                 

106. Jornal Meio & Mensagem, “Brasil perdeu oito jornais em 6 anos”, 15/7/2015. Disponível 
em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/07/15/Brasil-perdeu-oito-
jornais-em-6-anos.html>; acesso em: 10 fev. 2016. 
107. Portal Imprensa, “Após 26 anos, Jornal de Londrina encerra atividades; vinte funcionários 
demitidos”, 17/12/2015. Disponível em: < 
http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/75737/apos+26+anos+jornal+de+londrina+encerra+
atividades+vinte+funcionarios+demitidos>; acesso em: 10 fev. 2016. 
108. Observatório da Imprensa, “Aos 143 anos, 3º jornal mais antigo do Brasil deixa de circular 
em papel”, 19/1/2016. Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/crise-na-
imprensa/aos-143-anos-3o-jornal-mais-antigo-do-brasil-deixa-de-circular-em-papel/>; acesso 
em: 2 fev. 2016. 
109. Portal Comuniquese, “Balanço de 2016: ao menos 11 veículos de comunicação foram 
encerrados no Brasil”, 26/12/2016. Disponível em: <https://portal.comunique-
se.com.br/balanco-de-2016-ao-menos-11-veiculos-de-comunicacao-foram-encerrados-no-
brasil/; acesso em 14 dez. 2017. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/07/15/Brasil-perdeu-oito-jornais-em-6-anos.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/07/15/Brasil-perdeu-oito-jornais-em-6-anos.html
http://observatoriodaimprensa.com.br/crise-na-imprensa/aos-143-anos-3o-jornal-mais-antigo-do-brasil-deixa-de-circular-em-papel/
http://observatoriodaimprensa.com.br/crise-na-imprensa/aos-143-anos-3o-jornal-mais-antigo-do-brasil-deixa-de-circular-em-papel/
https://portal.comunique-se.com.br/balanco-de-2016-ao-menos-11-veiculos-de-comunicacao-foram-encerrados-no-brasil/
https://portal.comunique-se.com.br/balanco-de-2016-ao-menos-11-veiculos-de-comunicacao-foram-encerrados-no-brasil/
https://portal.comunique-se.com.br/balanco-de-2016-ao-menos-11-veiculos-de-comunicacao-foram-encerrados-no-brasil/
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Triângulo Mineiro, e o Jornal da Noite, de Porto Alegre. Em abril de 2016, o Jornal do 

Commercio do Rio de Janeiro, o mais antigo em circulação da América Latina, encerrou 

uma história de 189 anos de circulação. Outro centenário que se despediu foi o Jornal 

Alto Madeira
110

, que foi às bancas pela última vez em 1º de outubro de 2017. 

3.4) O deserto noticioso, segundo o Atlas da Notícia 

Cerca de 70 milhões de brasileiros (o equivalente a 35% da população) vivem 

nos chamados “desertos de notícias”, segundo revela o Atlas da Notícia
111

, uma 

iniciativa para mapear veículos produtores de notícias no Brasil. Em um extenso 

levantamento realizado em outubro e novembro de 2017, o Projor – Instituto para o 

Desenvolvimento do Jornalismo e o site Observatório da Imprensa, em parceria com o 

Volt Data Lab, radiografaram a localização de 5.354 jornais impressos e sites em 1.125 

municípios. Os “desertos de notícias” estão espalhados em cerca de 4.500 cidades. 

A concentração nunca ficou tão clara: São Paulo, com 698 veículos mapeados, 

Rio de Janeiro com 217 e Brasília com 197 estão no topo do ranking. Os três 

municípios, que respondem por cerca de 10% da população brasileira, possuem 21% de 

todos os veículos do país. Capitais estaduais ocupam os 11 primeiros lugares em 

número de veículos mapeados, sendo que nas 12ª e 13ª posições aparecem os 

municípios paulistas Santos e Campinas, à frente de todas as capitais do Norte e 

Nordeste. 

                                                 

110. SBT, “Depois de 100 anos Jornal Alto Madeira encerra suas atividades”, 6/10/2017. 
Disponível em: 
<http://www.sbt.com.br/tv/tvallamanda/allamandarevista/fiquepordentro/97912/Depois-de-100-
anos-Jornal-Alto-Madeira-encerra-suas-atividades.html>; acesso em 10 fev. 2018. 
111. Um hotsite (https://www.atlas.jor.br) foi criado para apresentar os resultados do Atlas. Para 
esta primeira edição do levantamento, os dados trabalhados pela equipe do Atlas foram obtidos 
com a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, a Associação 
Nacional de Jornais (ANJ) e por meio de uma campanha com colaboradores voluntários que 
apontaram 287 veículos. 



110 

 

Figura 3-3 – A concentração dos veículos é maior nos Estados mais populosos  

 

Fonte: Atlas da Notícia  

O mapeamento descobriu que 416 cidades, que juntas somam mais de 15 

milhões de habitantes, possuem apenas um jornal ou site noticioso. Jaboatão de 

Guararapes, localizada na Grande Recife, possui 643 mil habitantes e só um veículo foi 

localizado, o Observatório Feminino. Duas capitais nordestinas se destacam 

negativamente. A proporção de veículos por 100 mil habitantes é de 0,87 em Fortaleza 

(21 veículos para um total de 2,42 milhões de pessoas) e de 1,1 em Salvador (29 

veículos para 2,65 milhões de pessoas). E mesmo com esse baixo desempenho, elas 

estão entre as 30 cidades com mais veículos de notícias (impresso e online) do país, 

ranking liderado por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. No lado oposto, cidades como 

Florianópolis (16,7), Palmas (11,9) e Porto Alegre (8,5) revelam um número 

considerável de veículos por 100 mil habitantes. A média nacional é de 3,47 veículos 

para as cidades com mais de 100 mil habitantes mapeadas no Atlas. 

Uma das mais instigantes descobertas do Atlas da Notícia é a correlação 

encontrada entre o fator de renda do IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal) e o número de jornais presentes nos estados brasileiros. Quanto mais 

desenvolvida a unidade da federação, maior a presença de jornais impressos e online. 

Na figura 3-3, percebe-se como os estados das regiões Norte e Nordeste, menos 
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desenvolvidas economicamente, ficam na lanterna na oferta de conteúdos jornalísticos. 

De maneira geral, o levantamento mostra que o fator educação do IDHM apresenta 

correlação com essa variável: quanto melhores os índices educacionais, maiores os 

índices de veículos noticiosos por habitante. 

Figura 3-4 – Alta concentração de veículos em estados de melhor IDHM 

 

Fonte: Atlas da Notícia  

Se analisarmos mesmo dentro de uma região metropolitana, a concentração 

midiática permanece. No estudo, as nove regiões metropolitanas e mais o Distrito 

Federal foram dispostos segundo o fator de renda do IDHM. Pela ordem, aparecem num 

primeiro pelotão Distrito Federal, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte. Todas elas possuem IDHM superior a 0,75. No bloco inferior, estão 

capitais do Norte e Nordeste: Salvador, Recife, Belém e Fortaleza. 

Com IDHM de 0,729 e população de quase 110 mil habitantes, Itabira foi 

lembrada pelo Atlas como uma cidade de índice de renda menor, mas com níveis 

“relevantes” de veículos por habitantes. A cidade mineira possui, ainda segundo o 

levantamento, 12 veículos, sendo 3 deles online (O Folha de Minas, Átila Lemos e 

Defato Online) e 9 impressos (O Trem Itabirano, Manchetes Regionais, Grandes 
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Negócios, Diário de Itabira, O Passarela, O Folha de Minas, Linha Direta, Folha 

Popular e Espinhaço). Mas quantidade, todos sabem, não representa qualidade.  

O ilustre itabirano Carlos Drummond de Andrade, em 25 de maio de 1980, 

enviava uma carta a um amigo da cidade e resumia sua impressão sobre o jornalismo 

local: “Como você sabe, o que existe por lá são folhas mal escritas e todas dependentes 

do controle econômico da Vale, a que não escapam as próprias autoridades municipais, 

mesmo as mais bem-intencionadas”
112

. Os 12 veículos itabiranos não dependem da 

Companhia Vale do Rio Doce, mas porque a empresa não quer e raramente anuncia nos 

veículos locais. Resta aos veículos sobreviverem com a publicidade oficial da Prefeitura 

e da Câmara Municipal, uma prática que se repete em todo o país. 

Professor da Unesp e jornalista, Francisco Rolfsen Belda lembra que muitos 

veículos foram perdendo vitalidade ao longo dos anos e não chegam a ser sombra do 

que já foram algumas décadas atrás, enquanto vêm surgindo inúmeras publicações 

criadas e mantidas por indivíduos ou pequenos grupos de profissionais que não possuem 

a estrutura operacional e institucional de um jornal tradicional. Chega-se a um novo 

ecossistema
113

 para o fazer jornalístico, nos dizeres de Belda, conselheiro do Projor: 

“Jornais sem jornalismo e jornalistas sem jornais”.  

Dos 5.354 veículos mapeados pelo Atlas, 3.370 são jornais impressos e 1.984 

são sites – há veículos que figuram nas duas categorias. E esses últimos produtos, na 

distribuição por regiões, continuam reproduzindo a concentração que ocorre entre os 

impressos também no universo digital, embora com retração do Sudeste e avanço da 

região Sul. 

Tabela 3-1 – Distribuição dos veículos mapeados no Atlas da Notícia  

Meio Sudeste Sul Centro-Oeste Nordeste Norte 

Online 1.065 370 258 187 104 

% 54% 19% 13% 9% 5% 

Jornal 1.578 1.125 370 194 103 

% 47% 33% 11% 6% 3% 

Fonte: Atlas da Notícia  

                                                 

112. O Trem Itabirano, “A carta de Carta de Carlos Drummond de Andrade para Arp Procópio”, 
p. 10, julho de 2015.  
113. Observatório da Imprensa, “Jornais sem jornalismo, jornalismo sem jornais”, 6/11/2017. 
Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/atlas-da-noticia/jornais-sem-jornalismo-
jornalismo-sem-jornais/>; acesso em 13 nov. 2017. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/atlas-da-noticia/jornais-sem-jornalismo-jornalismo-sem-jornais/
http://observatoriodaimprensa.com.br/atlas-da-noticia/jornais-sem-jornalismo-jornalismo-sem-jornais/
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A contagem dos veículos, em si, já é perturbadora por revelar que milhões de 

brasileiros estão alijados de informações para que possam tomar as melhores decisões. 

Isso vale em uma eleição ou na hora de cobrar por uma eventual alta desmedida do 

preço do combustível. Resta a essa população ficar refém do noticiário das emissoras de 

TV, que cobrem 97,1% dos domicílios brasileiros, segundo o IBGE. O problema para a 

democracia se agrava enormemente quando muito do jornalismo praticado pelos atuais 

veículos impressos e online é de baixa qualidade, como se verá mais adiante nos 

capítulos 4 e 5.  

3.5) A distorção da publicidade oficial 

Em 2016, o governo federal gastou 1,5 bilhão de reais com publicidade oficial. 

Desse montante, 65% ficaram com a televisão – sendo que 35% (342,7 milhões de 

reais) se destinaram à Rede Globo, não contabilizando neste valor as centenas de 

afiliadas da emissora. Jornais e revistas podem ser considerados os “primos pobres”, 

aqueles que vão comer as menores fatias do bolo publicitário. Somando os dois meios, 

eles correspondem a menos de 10% dessa verba (78,3 milhões de reais para os jornais e 

46,9 milhões para as revistas). Se no meio televisão a distorção já fica evidente nos 

recursos concentrados para a maior emissora do país, para os jornais ela é de outra 

natureza, mas igualmente preocupante, como revelam dados da Secom, obtidos para 

esta pesquisa por meio da Lei de Acesso à Informação
114

. 

O Sudeste é a região mais beneficiada com recursos de anúncios para jornais do 

governo federal. As três unidades mais populosas da federação, São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, recebem mais de 50 milhões de reais da fatia destinada a todos 

os jornais do país. A quantia destinada ao Rio equivale a 2,5 vezes a soma destinada ao 

Nordeste. Os veículos de Minas recebem mais propaganda do que os seis estados do 

Norte. E os diários paulistas recebem mais do que os fluminenses e mineiros juntos. 

                                                 

114. A Lei 12.527/2011, mais conhecida como LAI (Lei de Acesso à Informação), garante o 
direito constitucional de acesso às informações públicas por qualquer cidadão brasileiro. A 
Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República instituiu o 
Cadastro de Veículos de Divulgação (Midiacad), por meio da portaria 142, de 27 de outubro de 
2014. No Midiacad, é possível obter a tabela de preços, tiragem e circulação dos veículos nos 
quais o governo anuncia. Para esta pesquisa de doutorado, essas informações foram 
encaminhadas pelo protocolo 00077001417201752, respondido em 8/11/2017. A outra 
solicitação junto à Secom, respondida na mesma data, é a de protocolo 00077001418201705, 
que forneceu os gastos estatais em propaganda dos diferentes meios de comunicação nos 
anos de 2014 a 2016, dados apurados pelo Instituto para Acompanhamento da Publicidade, 
vinculado ao órgão. Os dados mais relevantes serão apresentados nesta seção e no Anexo B. 
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Figura 3-5 – SP, RJ e MG recebem mais de 50 milhões de reais em publicidade 

 

Fonte: Secom  

Em 2016, o governo federal enviou verbas publicitárias para 887 empresas que 

publicam 973 jornais. Para um país que possui mais de 3,7 mil publicações, conforme 

apontou o Atlas da Notícia, o radar estatal tem deixado muitas zonas descobertas. São 

veículos que não existem para o Cadastro de Veículos de Divulgação (Midiacad) e, 

portanto, não podem ser destinatárias dos anúncios oficiais – uma das formas mais 

cobiçadas de recursos pelos donos de jornais dos interiores. Excetuando-se o dinheiro 

que alguns jornais de circulação nacional recebem, algo em torno de 5,4 milhões de 

reais, sob a chancela de “mercado nacional”, a distribuição da maior parte dos recursos 

privilegia veículos das capitais. Isso vale tanto para São Paulo quanto para Roraima ou 

Piauí. Os jornais das capitais recebem 64,1 milhões de reais, ante os 8,6 milhões de 

reais das publicações dos interiores. 

Em 19 de dezembro de 2014, a Secom publicou a Instrução Normativa Nº 7, que 

disciplina a publicidade dos órgãos e entidades do Executivo. O documento, assinado 

pelo então ministro Thomas Traumann, afirma, em seu artigo 7, que o planejamento das 

ações de mídia precisam atender a cinco características: utilização de critérios técnicos 
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para a seleção dos meios e veículos, “desconcentrar o investimento por meios e 

veículos” (inciso II); “valorizar a programação de meios e veículos comunicação e de 

divulgação regionalizados” (inciso III), destinar recursos apenas para quem está 

cadastrado no sistema Midiacad e buscar descontos no uso da verba. Os dois incisos 

deixam claro que a distribuição mais equilibrada seria um objetivo, uma tentativa de o 

governo aplicar recursos públicos da forma mais eficiente, republicana e transparente 

possível. Na prática, tem reinado a política de destinar mais recursos para os veículos 

concentrados no Sudeste.  

Pela distribuição de recursos federais para publicidade institucional de 2016, um 

total de 32,8 milhões de reais foram repassados apenas para quatro jornais: O Globo 

(10,4 milhões), Folha de S.Paulo (7,9 milhões), Valor Econômico (7,3 milhões), jornal 

econômico do Grupo Globo, e O Estado de S. Paulo (7,2 milhões). Os outros jornais 

que recebem considerável fatia dos recursos de publicidade do governo federal são de 

capitais, conforme pode-se ver no diagrama seguinte: 

Figura 3-6 – Folha de S.Paulo, O Globo, O Estado de S.Paulo e Valor receberam mais de 32 

milhões de reais 

 

Fonte: Secom  

As cores do diagrama separam os veículos pelas regiões geográficas, pelos 

estados e pelas publicações, evidenciando uma grande concentração no Sudeste. Para 

fins de visualização, apenas os veículos que receberam mais recursos tiveram seus 
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nomes exibidos
115

. O bolo destinado aos jornais foi de 78,3 milhões de reais. Desse 

volume, os títulos fora das capitais que mais receberam recursos foram o Correio 

Popular, de Campinas, e A Tribuna, de Santos, duas cidades da região Sudeste (Ver 

Anexo B). Em 2016, o primeiro veículo recebeu 128.388 reais e o segundo, 103.079 

reais. E mesmo na distribuição considerando apenas as verbas destinadas 

exclusivamente aos veículos do interior, o mapa brasileiro novamente é tingido com a 

marca da distribuição concentrada dos recursos para as regiões Sudeste e Sul: 

Figura 3-7 – Publicidade oficial para jornais do interior segue padrão concentrador (em reais) 

 

Fonte: Secom 

Quatro estados (Amazonas, Piauí, Paraíba e Aracaju) não receberam verba 

publicitária para nenhum jornal do interior. O conjunto dos poucos que já recebem ficou 

concentrado dentro das capitais. Uma hipótese que poderia ser levantada é que o 

governo apenas distribui recursos para veículos estabelecidos, com capacidade mínima 

para fazerem um cadastro no Midiacad. A má distribuição seria, assim, fruto de uma 

herança estabelecida ao longo de muitos anos, que os “desertos de notícias” apontados 

pelo Atlas da Notícia só vieram confirmar. 

                                                 

115. Para uma completa visualização, acesse o endereço 
https://public.tableau.com/views/VaiparaTese/Planilha2?:embed=y&:display_count=yes&publish
=yes.  
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Porém, o Midiacad revela que a proporção adotada pelo governo federal para 

comprar o chamado espaço em mídia não seguiu, em 2016, a proporção de jornais 

cadastrados no seu próprio banco de dados. Das propagandas oficiais veiculadas, 88% 

foram destinadas a jornais das capitais ante 12% aos de municípios do interior. Embora 

a Secom tenha adotado o discurso da regionalização no trato dessa questão, ela faz parte 

da tradição, conforme apontou Messias (2013). Em 2000, 91% dos investimentos 

estavam nos jornais de capitais e 9% no interior, percentuais que passaram para 80% e 

20%, respectivamente, em 2011. Esta distribuição, por assim dizer histórica, está em 

consonância com a proporcionalidade da circulação informada
116

 pelo próprio veículo e 

não o da tiragem. Se seguisse o dado da tiragem, haveria um contrabalanço mais 

equilibrado (66% versus 34%).  

Essa, talvez, seja uma questão central e urgente a ser equacionada no Brasil. 

Políticas públicas de comunicação têm o poder de frear o fortalecimento de mercados 

oligopólicos dos meios de comunicação. Ao concentrar a verba de mídia em poucos 

veículos privados, localizados nas regiões mais favorecidas e nas capitais por conta da 

evolução histórica do processo de industrialização do jornalismo, o Executivo deixa de 

abrir espaço para que outros meios conquistem um lugar ao sol. O discurso midiático, 

por tabela, acaba ficando nas mãos dos veículos com maior capacidade operacional e de 

alcance, como tem sido o caso dos jornais de circulação nacional. 

O modelo de negócios do jornalismo subsidiado por recursos da publicidade 

ainda reina no Brasil, e em muitos outros lugares do mundo. À falta de alternativas, os 

veículos de comunicação tentam viabilizar a travessia do mundo analógico para o digital 

ainda dependendo das verbas públicas. Essa é a realidade para centenas ou milhares de 

jornais locais, que vivem à espera de serem notados pelas agências de publicidade que 

transacionam a vultosa verba de mídia da Secom. À falta do dinheiro do Executivo 

federal, os jornais acabam se sujeitando a políticas clientelistas e de compadrio junto a 

políticos locais, como se verá nos capítulos 4 e 5. Ou vão reduzindo equipes, 

diminuindo o número de páginas, encolhendo as operações e perdendo a periodicidade, 

como admitem donos de jornais locais entrevistados por esta pesquisa e os dados 

oficiais confirmam. 

                                                 

116. A Secom informou, em seu site www.secom.gov.br e no Diário Oficial da União 
(28/10/2014, p. 2), que não o Midiacad “não terá a função de aferir, avaliar, verificar e atestar a 
audiência e circulação dos veículos nele cadastrados”.  

http://www.secom.gov.br/
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No Midiacad, há 312 jornais diários (com uma circulação declarada de 4,7 

milhões de exemplares), 26 semanais (776,5 mil), 89 mensais (222,0 mil), 53 quinzenais 

(187,8 mil), 31 bissemanais (115,1 mil), sete trissemanais (17 mil), um bimestral (10 

mil) e um trimestral. Desse total, a maioria (505) sai impressa no formato tabloide, que 

é praticamente a metade do tamanho de uma folha standard (232 publicações usam esse 

formato), e poucos se aventuram no berliner (21). Em termos de circulação, o 

cadastro
117

 preserva a distribuição concentrada de títulos nas regiões Sudeste (75% do 

total), Sul (13%) e Centro-Oeste (7%) – o que resulta em um mapa muito semelhante ao 

apresentado pelo Atlas da Notícia, com vários “desertos” espalhados pelo país. 

Figura 3-8 – Distribuição dos veículos cadastrados junto à Secom 

 

Fonte: Secom 

3.6) Os diferentes hábitos de consumo dos leitores de jornais
118

 

Metade dos leitores de Folha de S.Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo 

preferem a versão digital das edições diárias. Apenas um terço deles lê um desses três 

jornais todos os dias. Para as versões impressas, 48% compram esses títulos nas bancas 

e 25% por meio de assinaturas. Já sete em cada dez leitores de jornais regionais ou 

                                                 

117. A tabela com a tiragem e circulação dos jornais do Midiacad foi disponibilizada no CD que 
acompanha esta tese.   
118. Versão modificada e atualizada do artigo “Diferenças e aproximações dos leitores da 
imprensa nacional e regional”, publicado na Revista Debates, V. 9, nº 3, p. 97-118, set-dez. 
2015. 
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locais não abandonaram a versão impressa, sendo que metade deles compra as edições 

nas bancas. Um quinto ê o noticiário dessas publicações pelas mãos de outra pessoa, em 

bibliotecas, consultórios ou no trabalho. A assinatura de jornais nos interiores e 

periferias não passa de 15% dos leitores. Os brasileiros das regiões fora do eixo Rio-São 

Paulo são mais fiéis ao diário regional ou local preferido, não consumindo os jornais 

nacionais mesmo que em alguns dias da semana.  

Os dados introdutórios acima são da Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM) 2016, 

publicado anualmente pela Secom. Os tipos de consumidores de jornais, as formas e os 

hábitos de uso das mídias permitem distinguir o público-leitor de grandes metrópoles 

como São Paulo e Rio do resto do país. Compreender as especificidades no consumo da 

imprensa regional e local reforça a necessidade de se aprofundar pesquisas científicas 

com um olhar específico para esse tema, uma vez que aquelas realizadas sobre dados 

dos jornais de circulação nacional estão longe de representar um retrato da imprensa.  

A PBM já foi publicada em três edições, a primeira delas em 2014. Cada um 

desses bancos de dados
119

 possui cerca de 2 milhões de células, com mais de 15 mil 

entrevistas. O objetivo de uma amostra abrangente serve para garantir “a 

representatividade do universo da população brasileira de 16 anos ou mais de idade” 

(SECOM, 2016, p. 9). Trata-se de uma pesquisa quantitativa domiciliar face a face que 

tem por objetivo conhecer os hábitos de consumo da população brasileira para 

“subsidiar o plano de mídia e publicidade” da Secom
120

. 

Em 2016, os resultados mostram que 63% dos brasileiros têm a TV como 

principal meio de informação, seguida da internet com 26%, do rádio com 7% e dos 

jornais com 3%. Entre os leitores de jornais (porque citaram ao menos o nome de um 

impresso), essa questão resulta em respostas distintas entre dois grupamentos. Os que 

citaram Folha de S.Paulo, O Globo ou O Estado de S. Paulo se informam primeiro pela 

internet (44%) e depois pela TV (40%), seguidos do jornal (9%) e do rádio (5%). Já os 

leitores dos outros jornais seguem a tendência nacional: 54% disseram ser a TV, 28% a 

internet, 10% o jornal e 6% o rádio. Esses dados apontam para o forte impacto do meio 

                                                 

119. Esta seção analisa os microdados da PBM 2016, obtidos diretamente junto à Secom. Isso 
significa que os resultados aqui apresentados vão além do que já foi tornado público na 
divulgação do relatório e noticiado pelos principais veículos de comunicação. O uso dos 
microdados permite trabalhar com recortes específicos. Na primeira e segunda edições, foram 
entrevistados 18.312 brasileiros. Na de 2016, foram 15.050. A manipulação dos dados foi 
realizada com o software SPSS. 
120.  Ibid, p. 6. 
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digital e revelam como a internet é uma realidade mais próxima dos leitores do Rio e de 

São Paulo – a dificuldade de acesso à rede mundial nos interiores explica essa distinção. 

Para aferir as diferenças e aproximações entre esses dois grupamentos, esta 

seção, salvo exceções devidamente citadas, trabalhou com um conjunto de 4.481 

pessoas que costumam ler jornal algum dia da semana. Elas mencionaram 504 veículos 

impressos diários. Para facilitar a apresentação dos resultados, doravante e apenas 

dentro desta seção denominaremos Folha de S.Paulo, O Globo ou O Estado de S. Paulo 

de “imprensa nacional” e os demais veículos analisados de “imprensa regional ou 

local”. Na PBM 2016, os veículos da imprensa nacional foram citados
121

 por 5,8% dos 

15.050 entrevistados, distribuídos em todo o país, enquanto o restante dos títulos foram 

lembrados por 24,0%. 

Na pesquisa, o entrevistado apontava quantas horas costumava dedicar de seu 

tempo para ler os jornais. Mais de 70% dos leitores da imprensa regional ou local 

gastava menos de uma hora diária, próximo dos 67,3% dos da imprensa nacional. Mas 

no segundo grupo o porcentual dos que leem mais de duas horas por dia é 66% maior 

que nos interiores. O número maior de páginas da imprensa nacional justifica a 

diferença de tempo de leitura (o primeiro caderno de Folha de S.Paulo, O Globo e O 

Estado de S. Paulo já equivale a um diário inteiro de outras praças). Esses leitores do 

Rio e de São Paulo também dedicam ligeiramente mais dias da semana (de três a sete 

dias) ao consumo dos grandes jornais. 

Distinções significativas se dão nos recortes socioeconômicos. Os leitores da 

imprensa regional ou local têm mais idade, menor nível educacional e renda inferior 

ante os da imprensa nacional. O público leitor de 45 anos ou mais dos veículos 

regionais ou locais é de 40,6%, enquanto dos três grandes jornais é de 37,4%. Nesse 

primeiro grupo, 24,4% têm nível superior, o que representa quase metade dos 47,1% 

que possuem um diploma universitário e leem um dos três grandes veículos. Se 57,3% 

declararam renda de até 1.760 reais e 5,2% mais de 4.400 reais na imprensa regional, 

para os da nacional esses números são de 46,1% e 15,6%, respectivamente.  

Nos dois grupos, o nível de confiança em relação ao meio manteve-se elevado e 

estável em relação à pesquisa do ano anterior: 59,9% confiam sempre ou muitas vezes 

na imprensa regional ou local e 61,9% na imprensa nacional. Uma última questão que 

                                                 

121. Na primeira edição da pesquisa, em 2014, 228 (5,6% do total da amostra) citaram 
veículos da imprensa nacional. Em 2015, um total de 342 leitores (9,1%) apontaram Folha de 
S.Paulo, O Globo ou O Estado de S. Paulo (NUNOMURA, 2015, p. 104).  
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vale ser analisada é o hábito de ler mais de um jornal. Acompanhando tendência das 

duas últimas pesquisas, 40% dos consumidores da imprensa nacional alternam a leitura 

desses órgãos de comunicação com algum título regional. Isso não ocorre no caso da 

imprensa regional ou local, onde apenas 7% indicaram ter esse hábito. A grande maioria 

lê só o veículo de sua cidade ou região, não consumindo os títulos nacionais. Se uma 

possível explicação para essa divergência é a mobilidade dos leitores (moradores das 

capitais têm segunda residência no interior), os dados mostram que os do interior 

declararam procurar menos informações na imprensa nacional. 

Esse arrazoado de dados indica que o leitor fora do eixo Rio-São Paulo, e mais 

especificamente quem não lê Folha de S.Paulo, O Globo ou O Estado de S. Paulo, 

demanda olhares mais locais, que respeitem a cultura e a diversidade regional. Para o 

jornalismo, significa a necessidade de apresentar um noticiário que pense no leitor com 

mais idade, que lê menos, tem renda e escolaridade menores e ainda enfrenta maiores 

dificuldades para acessar a internet (e, portanto, as redes sociais). A instância de 

recepção deve, portanto, ser tratada segundo suas especificidades. 

Um leitor de um jornal do interior quando decide consumir o conteúdo 

produzido por sua mídia preferida não deveria ser obrigado a ler o que a imprensa 

nacional diz. Se precisa de alguma informação de fora de sua região, veiculada ou não 

por algum jornal de circulação nacional, ele poderia recorrer à internet. A lógica de 

impor conteúdos nacionais fabricados segundo a ótica dos grandes veículos de 

comunicação pode ainda contemplar parte desse público, mas é questão de tempo para 

se descobrir que essa atitude já não encontra ressonância no Brasil. 

O problema real se dá quando o conteúdo produzido localmente é uma mera 

cópia do que vem de fora. 
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4. O JORNALISMO QUE NÃO EXERCE O JORNALISMO 

Às 21h51 de 2 de agosto de 2017, a Câmara dos Deputados barrou uma denúncia 

formal contra o presidente Michel Temer, acusado de corrupção passiva. Como 

precisava de 172 votos entre os 492 deputados presentes na sessão para impedir que o 

pedido de investigação seguisse para o Supremo Tribunal Federal (STF), o 

peemedebista teve a certeza de sua vitória política às 20h26. Naquele horário, um 

deputado do Rio de Janeiro votava para mantê-lo no cargo. A diferença de 1 hora e 25 

minutos é irrelevante para o curso da história, mas para muitas redações esse tempo 

representa muito. Com mais tempo para apurar e escrever, os jornalistas podem elaborar 

mais e melhores notícias. As edições impressas, contudo, têm hora para ser concluídas, 

pois precisam ser enviadas para a gráfica. Como tem sido parte do ofício há mais de 

dois séculos no Brasil, os leitores querem receber a boa informação no dia seguinte. Ou, 

ao menos, alguma informação. 

Em Feira de Santana, na Bahia, ou em Governador Valadares, em Minas, os 

assinantes dos jornais locais não puderam ler uma linha de texto sobre a histórica 

votação no Congresso. A Folha do Estado da Bahia e o Diário do Rio Doce, 

respectivamente, ignoraram o assunto. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a 

edição semanal do Jornal do Povo, publicada dois dias depois, citou o nome de Temer 

duas vezes. E ambas pelo colunista Fausto Matto Grosso, professor da Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul e membro da Executiva do PPS, que projetava o cenário 

para 2018 e parecia não querer se comprometer com os fatos ocorridos. “O governo 

Temer ou seu substituto não terá condições de avançar na reforma da Previdência e 

outras igualmente importantes”, escreveu, sem mencionar o 2 de agosto de 2017 na 

Câmara. No mais, o semanário não tratou da votação no Congresso. 

Melhor sorte tiveram os moradores de Jaú, no interior paulista, que acordaram 

cedo e puderam ler toda a página 12 do Comércio do Jahu dedicada ao tema. A redação 

se esmerou para fechar uma edição “quente” até 0h59. O Liberal, de Belém, estampou 

na primeira página os votos dos 17 deputados federais – 12 votaram a favor de Temer e 

cinco contra. A quase 4.000 quilômetros de distância, o centenário jornal Correio do 

Povo, de Porto Alegre, dedicou a capa, o editorial e duas páginas inteiras para a vitória 

do presidente. É um espaço considerável, mas bem menos do que fez a Folha de 

S.Paulo, que concluiu a edição à 0h43 abordando o assunto na capa e em mais nove 

páginas, incluindo uma dupla com um infográfico registrando o voto de cada deputado. 



124 

 

A informação jornalística circula de forma desproporcional no Brasil. Trata-se 

de uma desigualdade que merece ser investigada mais de perto. A partir de um estudo 

comparativo de seis veículos locais nos processos políticos envolvendo Dilma Rousseff 

e Michel Temer entre 2015 e 2017, pode-se mostrar que as distorções do fluxo 

comunicacional são muito mais que símbolos atávicos da imprensa brasileira. Essas 

distorções forçam as pessoas a receberem visões parciais de conteúdo produzido por 

poucas fontes (as agências de notícias) ou, ainda pior, fazem com que elas deixem de se 

informar por falta de acesso às notícias. 

Para saber por que isso tudo acontece, como algumas populações do Brasil 

recebem um noticiário que outras só vão receber depois, para entender as barreiras e as 

dificuldades da prática jornalística e mostrar que escolhas difíceis devem ser feitas 

diariamente e em pouco tempo, mas elas devem ser feitas inevitavelmente, a presente 

tese comparou o que se passa nas diversas regiões do país. Para isso, foram escolhidos 

seis veículos impressos locais, um para cada região brasileira com exceção dos dois 

jornais do Sudeste. A escolha de cada um atendeu a critérios distintos, porque não há 

formas de abranger o sistema midiático brasileiro em sua totalidade dentro de uma única 

pesquisa. Os títulos selecionados são representativos das principais características que 

se pretende investigar sobre os jornais locais neste estudo, contemplando a diversidade 

de tipos, as dimensões e a história dos periódicos.  

Essa fase do estudo empírico contempla a etapa de observação, quando se define 

a amostragem e as técnicas de coleta, conforme sugere Lopes (2010, p. 144), que nos 

alerta “para a necessidade da reflexão crítica e adequada para os critérios de seleção, sua 

dimensão, composição e representatividade em função do tipo de pesquisa que se está 

realizando”. A amostragem deve ser suficientemente capaz de delimitar o universo de 

investigação e “pode ser definida como um conjunto de unidades (pessoas ou não) 

tornadas fontes de informação ou informantes de pesquisa”. Para esta tese, optou-se pela 

técnica não-probabilística para a formação do corpus, o que nos obrigou a escolher uma 

amostra que fosse “significativa ou de representatividade social (não-estatística), e os 

métodos de tratamento dos dados são qualitativos”
122

. 

A todo momento, o objeto desta pesquisa (jornais locais ou regionais) e sua 

problemática (o papel que lhes cabe dentro da democracia) nortearam o uso das técnicas 

de amostragem, as vantagens e desvantagens de cada uma, atendendo aos critérios 

                                                 

122.  Ibid, p. 145. 
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delineados por Lopes. Para as fases de observação, descrição e interpretação, que serão 

apresentados neste e no capítulo seguinte, optou-se pelo método do estudo de caso, 

porque o presente objeto da pesquisa suscita questões do tipo “como” e “por quê”. 

O estudo de caso deve ter preferência quando se pretende examinar 
eventos contemporâneos, em situações onde não se podem 
manipular comportamentos relevantes e é possível empregar duas 
fontes de evidências, em geral não utilizadas pelo historiador, que 
são a observação direta e série sistemática de entrevistas. Embora 
apresente pontos em comum com o método histórico, o poder 
diferenciador do estudo de caso reside em “sua capacidade de lidar 
com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, 
entrevistas e observações (YIN

123
, 2001, p. 27). (DUARTE, M., 2014, 

p. 219) 

De forma rígida, o que esta pesquisa se propõe é realizar um estudo de casos 

múltiplos, uma vez que foram selecionados não apenas um, mas seis veículos, 

estabelecendo-se para a amostragem total limites específicos de tempo (no caso, a crise 

política brasileira de 2015 a 2017). Não se quer, com isso, partir para generalizações 

desvairadas sobre a imprensa, mas, antes, expandir e generalizar teorias (generalização 

analítica), como defende Yin (2001, p. 29 apud DUARTE, M., 2014, p. 221). “O 

método do estudo de caso permite ao investigador identificar os vários elementos que 

constituem uma situação ou problema de modo a possibilitar que outros leitores tirem 

suas próprias conclusões”
124

.  

Para melhor compreender a análise da cobertura noticiosa dos seis jornais 

regionais ou locais escolhidos, será feita a seguir uma breve contextualização da história 

de cada um deles. Há desde veículos fundados no limiar do século XIX até outros, ainda 

impressos, que surgiram a apenas duas décadas atrás. 

4.1) Os seis veículos selecionados – a serviço de quem? 

Correio do Povo (Porto Alegre, RS) 

Coube a um sergipano, Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior, fundar o 

Correio do Povo em 1º de outubro de 1895. Após uma disputa fraticida entre 

republicanos e federalistas no Rio Grande do Sul, que resultou na Revolução 

Federalista, Caldas Júnior decidiu lançar um diário com a missão de praticar um 

jornalismo “independente, nobre e forte” e desvinculado de interesses partidários. Era 

preciso pacificar o povo gaúcho. 

                                                 

123. YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2ª edição. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 
124.  Ibid, p. 233.  
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Em fins do século XIX, o jornalismo no país ainda em sua fase artesanal era um 

produto atrelado a interesses agrários, conservadores e, no caso do Correio do Povo, 

lido e comentado pelos estancieiros dos pampas. Sucessões familiares no comando do 

jornal não o desviaram da linha independente, que se recusava a firmar compromissos 

político-partidários. A orientação de neutralidade perdurou até que surgisse um político 

como o gaúcho Getulio Vargas. “Rio Grande, de pé pelo Brasil! Não poderás falhar ao 

teu destino heroico”, defendeu o jornal ao apoiar o governo provisório de Vargas. 

A relação com o getulismo foi marcada por altos e baixos, ora apoiando, ora se 

posicionando contra, a essa altura já com Breno Caldas no comando, filho de Caldas 

Júnior. O Correio do Povo manteve-se neutro após o golpe de 1937, com a implantação 

do Estado Novo. Nas eleições de 1950, alinhou-se a Getulio Vargas, mas, com o típico 

olhar liberal, não deixava de criticar o “extremado nacionalismo” e as restrições ao 

capital estrangeiro no Brasil. Depois, apoiou à distância Juscelino Kubitschek, mas 

opôs-se à posse do também gaúcho João Goulart. “A tomada da Rádio Guaíba — de 

propriedade de Breno Caldas — pelo governador do estado Leonel Brizola, nessa 

ocasião, aumentou a indisposição do jornal contra os governos estadual e federal”, 

anotaram Carlos Eduardo Leal e Sérgio Roberto Dillenburg, em artigo
125

 para o CPDoc, 

da Fundação Getulio Vargas. 

O apoio do Correio do Povo ao golpe cívico-militar de 1964 não impediu o 

veículo de sofrer censura política e ter a edição de 20 de setembro de 1972 totalmente 

apreendida por tratar, em uma reportagem, da liberdade de imprensa. Também foi 

durante a ditadura que o jornal rumou do céu ao inferno. Em 1969, a revista Visão 

mostrava que Breno Caldas era o sexto brasileiro mais rico e, três anos depois, a Exame 

dizia que o Correio do Povo era a sexta empresa em lucro líquido do país. Em 1972, 

tinha uma carteira com 93 mil assinantes. Em 1978, o empresário se endividou para 

comprar uma emissora de TV e, apesar dos conselhos, manteve as características 

familiares no negócio jornalístico – que, a essa altura, já enfrentava a concorrência da 

RBS, que se associara à Rede Globo e publicava o jornal Zero Hora. 

Em 1984, o jornal deixou de circular por dificuldades financeiras e por enfrentar 

uma longa greve dos trabalhadores. No ano seguinte, foi decretada a falência da 

                                                 

125. LEAL, Carlos Eduardo & DILLENBURG, Sérgio Roberto. Correio do Povo. CPDoc 
(Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil)/Fundação Getulio 
Vargas. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/correio-
do-povo>; acesso em 22 set. 2017. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/correio-do-povo
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/correio-do-povo


127 

 

Empresa Jornalística Caldas Júnior. Em junho de 1986, o Correio do Povo e suas 

empresas associadas foram comprados pelo sojicultor Renato Bastos Ribeiro e voltou à 

ativa. O jornal passou a ser informatizado, porém já com uma redação reduzida. Para 

dar conta da circulação regional, em todo o estado gaúcho, era impresso em Porto 

Alegre, Carazinho e Caçapava do Sul. A rádio e a TV Guaíba, que faziam parte do 

conglomerado midiático, foram modernizadas também.  

“Embora saneado financeiramente, em poucos momentos o Sistema Guaíba-

Correio do Povo, denominação genérica adotada nos anos 1990, faz frente nos seus 

segmentos de atuação à hegemonia da Rede Brasil Sul”, afirmou em outro artigo
126

 Luiz 

Artur Ferraretto, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em março de 

2007, com uma circulação média de 150 mil exemplares diários, o Correio do Povo foi 

adquirido pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, dono da Rede 

Record de Televisão. O histórico diário gaúcho foi o segundo jornal regional a fazer 

parte do império de comunicações do empresário religioso – antes, Edir Macedo 

comprou o jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte. 

 

Comércio do Jahu (Jaú, SP) 

Em 31 de julho de 1908, o Commercio do Jahu começou a circular no município 

que é o mais antigo da região centro-oeste paulista. Batizado pelos bandeirantes por 

causa da presença do peixe abundante, Jaú precisou de apenas 55 anos para ter um 

primeiro jornal, fundado pelos irmãos Álvaro e Gummercindo Floret. No ano de sua 

fundação, o periódico já se ocupava de divulgar notícias de interesse local, como o 

recebimento de 48.345 sacas de café no mercado de Jundiaí, o estabelecimento de trens 

noturnos de Rio Claro a Bebedouro e a apresentação da peça O Capital e a Indústria, do 

grupo dramático Jahuense. 

No início do século XX, a pequena cidade que contava com 36 mil habitantes 

possuía um número invejável de diários: o Diário do Jahu, de João Teixeira, a Gazeta 

do Jahu, de Joaquim Augusto Viegas, e o Correio do Jahu, na ocasião com Hilário 

Freire à frente do negócio. Com a economia cafeeira consolidada, o município recebia 

levas de imigrantes, a maioria italianos, e crescia economicamente. Tinha uma elite de 

ricos fazendeiros e era o centro produtor que mais exportava o café em todo o mundo. 

                                                 

126. FERRARETTO, Luiz Artur. A Rádio Guaíba e a crise na Caldas Júnior, In: Uma História 
do Rádio no Rio Grande do Sul. 2014. Disponível em: <http://www.radionors.jor.br/2014/08/a-
radio-guaiba-e-crise-na-caldas-junior.html>; acesso em 22 set. 2017. 
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Mas esse vigor não refletia em termos de prestígio político. Na coluna Nossa 

História
127

, a editora-chefe do jornal Ana Karina Victor lembrava de uma reportagem do 

Comércio do Jahu, de abril de 1914, que criticava o esquecimento da cidade por parte 

de chefes de Estado. Contava-se no dedo os governantes que visitaram Jaú, como o 

conde Parnahyba, presidente da província de São Paulo no tempo do Império, o senador 

e governador do estado Jorge Tibiriçá, em 1908, e Campos Salles, este somente antes de 

se tornar presidente da República e por ser dono de uma fazenda na cidade. 

O Comércio do Jahu tinha impressão irregular nos primeiros anos e só passou a 

ter circulação diária em 4 de dezembro de 1923. Com a crise de 1929, a economia da 

cidade declinou rapidamente. O café cedeu espaço para a cultura canavieira e, nas 

décadas seguintes, para a indústria calçadista. Até hoje é lembrada como “a capital do 

calçado feminino”. O jornal acompanhou os altos e baixos da economia local. Em julho 

de 1958, circulou a primeira edição colorida. 

No fim da década de 1960, o jornal foi adquirido pela família Bauab, tendo à 

frente os irmãos Raul e Waldemar (já falecidos). Duas décadas antes, Raul queria fazer 

jornalismo, mas os pais o convenceram a escolher entre medicina e odontologia. 

Formou-se dentista. Nos anos 1970, o dentista foi secretário municipal de Cultura na 

gestão do irmão Waldemar, o que fez com que o Comércio do Jahu tivesse um período 

de forte envolvimento na política local. “Mas ganhou total independência frente às 

administrações municipais a partir dos anos 1980”, informa o relatório Comércio do 

Jahu, do Projeto Grande Pequena Imprensa (PGPI)
128

. Com a morte de Raul, em 1988, 

o jornal passou para as mãos do filho Raul Junior, médico ortopedista, que fica no jornal 

de manhã e no consultório à tarde. Mesmo na década seguinte, quando o atual 

                                                 

127. Comércio do Jahu, “População ressentia falta de visitas de chefes de Estado”, de 
11/07/2015. Disponível em: <http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1330980/populacao-
ressentia-falta-de-visitas-de-chefes-de-estado>; acesso em 22 de setembro de 2017.  
128. O Projeto Grande Pequena Imprensa é uma iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento 
do Jornalismo – Projor, que realizou um amplo estudo a partir de 2014 para gerar 
conhecimento sobre as dificuldades enfrentadas por seis veículos do interior (O Debate, de 
Macaé-RJ; Jornal do Povo, de Três Lagoas-MS; Folha da Região, de Araçatuba-SP; O 
Imparcial, de Presidente Prudente-SP; Imprensa Livre, de São Sebastião-SP; e Comércio do 
Jahu, de Jaú-SP). O trabalho de consultoria consistiu em visitas aos jornais, quando foram 
detectados os desafios, dificuldades e demandas para se fazer jornalismo por órgãos de menor 
circulação. O primeiro diagnóstico geral foi o de que o dinamismo verificado nas economias 
locais não estava sendo acompanhado pela maioria dos veículos, que enfrentavam 
dificuldades para conhecer e se comunicar com novos públicos, sobretudo os novos 
habitantes, muitos deles migrantes de outras regiões, e os jovens. Na prática, representava 
uma redução da influência desses jornais junto da opinião pública e de sua capacidade de 
impulsionar o debate e engajamento da população. O Comércio do Jahu solicitou do Projor 
apoio estratégico nas áreas de técnicas de acesso ao mercado publicitário, técnicas de 
redação e tecnologia da informação. 
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proprietário foi vice-prefeito e depois vereador, o diário teria buscado a imparcialidade. 

“Manter o necessário distanciamento para realizar um trabalho jornalístico isento e 

equilibrado. Não há envolvimento com partidos políticos”, anotaram Alice Amorim e 

Celestino Vivian, autores do relatório do PGPI. 

O Comércio do Jahu, com uma tiragem média de 4.000 exemplares e uma 

carteira de 3.235 assinantes em fevereiro de 2014, é distribuído em 12 municípios 

vizinhos. Impresso de terça-feira a domingo, o jornal atinge entre 15 mil e 20 mil 

leitores com as edições dominicais, reforçada em pelo menos 1.000 exemplares. Desde 

1991, o jornal é impresso no sistema de composição a laser. Dez anos depois, estreou a 

versão online, no endereço www.comerciodojahu.com.br. Atualmente, é o único 

periódico impresso da cidade. Da receita total, 65% vêm da publicidade; 27%, das 

assinaturas; 5%, da venda avulsa; e 3%, de outras fontes. Dos anúncios, 77% são de 

empresas; 20% de classificados e apenas 3%, de governos. De 2011 a 2016, o jornal 

publicou a Revista do Comércio, uma publicação de cerca de 90 páginas, periodicidade 

bimestral e com relativo êxito comercial, porém já descontinuada. 

 

O Liberal (Belém, PA) 

Lançar jornais políticos está ligado de forma intrínseca à história do Pará. O 

primeiro jornal impresso, O Paraense, lançado em 22 de maio de 1822 por Felipe 

Patroni, opunha-se à administração ultramarina dos portugueses e defendia a então 

Província do Grão-Pará. Patroni, depois de proferir um ferino discurso contra D. João 

VI, bem na frente dele, foi preso e deportado para Lisboa. Nas décadas seguintes, novos 

periódicos simplesmente brotavam, apontam Fernandes e Seixas (2010): O Luso 

Paraense (1823), O Sagitário (1829), A Opinião (1831), O Despertador (1832), 

Correio Oficial Paraense (1834-1835) e O Desmascarador (1834), títulos ligados ao 

grupo dos conservadores; A Sentinella Maranhense na Guarita do Pará (1824), Orphêo 

Paraense (1831), A Luz da Verdade (1832-1833), O Paraguassú (1832-1833), O 

Publicador Amazoniense (1832-1834), publicações de cunho liberal; e A Voz das 

Amazonas (1827) e O Treze de Maio (1840), órgãos oficiosos do governo local. 

A exploração crescente da borracha, levando pujança econômica à região em 

meados do século XIX, possibilitou o surgimento de jornais com visões mais 

empresariais, como A Província do Pará (1876) e Folha do Norte (1896), hoje extintos, 

mas de sólida história. O primeiro parou de ser impresso em 2001, e o segundo foi 

http://www.comerciodojahu.com.br/
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encerrado após 78 anos por força de um jornal concorrente, cuja história vale a pena ser 

rapidamente contada. 

A Folha do Norte nasceu como instrumento de propagação das ideias do Partido 

Republicano Federal. Nos anos 1930, o jornal se alinhou à trincheira da oposição a 

Getulio Vargas, sofrendo inclusive censura e deixando de circular por quatro dias, já 

sob o comando do jornalista Paulo Maranhão. Combatia a instituição do “baratismo”, 

um modo de governar ligado ao interventor getulista Joaquim Cardoso de Magalhães 

Barata
129

. Com o fim do Estado Novo, o Brasil passaria por um período de democracia e 

os grupos políticos se articulavam para disputar a eleição presidencial de 1946.  

Já as eleições de governador foram adiadas para 19 de janeiro de 1947 e 

Magalhães Barata, então senador constituinte eleito pelo Partido Social Democrata 

(PSD), tinha interesses de ampliar a influência política no estado do Pará. Para enfrentar 

as fortes críticas das páginas da Folha do Norte, correligionários do PSD decidiram 

lançar um jornal para defender o fundador do partido. Em 15 de novembro de 1946, foi 

lançado O Liberal.  

Em 1953, o pernambucano Rômulo Maiorana chegou a Belém e passou a editar 

a coluna “Sempre aos Domingos” na Folha do Norte, de forte teor político. Dois anos 

depois, Barata Magalhães voltou ao poder, apoiado por Juscelino Kubitscheck, como 

governador do estado. Morreu em 1959, mas o sentimento de polarização política 

cristalizado por baratismo e antibaratismo permanece até os dias de hoje, embora com 

outros nomes e sobrenomes. Em 1966, a história da imprensa paraense ganhou um 

capítulo especial. Maiorana comprou O Liberal e decidiu investir na formação de uma 

redação de jornalistas experientes, muitos deles vindos de A Província do Pará e da 

Folha do Norte. 

Vespertino de oito páginas, O Liberal tinha como principal concorrente a Folha 

do Norte, mas não chegou a incomodá-lo em termos de hegemonia no Pará. Com o 

empresário Maiorana, o jornal tentou imprimir uma visão mais comercial, buscando 

dissipar a imagem de um periódico a serviço do baratismo. Em 1972, a adoção da 

impressão em offset fez aumentar a sua tiragem, mas o sonhado golpe na concorrência 

                                                 

129. COUTINHO, Amélia. Barata, Magalhães. CPDoc (Centro de Pesquisa e Documentação 
de História Contemporânea do Brasil)/Fundação Getulio Vargas. 

Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/joaquim-de-
magalhaes-cardoso-barata>; acesso em 29 set. 2017.  
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só ocorreu no ano seguinte, quando o dono de O Liberal comprou a Folha do Norte, e 

parou de imprimi-lo em 1974. 

Na ditadura, as eleições estaduais e municipais continuavam a ocorrer no país e 

os órgãos de imprensa se tornaram palco privilegiado de disputas políticas, primeiro 

entre Arena e MDB e depois entre as demais siglas. O Liberal, nascido como 

instrumento do PSD, alinhou-se ao governista PDS, já nos anos 1980. Em 22 de agosto 

de 1982, o candidato do PMDB ao governo estadual, Jader Barbalho, faz o que era 

praxe para poder ter voz: fundou um jornal, o Diário do Pará. 

A concorrência entre O Liberal e Diário do Pará se reproduziu ao 
longo das mais diversas competições políticas pós-1982, colocando 
os dois jornais em campos opostos em vários momentos da vida 
política do estado, travando uma renhida rivalidade comercial e 
editorial, que pode ser sintetizada pela necessidade de aproximação 
do poder, como forma de demonstração de sua força e liderança 
política e manutenção de privilégios e utilização pessoal da máquina 
pública. (CATETE, 2012, p. 72) 

Em sua pesquisa sobre as mídias regionais do Norte e do Sul, Pâmela Pinto 

afirma que as Organizações Rômulo Maiorana se converteram no principal grupo 

midiático do Pará com 18 outorgas de radiodifusão, sendo nove afiliadas da Rede 

Globo. O Liberal foi o primeiro veículo do grupo. Apontando o Norte como a região de 

menor PIB do país, 5,3%, e forte dependência econômica das cidades da administração 

pública, a pesquisadora conclui o diagnóstico como sendo de vulnerabilidade para o 

mercado midiático e baixo rendimento comercial. 

O pequeno número de veículos nos estados e a incisiva presença de 
veículos controlados por políticos dificultam o desenvolvimento desse 
mercado. Tais vínculos entre mídia e política retroalimentam o poder 
de políticos na região, que ocupam cargos de relevância no cenário 
regional e nacional (...). As mídias são usadas para projeção política 
local e regional, que resultam em expressivas votações e significativo 
poder de barganha junto aos grupos políticos. (PINTO, 2017, p. 171-
172) 

Jornal do Povo (Três Lagoas, MS) 

Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, viu o PIB per capita quintuplicar desde 

2002 – em 2012, ficou em 32.170 reais, 20 mil reais menor que o da metrópole São 

Paulo e 14 mil a menos que o Rio de Janeiro. Em 1996, a revista Exame já apontava a 

cidade como um dos maiores polos de desenvolvimento. Hoje é o 25º município mais 

dinâmico do Brasil. Situado em um entroncamento rodoviário, fluvial, aeroviário e 

ferroviário, o município pode-se conectar facilmente ao Porto de Santos (por transporte 

fluvial) ou ao Chile (por trens de carga), possui a usina hidrelétrica de Jupiá, uma das 

mais eficientes do país, e atrai desde os anos 1990 grandes empresas, como a Eldorado 
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Brasil, da holding J&F e maior fabricante de celulose do mundo, Petrobras, Fibria, 

Metalfrio e Sitrel, do grupo Votorantim. O progresso econômico fez a cidade se tornar a 

terceira mais populosa do Mato Grosso do Sul em pouco tempo. Em 1940, Três Lagoas 

possuía 15.378 habitantes. Na estimativa de 2015 do IBGE, esse número saltou para 

113.619 habitantes.  

Podia-se esperar que a situação para o jornalismo local em Três Lagoas 

destoasse positivamente em relação ao resto do país, mas a realidade é inversa. O Jornal 

do Povo deixou de ser diário para virar semanal em 2017. Três anos antes, pouco antes 

de perder a circulação de terça-feira a sábado, a direção do grupo RCN, que edita o 

jornal, procurou o Projor para buscar soluções para reverter o declínio da publicação, 

que acumulava prejuízos mensais de 50 mil reais. Mesmo com a pujança da economia 

local, o jornal perdia leitores pelos constantes atrasos de entrega e, acima de tudo, por 

não ter compreendido a mudança socioeconômica do município.  

A imprensa de Três Lagoas nasceu com a criação do próprio município, em 

1915. Naquele ano, surgia a Gazeta de Três Lagoas. Nos dois anos seguintes foram 

criados o jornal Tesoura, que se apresentava como “mordaz, alegórico e arengueiro”, 

segundo artigo
130

 de Mario Luiz Fernandes e Sidnei Bonfim Ferreira (2013), e A 

Comarca. Em 1919, surgiram outros quatro jornais: A Notícia, A Polyanthea, Gazeta do 

Comércio e O Municipal. Eles tiveram vida curta, seguindo tendência já apontada no 

capítulo sobre a história da imprensa local. A exceção ficou por conta da Gazeta do 

Comércio, lançada por Elmano Soares e Bernardo de Oliveira Bicca, o primeiro jornal 

semanal do então estado de Mato Grosso e editado até meados dos anos 1960. Vindo de 

São Paulo, Elmano Soares trazia um estilo polêmico de fazer jornalismo, o que lhe 

rendeu perseguições políticas e ameaças de morte.  

Em 1949, o Jornal do Povo foi fundado para servir de instrumento político. O 

senador cuiabano Filinto Muller, do PSD (Partido Social Democrático), pediu que 

lideranças do partido fundassem um jornal em Três Lagoas. Político influente e de 

projeção nacional, Muller foi chefe de polícia de Getulio Vargas e presidiu o Senado na 

época da ditadura militar. Com uma impressora alemã de 1913, a publicação era mensal, 

saía com quatro páginas e uma tiragem de cerca de 1.000 exemplares. Não foi um caso 

                                                 

130. FERNANDES, Mario Luiz; FERREIRA, Sidnei Carlos Santos Bonfim. O Jornal do Povo 
no Governo Médici. 9º Encontro Nacional de História da Mídia, UFOP, Ouro Preto, Minas, 30 
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isolado. Em 1951, integrantes do PSD fundaram O Progresso, em Dourados, e os da 

UDN (União Democrática Nacional) lançaram o Correio do Estado, em Campo Grande. 

O jornal (Jornal do Povo) nasceu em uma época em que expressiva 
parcela da imprensa brasileira não escondia sua cor partidária. Mais 
do que isso. Muitos jornais eram criados pelos próprios partidos para 
propagarem seus ideais. Vinham na vertente da imprensa francesa 
do século XVIII que ajudou a fomentar os ideais da Revolução de 
1789. Ou seja, um jornalismo de causa, que nascia com propósitos 
políticos. (FERNANDES; FERREIRA, 2013) 

O PSD era um partido pró-getulista e, com o PTB, fazia oposição à UDN. Com 

forte presença no Congresso, conseguiu eleger dois presidentes da República – Eurico 

Gaspar Dutra (1945) e Juscelino Kubitschek (1955). Coube a Stênio Congro, secretário 

do PSD, editar o Jornal do Povo durante os conturbados anos 1960. O Ato Institucional 

nº 2 (AI-2) extinguiu os partidos brasileiros, em 1965, permitindo a existência de apenas 

duas siglas, a Arena e o MDB. O Jornal do Povo se tornou então um veículo oficial, 

chapa branca, a serviço da Arena e dos governos militares: 

De uma coisa, pedimos que, estejam certos, os nossos amigos 
treslagoenses: seremos intransigentes defensores da REVOLUÇÃO 
DE MARÇO DE 64, e para tudo que diga respeito à fase que 
engrandeceu e irá agigantar o BRASIL, para imediato futuro, nós 
daremos o melhor dos nossos esforços, dedicação e lealdade, e o 
Governo estadual, dignamente representado pelo Governador 
FRAGELLI, terá, também, nesta trincheira democrática, o nosso 
apoio, o nosso respeito e a nossa vontade livre e tranquila de refletir, 
e estampar, pelas colunas do JORNAL DO POVO, o que S. Excia, o 
governador, irá fazer, estamos certos, pela grandeza do povo e terra 
matogrossenses. (grifos em maiúsculo do jornal). (JORNAL DO 
POVO, 20/05/1971 apud FERNANDES; FERREIRA, 2013)  

A família Congro, de descendência italiana, teve forte vínculo com a política. O 

paulistano Rosário Congro, um ex-caixeiro viajante que virou advogado já em Três 

Lagoas, foi vereador, deputado estadual e prefeito da cidade nos anos 1940. Também foi 

ministro do Tribunal de Contas do Estado. O filho Stênio foi prefeito, vereador e 

deputado. Rosário Congro Neto, que assumiu o Jornal do Povo a partir de 1991, já foi 

do PMDB e hoje é filiado ao PSDB. O atual proprietário do periódico foi vereador, 

secretário de estado e deputado. 

O Grupo RCN é composto por 12 veículos de comunicação, incluindo revistas, 

cinco emissoras de rádios e a TV, a última sendo educativa, e mídias indoor e outdoor. 

Em fevereiro de 2014, quando o Projor prestou consultoria ao Jornal do Povo, o veículo 

possuía 12 páginas, uma tiragem de 2.500 exemplares e 540 assinantes. Atualmente, o 

noticiário diário é oferecido aos leitores no portal www.jpnews.com.br. O semanário é 

distribuído de graça para um mailing list e pode ser baixado no portal. 

https://www.jpnews.com.br/
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Diário do Rio Doce (Governador Valadares, MG)  

Fundado em 30 de março de 1958, o jornal nasceu com a preocupação de 

atender aos interesses de empresários do comércio de Governador Valadares. Em 2018, 

comemora 40 anos de uma existência que acompanhou a evolução do município. 

Quando o jornal foi fundado, a cidade mineira localizada no Vale do Rio Doce tinha 20 

anos de emancipação política e cerca de 65 mil habitantes. Hoje, essa população 

ultrapassa os 280 mil habitantes. 

A Associação Comercial local entendia que um veículo de comunicação seria 

relevante para estampar as demandas em prol do desenvolvimento socioeconômico da 

região leste de Minas. Pelas páginas do jornal, foram promovidas campanhas pela 

implantação da telefonia na cidade e pela pavimentação da rodovia BR-4, hoje BR-116, 

mais conhecida como Rio-Bahia. Em 1979, como já detinha expressão local, o jornal foi 

comprado pelo ex-deputado federal Pedro Iwandir de Tassis.  

Com o político, o Diário do Rio Doce viveu uma fase de prosperidade. Mesmo 

sendo pequeno, o jornal conseguiu manter uma sucursal com distribuição nas cidades 

vizinhas de Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga, ampliando o alcance regional. Um 

assunto de grande interesse que ganhou, inclusive, um caderno quinzenal era a leva de 

mineiros que migravam para os Estados Unidos em busca de trabalho. Esse conteúdo 

foi publicado por vários anos, mas em 2008 só restou uma versão online.  

Em 2005, o Diário do Rio Doce foi comprado pelo Grupo Leste de 

Comunicação, passando a integrar um conglomerado midiático regional, com gráficas, 

editora e várias retransmissoras de TV e radiodifusoras. Os empresários mineiros 

Edison Gualberto de Souza e Getulio Miranda Primo tinham como objetivo modernizar 

o jornal, que faria parte de um pool de veículos impressos do entorno de Valadares, da 

região leste de Minas e de cidades do Espírito Santo e da Bahia. Com 7.500 exemplares 

diários, é o 11º entre as tiragens médias dos veículos do interior de Minas. 

 

Folha do Estado da Bahia (Feira de Santana, BA) 

Ao assinar a edição digital da Folha do Estado da Bahia, um jornal que veicula 

notícias de Feira de Santana e região, o leitor recebe a mensagem de que o conteúdo 

jornalístico é composto de “páginas de informações de qualidade, com isenção e 

compromisso que tem com a transparência dos fatos noticiados. O conteúdo editorial 
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tem páginas específicas que tratam desde a política ao esporte amador, cultura, 

concursos, segurança, moda, entre outros”. Impresso de terça-feira a domingo, com 

tiragens em dias úteis de 5.500 exemplares e 8.000 no domingo, o diário é “o maior e 

mais importante veículo de comunicação impresso do interior da Bahia”
131

, segundo 

divulga a plataforma Portfolio de Mídia, da publicação Meio & Mensagem. 

Fundada em 20 de dezembro de 1996, a Folha do Estado da Bahia circula em 62 

municípios e faz parte do Grupo Folha do Estado, que possui ainda a TV Geral (de TV 

via internet), a Rádio Geral (rádio web), um portal (com cerca de 700 mil visualizações 

mensais) e um aplicativo para leitura do jornal em aparelhos móveis. O jornal e o portal 

não são auditados pelo IVC. 

O proprietário do Grupo Folha do Estado é o maçom Humberto Lopes Cedraz, 

ex-deputado estadual e ex-vereador, além de servidor comissionado da Câmara 

Municipal de Feira de Santana. Candidato a deputado federal não-eleito em 2014 pelo 

PEN (Partido Ecológico Nacional), o empresário já transitou por outras siglas, como 

PSD (Partido Social Democrático), PSC (Partido Social Cristão), PT do B e PMN 

(Partido da Mobilização Nacional). 

Em tese de doutorado, Faní Quitéria Nascimento Rehem (2013) faz uma análise 

de conteúdo de reportagens da Folha do Estado da Bahia sobre educação, criança, 

educação infantil, associações e as gestões do então prefeito José Ronaldo (PFL e 

posteriormente DEM) nos anos de 2001 a 2008. A defesa central é que a política de 

educação infantil na cidade baiana que deveria servir de vetor para a redução da 

desigualdade social, e não o é, se pauta por ações sem planejamento, e além da 

construção da hegemonia no governo local, no sentido gramsciniano, passou “pelo 

apoio explícito dos meios de comunicação”. Embora o trabalho acadêmico não seja do 

campo das Ciências da Comunicação, mas do Programa de Pós-Graduação em Política 

Social, a pesquisadora não se furtou a expressar sua surpresa com a série de reportagens 

favoráveis ao prefeito. 

As notícias acima ilustram a forma como os jornais podem funcionar 
como verdadeiros partidos políticos como muito bem define 

                                                 

131. É também de Feira de Santana o jornal mais antigo da Bahia. A Folha do Norte 
(folhadonortejornal.com.br), fundada em 17 de setembro de 1909 por Tito Ruy Bacelar, foi 
criada para servir de instrumento político. Já em sua primeira edição, o periódico publicava 
textos em apoio à candidatura presidencial de Hermes da Fonseca. Hoje, é uma publicação 
semanal, em formato tabloide que circula às sextas-feiras com mais de 10 páginas. Mantém 
uma linha editorial conservadora.  
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Gramsci
132

 (2006). A imprensa – mas não somente ela tem papel 
fundamental na influência da opinião pública, que para Gramsci “é o 
ponto de contato entre a ‘sociedade civil’ e a ‘sociedade política, entre 
o consenso e a força” (GRAMSCI

133
, 2002, p. 265), modelando 

formas de pensar e modos de aceitação das ações do grupo 
dirigente. Em nosso estudo ficou evidente que o jornal Folha do 
Estado está a serviço do governo José Ronaldo, agindo de maneira a 
garantir um clima favorável às decisões e à imagem de político 
trabalhador e atuante. (REHEM, 2013, p. 133) 

O noticiário político nacional é produzido a partir do conteúdo da Folhapress 

(diretamente ou do portal Notícias ao Minuto, que condensa os textos da Folhapress) e 

da agência Ansa. O jornal é associado da ADI-Brasil. 

4.2) A operação da ideologia no conteúdo jornalístico 

O Brasil passou por um processo de impeachment da presidente Dilma e o 

arquivamento de duas denúncias de crimes como corrupção e formação de quadrilha 

contra o presidente Temer no curto intervalo de dois anos, mas é como se fosse menos. 

A primeira denúncia contra a petista ocorreu em dezembro de 2015 e em outubro de 

2017 o peemedebista, o até então vice-presidente que assumiu no lugar dela, livrava-se 

de ser julgado enquanto ocupar o mandato. A experiência de afastar um presidente não 

era desconhecida da população. Em 1992, Fernando Collor de Mello renunciou ao cargo 

em meio a um processo de impeachment. 

No dia 15 de março de 2015, quase 1 milhão de pessoas em pelo menos 152 

municípios de 26 estados e no Distrito Federal saíram às ruas contra o governo de 

Dilma Rousseff e o PT
134

. A mais expressiva manifestação ocorreu na Avenida Paulista, 

em São Paulo, com cerca de 210 mil pessoas interditando boa parte da via. O maior 

clamor dos protestos, exposto em cartazes e na fala dos discursantes no alto dos carros 

de som, era pelo impeachment de Dilma, mas houve até quem pedisse “intervenção 

militar constitucional”.  

O que se viu nos meses seguintes foi uma sucessão quase ininterrupta de 

dolorosos fatos políticos, pontuada por protestos civis. Duas pesquisas
135

, uma da 

                                                 

132. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Vol. 2 (Os intelectuais; o princípio educativo; 
jornalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
133. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Vol. 5 (O Risorgimento; Notas sobre a história 
da Itália). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
134. Folha de S.Paulo, “Protestos contra o governo reúnem quase 1 milhão pelo pais”, 
15/3/2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603286-protestos-
contra-o-governo-reune-quase-1-milhao-pelo-pais.shtml>; acesso em 29 de set. 2017. 
135. A pesquisa da UFMG foi coordenada por Helcimara de Souza Teles, publicada em 17 de 
abril de 2015, se chama “Perfil ideológico e atitudes políticas dos manifestantes de 12 de abril”. 
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Universidade Federal de Minas Gerais e outra da Universidade de São Paulo e 

Universidade Federal de São Paulo, procuraram decifrar o que havia por trás das 

manifestações. O primeiro estudo indicava que a maioria dos insatisfeitos era composta 

por pessoas com mais de 40 anos, graduadas ou pós-graduadas, predominantemente de 

cor branca e que consideravam a corrupção ou a falta de ética como os principais 

problemas do Brasil. O segundo revelava haver uma baixa confiança nos partidos 

políticos, ONGs, movimentos sociais e imprensa – “pilares da democracia liberal 

colocados em xeque”, sublinharam os autores. 

Em que medida o jornalismo retratou esses momentos capitais para a 

democracia? Essa pergunta pontua a análise da cobertura dos seis jornais locais 

selecionados, cujos conteúdos noticiosos foram contrapostos aos ofertados pelas 

respectivas agências noticiosas dos jornais Folha de S.Paulo, O Globo e O Estado de S. 

Paulo, tidos como de circulação nacional, pela Agência Brasil, órgão estatal vinculado à 

Empresa Brasileira de Comunicação, além de outras fontes de informação encontradas 

por citação e devidos créditos ou sem referência alguma, mas levantados por esta 

pesquisa
136

. O recorte temporal cerca os seguintes episódios: abertura do processo de 

impeachment de Dilma pela Câmara dos Deputados (nos dias em torno do 2 de 

dezembro de 2015), aprovação da admissibilidade do processo, que acarreta o 

afastamento da presidente em votação na Câmara (17 de abril de 2016), aprovação do 

impedimento pelos senadores (12 de maio), confirmação do impeachment em sessão 

comandada no Senado pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo 

Lewandowski, (31 de agosto) e rejeição das duas denúncias contra o presidente Michel 

Temer (2 de agosto e 26 de outubro de 2017) por práticas de crimes como corrupção 

passiva, formação de quadrilha e obstrução da Justiça. 

Na análise de conteúdo, elegeu-se a metodologia proposta por Laurence Bardin 

(1977) para decifrar a narrativa discursiva contida nos textos jornalísticos e as 

diferenciações técnicas entre os veículos. Professora de psicologia na Universidade de 

                                                                                                                                               

Disponível em: <http://opiniaopublica.ufmg.br/site/pesquisas/perfil-ideologico-e-atitudes-
politicas-dos-manifestantes-de-12-de-abril-belo-horizonte>; acesso em 29 set. 2017. Para o 
estudo dos pesquisadores Pablo Ortellado (USP), Esther Solano (Unifesp) e Lucia Nader, só 
há um resumo noticioso do conteúdo publicado pelo site El País Brasil. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/14/politica/1429037495_877092.html>; acesso em 29 
set. 2017. 
136. Para cada texto da mostra sem citação de origem de fonte, procurou-se localizar de onde 
provinha o conteúdo por meio do buscador Google. Esse método ocorreu de maneira detida 
sobre o material da editoria política, objeto central deste estudo, mas se estendeu para os 
textos de outras editorias, o que possibilitou a criação de um banco de dados sobre todo o 
conteúdo das edições analisadas. 
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Paris V, Bardin empregou o método na investigação psicossociológica e nos estudos das 

comunicações de massa
137

. Largamente empregada por comunicólogos, a técnica busca 

compreender as características, estruturas ou modelos contidos nas mensagens 

analisadas. Ela força que o pesquisador busque o sentido da comunicação, como o faria 

qualquer receptor de um discurso midiático, e também outras significações por meio de 

um olhar crítico e distanciado do objeto.  

No plano metodológico, a autora prevê uma avaliação quantitativa (“frequência 

com que surgem certas características do conteúdo”) e outra qualitativa (“a presença ou 

a ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características 

num determinado fragmento de mensagem é tomado em consideração”) do material 

coletado. Essa abordagem não se propõe a apenas descrever os conteúdos, mas mostrar 

como ela pode contribuir para a construção do conhecimento (1977, p.38). As três 

etapas propostas por Bardin foram seguidas, a saber: as pré-análise e coleta dos dados, 

que permitem as operações sucessivas de análise; codificação, categorização e 

quantificação, operações nomeadas de “exploração do material”; e tratamento dos 

resultados, ou “inferência e interpretação”. 

A análise de conteúdo (AC) de Bardin determina que o recorte de dados seja 

“representativo” (o que consideramos atender com os episódios supracitados e os 

veículos escolhidos do corpus). O material deve, assim, ser “homogêneo”. A coleta 

precisa obedecer a critérios idênticos na escolha e ser “exaustiva”, impedindo de se 

excluir, por parte do pesquisador, qualquer elemento de forma a maquiar a pesquisa 

empírica. As leituras e sucessivas releituras do material permitem retomar e não perder 

de vista os objetivos, a hipótese e a elaboração de indicadores necessários na AC. Para a 

segunda etapa, procuram-se agrupar os textos jornalísticos em unidades comparáveis, 

recorrendo-se a uma categorização, no caso os critérios de hierarquização das notícias. 

Superada essa fase, parte-se para o tratamento dos resultados brutos da avaliação 

quantitativa e coteja-se esses dados com a observação e a interpretação. 

Para tornar a AC mais sólida em sua parte qualitativa, empregou-se para a 

categorização das entradas o referencial metodológico geral da hermenêutica de 

profundidade no estudo das formas simbólicas do discurso jornalístico, conforme 

proposto por John B. Thompson. O sociólogo entende as formas simbólicas como sendo 

                                                 

137. No final dos anos 1940 e início dos 1950, Bernard Berelson, auxiliado por Paul Lazarsfeld, 
propôs uma definição do que seria a análise de conteúdo, mas o surgimento de um método, 
propriamente dito, só aconteceu em 1977 no livro de Laurence Bardin. 
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um “amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, que são produzidos por sujeitos 

e reconhecidos por eles e outros como construtos significativos” (THOMPSON, 2011, 

p. 79). O objetivo será procurar, na medida do possível, elucidar como o noticiário dos 

veículos impressos do corpus desta pesquisa pode ser interpretado pelas pessoas que o 

produzem e pelo público que o recebe. 

Serão apresentados os resultados de uma análise empírica do discurso midiático 

com base nos cinco modos de operação da ideologia, conforme sugerido por Thompson. 

Para essa investigação hermenêutica, explicitaremos a interpretação e a reinterpretação 

dos padrões e efeitos que constituíram e operaram dentro da cobertura jornalística do 

noticiário político dos anos de 2015, 2016 e 2017, de forma a proceder uma síntese. 

Essa síntese é uma construção criativa do significado do que representaram as 

reportagens publicadas, tanto no que diz respeito ao agendamento proposto pelos jornais 

como na análise ideológica de seus conteúdos. Os resultados dessa investigação serão 

apresentados nas seções seguintes, mas não sem antes introduzir os conceitos que 

embasam teoricamente este capítulo. 

Van Djik pondera que o uso da linguagem e o discurso são práticas sociais 

influenciadas pelas ideologias, que, por sua vez e de forma cíclica, influenciam como 

adquirimos, aprendemos e alteramos as ideologias. Inicialmente e na interação com 

outras pessoas, como parentes e colegas, é que formamos nossas ideologias. “Mais 

tarde, ‘aprendemos’ ideologias assistindo televisão, lendo livros na escola, propaganda, 

jornais, contos ou participando de conversações com amigos e colegas, entre uma 

variedade de formas de fala e escrita” (VAN DJIK, 2003, p. 9). O autor afirma que a 

escola e os meios de comunicação de massa são as instituições da sociedade moderna 

que mais influenciam as pessoas na aquisição das ideologias, e isso é possível de ser 

feito em larga escala por meio dos discursos que são apresentados pelas mídias. 

Seria possível, então, entender como opera a ideologia em determinadas 

condições sócio-históricas específicas? Thompson propõe proceder essa análise a partir 

do recorte do estudo de como as formas simbólicas se entrecruzam com as relações de 

poder. Seu objetivo é “estudar as maneiras como o sentido serve para estabelecer e 

sustentar relações de dominação” (THOMPSON, 2011, p. 76). Sempre que as relações 

estabelecidas de poder são “sistematicamente assimétricas” pode-se falar em 
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dominação. Cabe ao analista prestar atenção “à interação entre sentido e poder nas 

circunstâncias concretas da vida social”
138

. 

Thompson identifica cinco modos de operações gerais da ideologia (legitimação, 

dissimulação, unificação, fragmentação e reificação) que, por sua vez, podem indicar 

algumas das maneiras como eles, o sentido e o poder, podem estar ligados, em 

circunstâncias particulares, com estratégias de construção simbólica. É a partir dessa 

construção metodológica que se pode proceder uma análise crítica do discurso, como 

defende Thompson, identificando dentro do conjunto de “textos” (reportagens e colunas 

opinativas) as estratégias típicas utilizadas pelos produtores das notícias
139

. 

O exame das estratégias típicas de construção simbólica pode 
alertar-nos para algumas das maneiras como o sentido pode ser 
mobilizado no mundo social e como pode delimitar um raio de 
possibilidades para a operação da ideologia; mas não pode tomar o 
lugar de uma análise cuidadosa das maneiras como as formas 
simbólicas se entrecruzaram com relações de dominação em 
circunstâncias particulares e concretas. (THOMPSON, 2011, p. 82) 

Para inferir se as reportagens políticas analisadas neste corpus possuíam 

intenções ideológicas, analisaremos os textos em mediação com as seguintes categorias: 

a) Legitimação – Max Weber
140

 afirmava que relações de dominação 

podiam ser estabelecidas e sustentadas desde que fossem compreendidas 

como legítimas. Nessas situações, elas eram interpretadas pela população 

como justas e dignas de apoio. O sociólogo dizia ainda que afirmações de 

legitimação podem ser baseadas em três tipos de fundamentos: racionais 

(há regras dadas, e elas devem ser respeitadas), tradicionais (ancoradas 

em tradições imemoriais, passadas de gerações a gerações) e 

carismáticos (que se apoiam no caráter excepcional de uma pessoa que 

                                                 

138.  Ibid, p. 80. 
139. Thompson alerta para a chamada “falácia do internalismo” praticada por parte dos 
analistas, que tendem a enfocar, extensa e exclusivamente, a estrutura e o conteúdo das 
mensagens da mídia do ponto de vista ideológico, desconsiderando outros aspectos da 
comunicação de massa, como a produção/transmissão, a construção e a recepção/apropriação 
das mensagens de mídia. O autor, como este pesquisador, entende que é necessário afastar a 
ideia do “mito do receptor passivo”, já que nos dias atuais a apropriação dos discursos por 
parte das pessoas não se dá de forma acrítica. Ao contrário, exatamente por haver um público 
cada vez mais ávido por compartilhar informações, o discurso jornalístico deixa de ser uma 
fonte única e/ou referencial. Mantendo a atenção sobre essa questão, os outros aspectos da 
comunicação de massa que dizem referência também aos jornais locais foram ou ainda serão 
abordados nos capítulos seguintes. Neste, utilizaremos o referencial teórico de Thompson 
como ponto de partida para interpretar a produção das notícias desses veículos, ainda que 
muitas delas não tenham sido produzidas originalmente pelas suas respectivas equipes de 
jornalistas. 
140. WEBER, Max. Economy and Society: na outline of interpretative sociology. Berkeley: 
University of California Press, 1978.  
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exerça autoridade sobre as demais). Thompson parte dessa concepção 

weberiana para argumentar que existem estratégias típicas de construção 

simbólica para legitimar um discurso. Jornais fazem isso o tempo todo, 

ao procurar persuadir o leitor de que seu argumento é digno de apoio. Às 

vezes, acordos institucionais que servem ao interesse de alguns 

indivíduos são apresentados como se servissem a todos. Ou histórias que 

remetem ao passado são contadas para transmitir a ideia de uma tradição 

(real ou não) e, portanto, também devem ser encaradas como parte a ser 

aceita pela sociedade.  

b) Dissimulação – Thompson lembra da estratégia empregada por Luís 

Bonaparte para reconstituir no imaginário coletivo francês a ideia de um 

herói imperial, apresentando-se como herdeiro legítimo de Napoleão. 

Esse exemplo mostra como relações de dominação podem ser 

estabelecidas a partir do estratagema do deslocamento, uma das formas 

de dissimulação. Nele, um termo usado para se referir a um determinado 

objeto ou pessoa é transferido para outro. Nessa categoria, pode ocorrer 

que as relações de dominação sejam estabelecidas ou sustentadas pelo 

fato de serem ocultadas, negadas ou obscurecidas. Por vezes, construções 

discursivas servem para apresentar uma valoração positiva de algo ou 

alguém. Outra característica que se expressa em um texto (ou um trecho 

dele) dessa categoria é o uso de figuras de linguagem, sobretudo a 

metáfora, a sinédoque e a metonímia.  

c) Unificação – Em determinados momentos, o discurso jornalístico pode 

recorrer a estratégias que invocam sentimentos com o objetivo de 

interligar indivíduos a uma identidade coletiva. A construção de 

narrativas por meio de símbolos de unidade nacional, como bandeiras, 

hinos, emblemas e inscrições, ajuda a estabelecer um referencial padrão 

que todos devem seguir ou respeitar. Muitas vezes, esse tipo de estratégia 

pode não levar em conta que essa unificação não seja oportuna dentro de 

um contexto de diversidade social ou linguística. O sentimento patriótico 

deve falar mais alto, o que em momentos particularmente tensionados é 

uma poderosa arma para unir uma nação. 

d) Fragmentação – Os grupos dominantes fazem questão de segmentar 

aqueles indivíduos e grupos que possam ser capazes de se transformar 
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num desafio real, explica Thompson. Nessa categoria, as relações de 

dominação baseiam-se na ênfase das distinções e diferenças (o discurso 

“nós contra eles”) ou na construção de um inimigo para a sociedade. Foi 

o que fez a literatura nazista nos anos 1920 e 1930 ao representar 

negativamente judeus e comunistas. A criação de um alvo projetado 

como mau, perigoso ou ameaçador é uma forma de “alertar” a sociedade 

para a necessidade de combater esse problema o quanto antes. 

e) Reificação – Thompson afirma que processos históricos são retratados 

como “coisas, ou como acontecimentos de um tipo quase natural”, 

fazendo com que o seu caráter social seja eclipsado. As relações de 

dominação, ideológicas por natureza, são criadas e sustentadas quando 

uma situação transitória é apresentada no discurso como sendo 

“permanente, natural, atemporal”. Fenômenos sócio-históricos são 

esvaziados de seu caráter histórico ou apresentados como “permanentes, 

imutáveis e recorrentes”. Os atores e a ação são apagados do discurso, 

fazendo com que os acontecimentos se sucedam na ausência do sujeito. 

Cria-se a dimensão de uma sociedade “sem história”. 

É possível que um texto possua mais de um modo geral, e portanto tenha sido 

classificado em mais de uma categoria. Thompson alerta que essas não são as únicas 

maneiras de como a ideologia opera, nem que essas estratégias sejam “intrinsicamente 

ideológicas”. Elas servem para alertar-nos para “algumas maneiras como o sentido pode 

ser mobilizado no mundo social”, o que no caso deste corpus é útil para ajudar no 

estabelecimento de uma variável comparável entre todo o conteúdo analisado, e também 

entre os diferentes veículos. Com isso, foi possível fazer comparações cruzadas entre os 

jornais locais, os episódios capitais e os personagens políticos, mesmo considerando que 

boa parte do corpus é uma reprodução do que as agências dos veículos de circulação 

nacional disponibilizaram. Isso porque uma mesma reportagem pode, conforme a 

edição, apresentar diferenças sensíveis em relação à mensagem a ser transmitida. 

 

4.3) A política do copiar e colar 

Para os recentes episódios capitais da política brasileira, que serão 

contextualizados ao longo desta seção junto da AC, a catalogação do corpus desta 
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pesquisa para as edições dos seis veículos
141

 resultou em 2.248 entradas, sendo que 233 

correspondiam a manchetes e chamadas de primeira página e 2.015 para o conteúdo da 

página 2 em diante. Uma entrada podia ser a manchete ou chamada na página 1 do 

jornal, uma coluna de um articulista ou de notas, uma reportagem, um editorial, uma 

página de classificados ou de publicidade. Na análise, foram desconsideradas 109 

entradas de classificados ou publicidade por fugirem do objetivo da análise. Restaram, 

assim, 1.906 conteúdos editoriais. 

A fim de ponderar a proporção de entradas, evitando que fossem analisadas 

apenas pelo número de ocorrências, o que geraria interpretações equivocadas, foram 

introduzidas duas variáveis para codificação
142

 da posição e dos tamanhos dos 

conteúdos. No primeiro caso, ponderou-se se o texto estava presente em página inteira, 

ou se começava numa dobra superior ou inferior. O destaque que se dá a uma 

reportagem é um indicativo da importância no que se refere aos critérios de seleção e 

enquadramento de notícias, como preconizam as teorias da comunicação. Essa 

classificação se somou a outra relacionada aos tamanhos de cada entrada. Para proceder 

essa outra codificação, criou-se uma variável flexível e passível de ser comparada para 

os diferentes tipos físicos dos jornais analisados. 

Dos seis veículos, foram detectados dois tipos de tamanho, standard e tabloide, 

para as edições impressas. O primeiro tem dimensões de 600 x 750 milímetros (23,5 x 

29,5 polegadas). Ainda é um formato bastante utilizado no Brasil, mas devido aos 

custos de impressão muitos veículos estão passando a adotar páginas menores, mais 

afeitas a histórias em formas curtas e em quantidades reduzidas por página. O tamanho 

de um tabloide é 280 x 430 milímetros (11,0 x 16,9 polegadas). Para fazer a medição de 

cada entrada, os formatos standard ou tabloide foram divididos em unidades que 

respeitavam o número de colunas de cada jornal. Nos diagramas abaixo, pode-se 

visualizar como essa divisão definiu cada unidade: 

                                                 

141. Os jornais completos deste corpus, em versão digital, foram disponibilizados no CD que 
acompanha esta tese. 
142. No Apêndice A, é apresentada a codificação completa do corpus. 
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Tabela 4-1 – Divisão de uma página de jornal para obtenção de métrica no formato standard 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

 
Tabela 4-2 – Divisão de uma página de jornal para obtenção de métricas no formato tabloide 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

No formato standard, uma página de seis colunas foi dividida em 60 partes, e 

cada uma delas correspondia a uma unidade. Se a soma de uma página de jornal 

perfazia 100, então cada unidade representa 1,67. Uma coluna inteira, portanto, soma 

16,7 unidades, enquanto seis colunas perfaziam 100,2. No caso do tabloide, a página foi 

dividida em 50 partes, o que fez com que cada unidade representasse 2. Para efeitos de 

compreensão, é como se cada unidade equivalesse a 1,67% (standard) ou a 2% 
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(tabloide) da página, e uma página inteira somasse 100% nos dois tamanhos. Assim, na 

classificação, uma reportagem de meia página teria simplesmente 50 unidades 

(equivalente a ocupar 50% do espaço), enquanto uma coluna de alto a baixo na página 

em duas colunas equivaleria a 33,4% do espaço em um standard ou 40% no tabloide. 

Outras duas variáveis que ajudaram a diferenciar cada conteúdo dos jornais 

foram a separação por editorias (política, economia, internacional, cidades, esportes, 

artes & espetáculos, variedades ou geral e editorial) e a abrangência (nacional, regional 

ou local). Pela primeira, foi possível fazer os recortes para cada um dos conteúdos 

editoriais, podendo observar se as seções tinham maior ou menor prevalência para os 

diferentes tipos de noticiário. Já a segunda variável distinguia se o assunto era do 

interesse maior para os moradores da cidade-sede do jornal (local), para a população da 

cidade e de municípios vizinhos (regional) ou, por último, de cunho nacional. Uma 

partida de futebol com o time local foi classificada como sendo da editoria de esportes e 

de abrangência local. Uma feira agropecuária, que agita a vida econômica não só dos 

moradores de uma única cidade, foi considerada como sendo de economia e de alcance 

regional. Já reportagens sobre as movimentações em Brasília em torno dos processos de 

impeachment de Dilma ou das denúncias de crime comum contra Temer eram, 

claramente, da editoria de política com abrangência nacional. Porém, uma reportagem 

sobre como o crime de responsabilidade repercutiu entre os moradores da cidade-sede 

do jornal foi classificada como sendo de política e local. 

Pelo método de Bardin, era preciso ainda enfrentar a questão da categorização 

do conteúdo presente na mostra. Com as sucessivas leituras e releituras do material, e 

tendo como foco procurar responder à hipótese central desta pesquisa, saltou aos olhos 

desde o primeiro momento a presença de farto material proveniente de agências de 

notícias creditadas. E elas estavam mais concentradas em algumas editorias, enquanto 

em outras esse fato não ocorria. Numa segunda etapa, e com uma observação mais 

atenta sobre o material empírico, observou-se que havia conteúdos de procedência 

desconhecida e outros que faziam a fusão entre textos de agências com o de autores da 

própria redação, como é bastante comum mesmo em grandes jornais. Essa constatação 

levou, então, à construção da última categoria, na qual se classificava se o conteúdo era 

de um dos quatro tipos possíveis: original, de segunda mão, misturada e não-

identificada. Imediatamente, puderam ser levantadas questões como em quais editorias, 

quais o tamanho e o destaque, e, particularmente para o caso do noticiário político, em 



146 

 

que momentos a imprensa do interior abria mão de fazer jornalismo, terceirizando a 

produção de conteúdo. 

4.4) Todos os olhos voltados para Brasília  

Em 62 edições analisadas, os seis veículos produziram 40 manchetes políticas, 

16 de cidades e seis econômicas. A manchete é considerada a notícia mais forte e 

importante da edição e nos dias analisados o caos político no Brasil foi o assunto mais 

comentado. Nos mesmos dias do corpus desta pesquisa, Folha de S.Paulo, O Estado de 

S. Paulo e O Globo dedicaram todas as manchetes para a crise em Brasília. Era de se 

esperar que o impeachment predominasse também entre os órgãos de comunicação do 

interior, por mais longe que estivessem geograficamente dos dramas vivido por Dilma e 

Temer. Das 40 manchetes políticas, 33 estavam relacionadas ao grande assunto 

nacional, mas sete envolviam a disputa política local – serve de exemplo a principal 

notícia do Comércio do Jahu em 3 de dezembro de 2015, um dia após o Congresso 

aceitar o pedido para abertura do processo de impeachment de Dilma: Câmaras de Jaú e 

da região têm nota baixa em estudo. 

Das 33 manchetes políticas nacionais, 30 (90,9%) tinham como origem 

conteúdos produzidos pelas agências de notícias ou portais noticiosos. O principal 

assunto das edições analisadas foi, portanto, de segunda mão
143

. A primeira página é o 

espaço mais nobre de um jornal, uma espécie de cardápio que serve para seduzir o leitor 

a consumir o conteúdo interno. Além das manchetes, os outros textos da página 1, 

denominados de chamadas, também têm a função de mostrar a diversidade de assuntos 

do dia. Nas 233 entradas de primeira página, 62 foram as manchetes e 171, as 

chamadas. Destas, menos de 40% tinha natureza política, o que era de se esperar porque 

as publicações precisam dar a ideia de um produto variado e não monotemático. Um 

jornal decide expor um único assunto na primeira página em situações raras, como o 

afastamento de um presidente, a conquista de uma Copa do Mundo ou a queda de um 

avião, por exemplo. Contudo, das 55 chamadas políticas nacionais apenas 11 tinham 

origem local. Em 94,6% das chamadas, o conteúdo era uma reprodução do discurso 

proveniente das agências de notícias. 

Por ora, estamos observando apenas as entradas, sem analisar o tamanho delas. É 

importante frisar essa distinção porque conteúdos provenientes de agências de notícias 

                                                 

143. Os resultados da análise quantitativa estão presentes no Apêndice B. 



147 

 

podem ser largamente utilizados, mas ocupar um espaço menor dentro das edições, da 

página 2 em diante. Com exceção das editorias de cidades e variedades ou geral, as 

demais entradas para as respectivas seções internas revelam uma dependência excessiva 

do material oferecido pelas agências de notícias, conforme tabela apresentada abaixo. 

Tabela 4-3 – Resultados da classificação das edições por editorias, abrangência e procedência  

Editoria (entradas) Abrangência (entradas) Segunda mão (%) 

Política (523) Nacional 397 
Local 119 
Regional                          7 

80,4% 

Arte & espetáculos (262) Nacional 100 
Local 151 
Regional                        11 

76,0% 

 

Esportes (258) Nacional 128 
Local 124 
Regional                          6 

86,7% 

Economia (163) Nacional                       58 
Local                             68 
Regional                        37 

86,7% 

Internacional (45) Nacional 43 
Local 1 
Regional                          1 

95,4% 

Fonte: elaboração própria 

O que os dados revelam, até o momento, é que sempre que os jornais decidem 

destacar nas primeiras páginas assuntos de interesse nacional eles se baseiam quase 

totalmente em informações obtidas por fontes terceiras. Essa lógica se repete nas 

páginas internas. Metade das entradas de esportes se refere ao noticiário de expressão 

nacional, e desse conjunto mais de 85% vêm das agências de notícias. Na política, oito 

de cada dez conteúdos noticiosos para assuntos de dimensão nacional são de segunda 

mão. Em outras palavras, as redações dos jornais parecem ter abdicado de dedicar 

esforços, não têm fôlego ou se julgam incapacitadas para produzir jornalismo sobre 

temas “maiores”, ainda que possam ter repercussão direta no dia a dia da comunidade. 

Uma análise sobre uma segunda variável de análise, o tamanho dedicado a cada 

entrada, permite avançar na compreensão do fazer jornalístico nos pequenos e médios 

jornais brasileiros. Começando pela “boa notícia”, os seis jornais analisados dedicam 

71% de seu conteúdo ao noticiário produzido por suas redações e 26% à reprodução de 

material das agências nacionais, dando-se ou não os devidos créditos. Em editorias 
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como a de cidades, o conteúdo local é quase total (99%), como não poderia deixar de 

ser. Essa é a vocação do jornal, na qual todos os esforços do fazer jornalístico se 

concentram. Em variedades ou geral, que englobam notícias de educação e ambiente a 

religião e comportamento, as reportagens originais chegam a 94% do total. Esse dado 

representa um alento, porque mostra que as equipes desses veículos têm capacidade de 

regionalizar temas amplos com o sotaque local.  

Dentro do corpus analisado, a editoria de internacional é, obviamente, a que 

mais dedica espaço para conteúdo produzido pelas agências noticiosas. Embora ela seja 

pouco expressiva, com alguns jornais ignorando ou dedicando menos de meia página 

para esse tipo de noticiário, 83% desse conteúdo é oriundo de fontes de segunda ou 

terceira mão. Em 3 de agosto de 2017, o Diário do Rio Doce dedicou o alto da página 

12 para tratar da eleição venezuelana, assunto que acabou sendo tratado por vários 

veículos de comunicação em paralelo às denúncias contra Michel Temer, disputando e 

desviado a atenção do público, num caso típico de agendamento midiático. Nesse dia, o 

jornal de Governador Valadares reproduzia, sem citar a fonte, despacho da Reuters com 

o seguinte título: “Comparecimento à eleição na Venezuela foi manipulado em ao 

menos 1 milhão de votos”.  

A seção de internacional de O Liberal, do Pará, serve de exemplo de um 

jornalismo descompromissado com a precisão. Em 18 de abril de 2016, um dia depois 

de a Câmara aprovar o impeachment de Dilma, o jornal dedica a contracapa para quatro 

relevantes assuntos mundiais: terremotos no Equador e no Japão, tornado no Uruguai e 

avião atingido por drone em Londres – todas com assinatura da Agência Estado. A 

questão é que esses conteúdos não eram da AE, mas de outras fontes, como a Reuters e 

a BBC. É a terceirização do noticiário. Não se trata de um erro de crédito. Jornais locais 

não têm condição de contratar os serviços de várias agências, então acabam por assinar 

aquelas que entregam um pacote completo de notícias, inclusive as que as agências 

nacionais não dão conta de produzir, como no caso das notícias internacionais. 

Se os jornais focam seus esforços em entregar um conteúdo local, como se vê na 

proporção de 71% do espaço destinado a produções originais e 26% para a de terceiros 

na maioria das editorias, essa preocupação não ocorre com o noticiário político em 

momentos críticos. No corpus, 59% do espaço eram originários das agências nacionais 

ou de portais noticiosos, 39% de produção local e 2% da adaptação entre o material 

comprado de fora e a própria redação – ou seja, o inverso do que ocorre no restante das 

páginas dos jornais, com exceção da seção de internacional. Isso significa que os seis 
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jornais analisados, na maior parte do tempo, estão reproduzindo o tom do discurso que 

estampa também o noticiário político de Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O 

Globo, e, não raras vezes, com um ou mais dias de atraso.  

Em um recorte mais restrito sobre o espaço que os seis jornais dedicam 

exclusivamente para o conteúdo de interesse nacional, percebe-se que a prática de 

recorrer ao conteúdo de terceiros prevalece na maioria das editorias. Para o conjunto do 

corpus, essa proporção é de 75% (segunda mão) ante 20% (original), mas as agências 

nacionais dominam 90% e 91% dos espaços de esportes e internacional, 79% em arte & 

espetáculos, 84% em economia e 78% em política. O mineiro de Governador Valadares, 

o gaúcho de Porto Alegre, o baiano de Feira de Santana, o paulista de Jaú, o sul-

matogrossense de Três Lagoas e o paraense de Belém estão lendo muitas notícias de 

segunda mão. Antes fossem apenas estes seis veículos a adotarem tal prática – 

infelizmente, esta é a regra e não a exceção no jornalismo brasileiro. 

4.5) Os contrastes da informação política 

O 2 de dezembro de 2015 entra para a história política como uma daquelas datas 

em que um cataclismo acontece, mas são poucos os que puderam enxergar a extensão 

dos danos. Jornalistas são treinados para ver além, é o que se espera deles, mas nem 

mesmo esses profissionais foram capazes de antecipar que 273 dias depois Dilma seria a 

segunda presidente afastada do mandato. Os três jornais de circulação nacional 

decidiram temperar as manchetes do dia seguinte com uma interpretação dos fatos: 

“Cunha retalia PT e acata pedido de impeachment contra Dilma” (Folha de S.Paulo), 

“Cunha retalia PT e abre impeachment de Dilma” (O Globo) e “Cunha aceita pedido de 

impeachment; Dilma se diz indignidade e nega ato ilícito” (O Estado de S. Paulo). 

A Folha, já no texto de manchete da primeira página que envolve um grau de 

juízo de valor, deixava claro que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, 

“chantageava o Planalto”. Escrevia ainda que o político só aceitou o pedido de abertura 

do processo de impedimento, protocolado pelos advogados Hélio Bicudo, Miguel Reale 

Jr. e Janaína Paschoal, depois que deputados do Partido dos Trabalhadores decidiram 

votar a favor da autorização para o processo de cassação dele, ocorrido no mesmo dia. 

O Globo, que priorizava em foto maior Eduardo Cunha, frisava que Bicudo era ex-

petista e que houve “pequena comemoração em São Paulo” por parte de manifestantes. 
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O Estado de S. Paulo ouviu os advogados, que admitiam estarem surpresos com a 

aceitação da denúncia. 

Num equivocado exercício de premonição, o editorial
144

 do Estadão (como 

também é chamado O Estado de S. Paulo) de 3 de dezembro afirmava que Dilma e seus 

ministros estavam cedendo à chantagem do então presidente da Câmara para preservar o 

mandato dele, o que a verdade dos fatos negou. Explica-se: uma nota da redação afirma 

que o texto do editorial já estava na página quando Cunha anunciou o prosseguimento 

do pedido de impeachment de Dilma. O jornal paulista dedicou sete páginas para o 

assunto, uma a mais que a Folha e duas a menos que o diário carioca. Editorial da Folha 

afirmava que o desfecho do caso poderia “tirar o país da paralisia”. Mas, voltando ao 

foco dessa tese, como os outros jornais falaram a respeito desse acontecimento? 

O pedido de impeachment foi um assunto secundário para quatro dos seis jornais 

analisados nesta pesquisa. O Jornal do Povo, veículo semanal, ignorou essa pauta na 

primeira página do dia 5 de dezembro de 2015. À exceção de O Liberal, que apresentou 

uma edição mais incisiva para o fato (“Câmara abre caminho para o 

IMPEACHMENT”), e do Correio do Povo (“Cunha abre processo de impeachment de 

Dilma”), ambos concedendo a principal manchete para esta notícia, os veículos 

preferiram editar esse assunto com mais comedimento. Folha do Estado e Diário do Rio 

Doce registram a notícia, mas abaixo da dobra inferior da capa, denotando menor 

importância hierárquica. O assunto impeachment só vinha abaixo da manchete no 

Comércio do Jahu, dada a um assunto local. 

Na seleção das notícias, o que se viu foi que os seis jornais optaram, 

majoritariamente, pelos conteúdos das categorias legitimação e reificação. Como citado 

acima, os grandes diários que são a principal fonte informativa para os jornais deste 

corpus dedicaram entre seis e nove páginas para o seguimento do pedido de 

impeachment na Câmara. Os jornais locais reduziram esse conteúdo para caber em uma 

ou, no máximo, três páginas. A escolha semântica dos títulos e a seleção da imagem 

fazem toda diferença para um jornalismo que se acomoda em reproduzir a fala de outros 

veículos. É também por meio deles que se podem notar as estratégias de construção 

simbólica adotadas pelo discurso midiático.  

                                                 

144. O Estado de S. Paulo, “O medo vence a esperança”, editorial de 3/12/2015. Disponível 
em: <http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-medo-vence-a-esperanca,10000003718>; 
acesso em 23 de out. 2017. 

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-medo-vence-a-esperanca,10000003718
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O Correio do Povo, Comércio do Jahu, O Liberal, Folha do Estado da Bahia, 

em 3 de dezembro de 2015, destacam a abertura do processo de impeachment contra 

Dilma com a mesma angulação: o maior destaque é dado a Cunha. Ele é o protagonista 

do dia, enquanto ela ocupa espaço secundário, com tom reativo, e nas páginas seguintes 

– nunca disputando espaço paritário na narrativa. Na concepção de Thompson, as 

relações de dominação podem se tornar aceitáveis pela sociedade por meio da 

construção de falas que deem razão aos fatos narrados (racionalização) ou quando os 

interesses de uns são apresentados como sendo de todos (universalização). É a 

característica principal da legitimação. Ou, ainda, a partir do estabelecimento de 

relações em que uma situação transitória é encarada como “permanente, natural, 

atemporal”. No caso da cobertura para esse episódio, houve o apagamento da história 

dos fenômenos (naturalização) ou eles foram tratados como permanentes e recorrentes 

(eternalização). Em termos de ideologia, trata-se da reificação. 

Naquele momento, Cunha pressionava Dilma para se preservar no cargo, mas os 

jornais deste corpus praticamente ignoraram esta questão, com exceção do Comércio do 

Jahu, que reproduz material da Folhapress. As acusações
145

 que pesavam contra o 

presidente da Câmara foram relevadas diante da “notícia maior”, que era a aceitação do 

pedido de abertura do processo de impeachment de Dilma. Os jornais deixaram de fazer 

essa devida ponderação, optando por destacar mais de uma citação de Eduardo Cunha, 

que convocou uma entrevista coletiva para anunciar a decisão. O Liberal chegou a tratá-

lo simplesmente como “presidente”, sem especificá-lo pelo cargo na Câmara dos 

Deputados – outra característica da reificação. Tal como fez O Globo, a Folha do 

Estado da Bahia também evidenciava que o jurista Hélio Bicudo era um dos fundadores 

do PT, sem, no entanto, revelar o ressentimento que ele guardava pelo ex-partido. O 

Correio do Povo igualmente destacou Bicudo, ao mesmo tempo em que registrava que 

o tucano Aécio Neves, candidato derrotado por Dilma na campanha presidencial de 

2014, apoiava o impeachment e investidores estrangeiros reagiam positivamente, 

aumentando compras de ações brasileiras na Bolsa de Nova York. 

                                                 

145. O Ministério Público Federal fez a denúncia formal em 11 de outubro de 2016, acusando-o 
de manter contas secretas no exterior e de mentir em depoimento à CPI da Petrobras sobre a 
existência delas. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-
na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/denuncia-eduardo-cunha-pr-contas>; acesso 
em 15 dez. 2017. Mas a imprensa já divulgava essa informação desde outubro de 2015. 
Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cunha-tem-contas-nao-declaradas-
no-exterior-desde-a-decada-de-90--diz-pgr,1781016>; acesso em 15 dez. 2017. 
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Por que os jornais brasileiros compraram a ideia de universalizar questões 

movidas por motivações particulares, como era evidente o que ocorria com Eduardo 

Cunha, Hélio Bicudo e o então opositor tucano Aécio Neves? Havia, por parte da 

imprensa, uma estratégia de legitimação de um processo jurídico que, como se viu nos 

meses seguintes, era polêmico e questionável e transcendia o campo da política. Amplos 

setores econômicos
146

 apoiaram o afastamento de Dilma. Paralelamente, os veículos 

trataram de eclipsar o caráter social e histórico de mais um processo de impeachment. A 

reificação, como conceitua Thompson, procura naturalizar os acontecimentos, dar a eles 

um caráter de inevitabilidade ou esvaziar fenômenos sócio-históricos de modo a criar 

uma perspectiva de eternalização. Nessa perspectiva, todo questionamento sobre a 

finalidade das ações é inimaginável. Aceita-se “a verdade”, ainda mais quando “todos” 

(da imprensa) estão dizendo a mesma coisa. 

Reportagem
147

 do G1, portal noticioso do Grupo Globo, foi reproduzida sem os 

créditos da repórter Nathalia Passarinho por Diário do Rio Doce, Folha do Estado da 

Bahia e O Liberal. O texto que foi publicado no dia 2 às 18h30, mas sofreu atualizações 

até as 23h14, foi a base para as reportagens dos jornais acima e de inúmeros outros
148

 

espalhados pelo país. Outra fonte de destaque foram reportagens produzidas pelo 

Estadão e reproduzidas pelo Correio do Povo, Diário do Rio Doce e O Liberal. Uma 

terceira fonte de conteúdo original foi uma reportagem
149

 do UOL, que ajudou a compor 

o material do Diário do Rio Doce.  

                                                 

146. A mais emblemática entidade a apoiar o afastamento do PT do poder foi a Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, que se manifestou desde os primeiros momentos da crise 
política. Mas ao longo do processo outras entidades patronais se posicionaram pela queda de 
Dilma. O Estado de S. Paulo, “Fiesp aponta que 91% dos empresários da indústria paulista são 
a favor do impeachment de Dilma”, 14/12/2015. Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,fiesp-aponta-que-91-dos-empresarios-da-industria-
paulista-sao-a-favor-do-impeachment-de-dilma,10000004817>; acesso em 3 nov. 2017; Veja, 
“Entidades ‘saem do armário’ e assumem apoio ao impeachment”, 18/6/2016. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/economia/entidades-saem-do-armario-e-assumem-apoio-ao-
impeachment/>; acesso em 3 nov. 2017. 
147. G1, “Eduardo Cunha autoriza abrir processo de impeachment de Dilma”, 2/12/2015. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-
autorizou-processo-de-impeachment-de-dilma.html>; acesso em: 3 nov. 2017. 
148. Uma simples pesquisa pelo Google encontrou essa reportagem do G1 sendo reproduzida 
pelos seguintes veículos: JNMT, MegaFM, Diário do Amapá, MS Todo Dia, Gazeta Bragantina, 
Portal O Jornal, Chapadense News, Primeira Hora, Já É Notícia, Jornal Regional, O Tabuleiro, 
Jornal A Notícia, Imirante, Cidadão do Povo, Bezerros Agora. 
149. UOL, “Eduardo Cunha aceita pedido de impeachment da oposição contra Dilma”, 
2/12/2015. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2015/12/02/eduardo-cunha-impeachment.htm>; acesso em 3 nov. 2017. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,fiesp-aponta-que-91-dos-empresarios-da-industria-paulista-sao-a-favor-do-impeachment-de-dilma,10000004817
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,fiesp-aponta-que-91-dos-empresarios-da-industria-paulista-sao-a-favor-do-impeachment-de-dilma,10000004817
http://veja.abril.com.br/economia/entidades-saem-do-armario-e-assumem-apoio-ao-impeachment/
http://veja.abril.com.br/economia/entidades-saem-do-armario-e-assumem-apoio-ao-impeachment/
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-autorizou-processo-de-impeachment-de-dilma.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-autorizou-processo-de-impeachment-de-dilma.html
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/12/02/eduardo-cunha-impeachment.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/12/02/eduardo-cunha-impeachment.htm
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Trecho do editorial do Jornal do Povo, que ignorou a abertura do processo de 

impeachment de Dilma em reportagens da edição do dia 5 de dezembro de 2015 (o 

veículo é semanal), simboliza a análise feita até agora:  

Independentemente de onde o caso pode chegar e muito menos da 
classificação moral de quem acusa a presidente de ilegalidades em 
seu governo, este chacoalhão não afeta apenas políticos e partidos. 
Vai para cima de todas as instituições, atinge a economia e 
interesses empresariais, além de interferir na vida de pessoas 
comuns. Ou seja, o país é duramente afetado e penalizado. (...) A 
julgar pelas reações emitidas desde o início do impeachment, a 
maioria quer é que tudo isso acabe logo, que o país siga sua rota 
normal e que os ocupantes de cargos públicos justifiquem 
publicamente suas posições. (JORNAL DO POVO, 3/12/2015, p. 2, 
grifos nossos

150
) 

Nada impedia que os jornais abrissem o noticiário político nacional com a 

reação da presidente, mas isso não aconteceu. A afirmação não é peremptória, nem 

despropositada. Como se verá adiante, foi assim que alguns jornais trataram o episódio 

das duas denúncias contra Michel Temer, que assumiu o poder depois de Dilma. Na 

elaboração da notícia, e portanto na construção simbólica das mensagens midiáticas, os 

seis veículos optaram por tornar secundário o posicionamento da petista. Apesar de 

estar sendo ameaçada por Cunha, e ainda ocupando o cargo máximo da República, ela 

aparecia de forma defensiva neste noticiário. “Dilma diz acreditar que pedido é 

improcedente”, estampou o Correio do Povo. “Presidente se diz indignada”, anotou, em 

dobra inferior da página 14, O Comércio do Jahu. “Dilma afirma na televisão que 

pedido é inconsistente, afirmou O Liberal. A Folha do Estado ficou apenas com a 

versão de Cunha, ignorando a chefe de Estado. 

Segundo a concepção teórica de Thompson, esse outro tipo de construção 

simbólica remete a uma fragmentação do discurso, onde as relações de dominação são 

mantidas por meio da segmentação dos indivíduos que possam ser ou representar uma 

ameaça aos dominantes. Nessas reportagens, o que se viu, em particular, foi a 

diferenciação entre os personagens e também a tentativa de um expurgar o outro. Nas 

palavras da colunista Taline Oppitz, do Correio do Povo: “A estratégia colocada em 

prática pelo PT – caso pensado ou não – colocou Cunha no papel de um homem acuado 

e vingativo e Dilma na posição de vítima da retaliação do peemedebista e de uma 

tentativa de golpe da oposição” (Correio do Povo, 3/12/2015, p. 4). Ou nas do jornalista 

                                                 

150
. Neste capítulo, alguns trechos dos conteúdos presentes no corpus serão grifados para 

enfatizar a categorização que o analista observou.  
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Cláudio Humberto, cuja coluna é reproduzida em dezenas de veículos brasileiros
151

: 

“Ela (Dilma) enfrentará parlamentares hostis, cansados de maus tratos e atentos ao 

desejo da população de vê-la pelas costas” (Folha do Estado, 3/12/2015, p. 9). 

O que se viu nos meses seguintes foi uma sociedade em profunda cisão, 

polarizada. A crise política em Brasília, contudo, não foi a pauta única nesse período. A 

Folha de S.Paulo registrou 59 manchetes desde a aceitação do pedido de impeachment 

até a sua votação na Câmara (17 manchetes em dezembro, quatro em janeiro, quatro em 

fevereiro, 21 em março e 13 em abril). A título de comparação, o Correio do Povo 

pareceu seguir esse agendamento do veículo de maior tiragem do país em quase perfeita 

sincronia. Nos meses seguintes, as 62 manchetes políticas do jornal gaúcho tiveram a 

seguinte distribuição: 16 em dezembro, três em janeiro, duas em fevereiro, 26 em março 

e 15 em abril. 

Janeiro e fevereiro, quando o Congresso historicamente permanece em clima de 

férias, costumam produzir menos fatos noticiosos vindos de Brasília. Mas em março de 

2016 a temperatura política voltou a esquentar por dois episódios relevantes no curso da 

história, os megaprotestos e o vazamento de um grampo telefônico envolvendo Dilma 

Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na edição de 13 de março, o 

Correio do Povo lembrava, em manchete, aos leitores do “Domingo de protestos”, 

enquanto a Folha de S.Paulo dava voz à presidente: “Violência em protestos seria 

desserviço ao país, diz Dilma”. No dia seguinte, o jornal paulista registrava em letras 

garrafais: “ATO ANTI-DILMA É O MAIOR DA HISTÓRIA”, escrito desta forma e 

em corpo tamanho 128. O diário de Porto Alegre dava em manchete: “Protestos reúnem 

multidões”. A crise dava sinais de recrudescimento. 

Dois dias depois, o juiz Sergio Moro divulgava para a imprensa uma conversa 

telefônica interceptada entre a presidente Dilma e Lula, na qual ela afirmava que 

enviaria um “termo de posse” de ministro-chefe da Casa Civil para ser usado “em caso 

de necessidade”. Caso isso acontecesse, o ex-presidente ganharia foro privilegiado e não 

poderia ser investigado por Moro ou mesmo preso, como se cogitava à época – O Globo 

no dia 15 alertava: “Dilma pode dar a Lula superpoderes no governo”. As horas que se 

sucederam ao grampo vazado por Moro serviram de combustível para incendiar ainda 

                                                 

151. De acordo com a pesquisa FSB Mídia e Política 2016, enquete com cerca de 200 
deputados federais, o colunista Claudio Humberto está entre os comentaristas políticos mais 
influentes. Em 2015, aparecia em primeiro lugar neste ranking, mas no ano seguinte, último 
ano da pesquisa disponível, ele surgia atrás de Gerson Camarotti, Merval Pereira, Arnaldo 
Jabor, Miriam Leitão e Ricardo Boechat. 



155 

 

mais a sociedade. O Jornal Nacional, da TV Globo, dedicou quase toda a edição de 16 

de março
152

 para esse episódio, destacando em mais de um momento os trechos da 

gravação. Multidões foram para as ruas naquela mesma noite e montaram 

acampamentos que só cessariam semanas depois. 

Houve a realização de “panelaços” e “buzinaços” em capitais de 16 estados e no 

Distrito Federal. “A maioria das pessoas foram para as ruas depois do expediente do 

trabalho, sem convocação prévia via redes sociais (como ocorreu nos protestos do 

último domingo, 13) para manifestar indignação contra a decisão da presidente Dilma 

Rousseff (PT)”, anotou o jornal mineiro Diário do Rio Doce no texto da manchete. Era 

uma referência à foto de protestantes na frente do Palácio do Planalto, uma de tantas do 

gênero que foram reproduzidas pelos principais jornais no dia seguinte, mas que nada 

tinha a ver com atos em Governador Valadares. O paraense O Liberal sentenciou: 

“GOVERNO EM RUÍNAS”. Em Belém, com 1,4 milhão de habitantes, cerca de 60 

pessoas protestaram na Doca, antigo porto fluvial, e essa foi a única reportagem política 

produzida localmente pela redação do jornal – o restante veio da Agência Estado. O 

Globo, em 17 de março, sentenciava em manchete: “Diálogo ameaça Dilma”. O 

Estadão (“Gravação indica que Dilma tentou evitar prisão de Lula”) e Folha de S.Paulo 

(“Presidente atuou para evitar a prisão de Lula, indica gravação”) não ficaram para trás 

no tom da cobertura. 

Escândalos midiáticos, como ensina Thompson, são um dos recursos fartamente 

explorados pela mídia por haver um interesse comercial na divulgação. Esse tipo de 

fenômeno “vende”, afirma o sociólogo. Já um intrincado processo de impeachment, em 

que o que mais se aproximava de um escândalo político atendia pelo nome de 

“pedaladas fiscais”, dificilmente configuraria em um assunto vendável ou sedutor para o 

leitor. Mas, de forma inequívoca, tornou-se um tema de suma importância para o jogo 

político, e as redações não hesitaram em manter o assunto em alta durante semanas. Às 

vésperas da sessão na Câmara, os jornais falavam do rompimento do PMDB com o 

governo e da formação de uma maioria pró-afastamento da presidente. Faltava, contudo, 

algo mais imagético por assim dizer. 

Nos dias que precederam o 17 de abril de 2016, data marcada para a votação na 

Câmara do processo de impeachment de Dilma, o Brasil viu o julgamento ser 

antecipado como se fosse uma final de campeonato. Todas as atenções deveriam se 

                                                 

152. Jornal Nacional, 16/3/2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-
nacional/edicoes/2016/03/16.html>; acesso em 23 de out. 2017. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2016/03/16.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2016/03/16.html
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voltar para a sessão de domingo, com direito a um espetáculo transmitido ao vivo pelas 

emissoras de TV. “Luz, Câmera, Ação!” foi a inscrição que o Comércio do Jahu 

utilizou sobre a foto do plenário da Câmara. Na manchete dominical, o jornal do interior 

paulista definia a votação e os atos da população como um “dia histórico”, comparável à 

deposição de Fernando Collor, 26 anos antes. No texto da primeira página, lembrava 

que manifestantes pró-impeachment sairiam às ruas pela quinta vez desde 2015 e o 

encontro estava marcado para as 10 horas.  

O Comércio do Jahu repetia, assim, um padrão de comportamento que a Folha 

de S.Paulo inaugurou com os protestos
153

 em 2015. Internamente, o jornal do interior 

paulista dedicou uma página para esse assunto, em que procurou ouvir posições 

divergentes sobre o impeachment, um a favor e outro contra, e também o prefeito Rafael 

Agostini (PSB), anotando que ele havia saído do PT em setembro do ano anterior com o 

objetivo de “afastá-lo da crise de credibilidade pela qual o partido passa”. Novamente, a 

legitimação é parte da narrativa mais evidente, com as reportagens tendo a preocupação 

de frisar que o país estava padecendo por conta do processo de impedimento e cidades 

como Jaú vinham sendo prejudicadas com a paralisação de obras federais. 

O “último capítulo” de Dilma, conforme registrou O Liberal, é outro exemplo da 

busca por uma legitimação do discurso que os jornais adotaram para convencer o leitor 

de que a saída de Dilma era o caminho a ser aceito por todos. O particular desse texto, 

logo abaixo do editorial na página 3, é que foi inteiramente baseado numa reportagem 

de capa da revista Veja, outra notícia de segunda mão. Uma foto da presidente 

parecendo quase chorar ilustrava a página de abertura da seção de política, em que o 

jornal paraense afirmava que “Maioria quer impeachment”. Com uma preocupação de 

regionalizar o noticiário, o diário ouviu os deputados paraenses e constatou que nove 

eram favoráveis à queda da petista, sete contra e um dizia que não anteciparia o voto 

pela imprensa. Veículo que se opõe ao clã Barbalho na política estadual, O Liberal fazia 

questão de registrar que dois peemedebistas, Simone Morgado e José Priante, iriam 

votar a favor de Dilma “uma vez que estão envolvidos nas negociações políticas pela 

manutenção de Helder Barbalho”, do grupo político rival no Pará.  

                                                 

153. Na semana que antecedeu a manifestação do domingo 16 de março de 2015, a Folha de 
S.Paulo passou a publicar notas em primeira página destacando a organização dos protestos 
contra Dilma. Outros veículos seguiram essa pauta, o que acabou provocando grande 
cobertura da imprensa no dia e até a alteração da programação televisiva e radiofônica durante 
a manifestação. 



157 

 

Uma outra categoria de análise que pode ser constatada nesse episódio foi o da 

dissimulação. Nela, as relações de dominação podem ser estabelecidas ou mantidas pelo 

fato de serem “ocultadas, negadas ou obscurecidas”, o que é possível pelo emprego de 

figuras de linguagem, eufemização dos fatos ou transferência de termos, bons ou ruins, 

para um novo referente. Thompson exemplifica com o uso recorrente da expressão 

“Dama de Ferro” para se referir a Margareth Thatcher, uma metáfora que conferia a ela 

uma determinação sobre-humana e uma firmeza de vontade. Embora a sessão do 17 de 

abril tenha sido presidida por Eduardo Cunha, que já havia sido apontado como tendo 

motivos suficientes para querer a destituição de Dilma, os jornais do dia seguinte 

transmitiram esse óbice apenas em um segundo ou terceiro planos na cobertura do 

impeachment. A narrativa do Correio do Povo é um exemplo:  

Cunha: ‘É fim de feira e fim de governo’ 

Presidente da Câmara deu entrevista depois de concluir votação sobre impeachment no 

plenário 

Faltavam 10 minutos para a meia-noite quando o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ), anunciou o resultado favorável ao processo de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff na Casa e deu por encerrados os trabalhos. “Agradecemos a todos, apesar dos embates. 

Agradecemos a Deus. Está encerrada a sessão”, declarou um Cunha contido e vitorioso. Não foi o tempo 

inteiro assim. Durante toda a votação, Cunha não fez esforço para esconder a expressão de satisfação. 

Em alguns momentos, ostentava um sorriso irônico. Em outros, riu abertamente. Por vezes, manteve a 

mão direita em frente á boca, escondendo parcialmente o riso. 

Passada a votação, um Cunha também sorridente concedeu uma entrevista coletiva na qual 

ignorou os processos que existem contra ele e se mostrou confiante. “Eu vou continuar presidente da 

Câmara e vou participar da discussão de uma agenda para o país que não seja a da crise.” Questionado 

sobre sua atuação para dificultar a aprovação das propostas governistas no Congresso, ironizou e 

creditou as derrotas do Executivo aos “embates internos” dentro do governo: “O governo fala muito 

mas nunca mandou propostas. Estamos em fim de governo, essa semana foi a xepa, é fim de feira e fim de 

governo.” 

Ele afirmou ainda que não teve nenhum constrangimento por sua atuação na votação e que 

vai encaminhar o resultado do processo na Câmara para o Senado o mais rápido possível. Sobre se 

acredita que o impeachment de Dilma possa ser revertido no Senado, novamente ironizou: “Não sei, não 

sou senador”, e encerrou a entrevista. 

Agora, as bolsas de apostas em Brasília projetam os cenários para o futuro do presidente da 

Câmara, que é réu da Operação Lava Jato desde o início de março, em processo que tramita no 

Supremo Tribunal Federal (STF). O Ministério Público Federal acusa Cunha dos crimes de lavagem de 

dinheiro e corrupção passiva. Ele é suspeito de ter recebido ao menos R$ 5,2 milhões em propinas 

referentes a contratos envolvendo a Petrobras. Os ministros do STF acolheram parcialmente a denúncia 

contra Cunha. 

Tampouco os jornais do corpus da pesquisa deixaram evidente que entre os 

inúmeros votantes a favor do impeachment estavam deputados acusados de corrupção, 

mas que faziam questão de votar em nome de Deus, da família ou da “República de 

Curitiba”. O deputado Bruno Araújo (PSDB), um dos nomes citados na lista de 
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recebimento de propinas da empreiteira Odebrecht, foi o voto decisivo em favor do 

afastamento de Dilma e teve sua imagem divulgada em cinco colunas, no alto da página 

3, do Correio do Povo sendo carregado como um “herói” – posteriormente, com a 

ascensão de Temer, o advogado tucano virou ministro das Cidades (cargo que ocupou 

até novembro de 2017). No texto que acompanha a imagem, não houve menção ao fato 

de ele constar na lista de pagamentos feitos pela construtora, segundo apontou a 

Operação Lava Jato. A notícia foi publicada no site
154

 do Estadão, mas não foi 

reproduzida pelo jornal impresso, tampouco pelos diários que compram os serviços da 

Agência Estado.  

Temer, o vice-presidente que iria assumir com o impeachment de Dilma, foi 

retratado em parte da narrativa dos jornais deste corpus como aquele que traria a 

“pacificação” e cujo governo seria de “salvação nacional” (O Liberal de 13 de maio de 

2016 serve de exemplo). Ao mostrar que ele assumia como alguém que poderia 

interligar os cidadãos a partir de uma identidade coletiva, a imprensa invoca a categoria 

unificação, segundo Thompson. O Correio do Povo, reproduzindo texto de O Globo, 

apresentava o peemedebista como um político que evitou “ser tragado politicamente 

pela tempestade que começava a envolver Dilma” e não como a própria tempestade. O 

Liberal, creditando um texto à Agência Estado, lembra a carreira que Temer e Franco 

Montoro (“que já era um político experiente”) estiveram juntos na criação do MDB e 

que o político soube “esperar sua vez”. A imagem que os jornais tentaram vender era a 

de um político com livre trânsito entre empresários e o Congresso, dois polos 

necessários para superar a crise político-econômica do país.  

Já Dilma, ainda presidente, foi retratada pela categoria da fragmentação, como 

alguém que sofrera uma derrota e admitia viver uma situação “dramática”. Em textos 

semelhantes, mas sem crédito algum para a Agência Brasil, Diário do Rio Doce e Folha 

do Estado da Bahia mostravam, no dia 19, que a presidente se dizia “indignada” e 

repetia “várias vezes a palavra injustiça”. O Jornal do Povo, cuja edição só circulou seis 

dias depois da votação na Câmara, limitava-se a mostrar que senadores sul-mato-

grossenses eram favoráveis ao impeachment. Na página 2, o semanário trazia a coluna 

do jornalista Alexandre Garcia e um editorial. No primeiro, o colunista, cuja longa 

                                                 

154. O Estado de S. Paulo, “Deputado que deu o voto 342 pelo impeachment aparece em 
planilha da Odebrecht na Lava Jato”, 17/4/2016. Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,deputado-que-deu-o-voto-342-pelo-impeachment-
aparece-em-planilha-da-odebrecht-na-lava-jato,10000026669>; acesso em 3 nov. 2017. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,deputado-que-deu-o-voto-342-pelo-impeachment-aparece-em-planilha-da-odebrecht-na-lava-jato,10000026669
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,deputado-que-deu-o-voto-342-pelo-impeachment-aparece-em-planilha-da-odebrecht-na-lava-jato,10000026669
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carreira é associada à TV Globo, dizia que “o fim de uma presidente desastrosa pode 

trazer o entusiasmo necessário para a retomada dos investimentos”, enquanto a opinião 

do jornal insinuava que os governos do PT eram a causa da polarização da sociedade: 

Hoje, o Brasil parece dependente de cores partidárias para saber se 
anda ou para. Esta colorização das bandeiras de defesa ou 
decapitação do governo Dilma é o que deveria ser evitado. Contudo, 
é raiz de um modelo que se criou para dividir brasileiros entre 
brancos e negros, ricos e pobres, nós e eles – tudo o que o Brasil 
nunca havia sido e nem carecia. (JORNAL DO POVO, 23/4/2016, p. 
2) 

Mas essa divisão entre brasileiros foi o mote para a fragmentação do discurso 

dos jornais que puderam fazer a cobertura “a quente” das manifestações
155

. O Liberal 

usou a vinheta “PROCESSO DE IMPEACHMENT”, nas cores verde-e-amarela, em 

todas as oito páginas que trataram do tema. Na arte que apresentava o voto dos 

deputados paraenses, foram identificados em verde aqueles favoráveis ao impeachment 

e em vermelho os que apoiaram Dilma. Não por acaso eram as mesmas cores que 

predominavam nas fotos que acompanhavam os textos de manifestantes pró e contra 

governo. Havia, nessa intencionalidade editorial, a construção do expurgo do outro, que 

Thompson entende ser a construção ideológica de um inimigo para a sociedade. 

A mesma composição de cores pode ser encontrada nas três páginas que o 

Correio do Povo adotou ao separar os textos de apoiadores e opositores de Dilma, que 

se reuniram em locais separados de Porto Alegre. Para aqueles com camisa verde-e-

amarela, o título dizia “Vitória de Copa do Mundo”, enquanto para os de vermelho era 

“Entusiasmo vira silêncio”. A fragmentação também ficou evidente na edição das 

reportagens, de origem não creditada, para as manifestações em outras cidades do Rio 

Grande do Sul e de capitais como Rio, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. O Brasil 

estava cindindo também no material jornalístico. Nenhuma narrativa unificada dos 

protestos, construída em texto único e que procurasse dar sentido analítico à 

complexidade da situação política, foi apresentada pelos seis jornais. 

Mesmo não circulando às segundas-feiras, o Comércio do Jahu fez questão de 

registrar, um dia depois na sua coluna social Psiu, imagens de manifestantes “contra a 

corrupção que assola o Brasil” reunidos na cidade paulista e, obviamente, vestidos de 

verde-e-amarelo. Expressões utilizadas pela colunista Vera R. Lotto G. são reveladoras: 

“Eles comungam os mesmos princípios e ideais”, “pessoas que se unem para somar, no 

                                                 

155. O Comércio do Jahu, o Diário do Rio Doce e a Folha do Estado da Bahia não circulam nas 
segundas-feiras e Jornal do Povo é semanal, circulando aos sábados. 
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exercício pleno da cidadania”, “povo unido em respeito à liberdade de expressão” e 

“isso é apenas um começo e um novo tempo”. Numa das fotos, aparecem Cleide Breda 

Bauab e Zilda Tomiyoshi, que “não poderiam se furtar do compromisso cívico”. Cleide 

pertence à família Bauab, dona do jornal.  

Duas semanas depois do “histórico” 17 de abril de 2016, o historiador Gabriel 

Zacarias, em artigo
156

 no jornal Estadão, resumia o espetáculo “barato, rumoroso e 

deselegante” proporcionado pela televisão e pelos congressistas interessados em ganhar 

exposição midiática gratuita:  

A lógica da exposição espetacular parece ter se chocado à opacidade 
habitual da política brasileira. Para uma política feita de conchavos e 
ditada de cima para baixo, a exposição excessiva pode ser uma arma 
perigosa. Do ponto de vista da legitimação do sistema político, o 
impeachment pode ter sido um tiro pela culatra que, expondo 
despudoradamente o jogo de negociatas da Câmara, trouxe à tona 
uma parte da política que apenas subsiste por estar à sombra. 
(ZACARIAS, 2017) 

No Senado, novamente retratado pela imprensa como uma votação “histórica”, o 

episódio de afastamento de Dilma serviu para pontuar um importante aspecto da 

diferenciação entre veículos de circulação nacional e os dos interiores. O fazer 

jornalístico com qualidade é, também, uma operação cara e para poucos. À meia-noite 

de 12 de maio de 2016, a votação dos 81 senadores nem sequer havia começado e 

embora a previsão fosse pela saída de Dilma, os jornais impressos estavam premidos 

pelo tempo para fechar a edição sem o resultado da sessão. Nessas situações, a solução 

dos editores é improvisar com uma manchete neutra. O Correio do Povo foi com 

“TEMPO DE MUDANÇAS”, enquanto o Comércio do Jahu optou por “Dia histórico: 

Sessão do impeachment avança pela madrugada”. O Diário do Rio Doce projetou o 

resultado previsível para os moradores de Governador Valadares: “Dilma deve deixar o 

Planalto nesta manhã”. 

O Liberal, maior dos jornais do corpus desta pesquisa e, portanto, com mais 

capacidade editorial e operacional, fechou a edição depois das 3 horas do dia 12, 

produzindo uma manchete quente: “Maioria do Senado vota pelo AFASTAMENTO DE 

DILMA”. Internamente, dedicou seis páginas à política nacional. Equiparou-se em 

agilidade ao Estadão, que também adiou o fechamento da edição e estampou uma foto 

exclusiva de página inteira de Michel Temer, tirada às 21h25 do dia anterior no gabinete 

                                                 

156. ZACARIAS, Gabriel. “Em nome de Deus, da família e do espetáculo”, O Estado de S. 
Paulo, 1 de maio de 2016. Disponível em: <http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,em-nome-
de-deus--da-familia-e-do-espetaculo,10000048229>; acesso em 23 out. 2017. 

http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,em-nome-de-deus--da-familia-e-do-espetaculo,10000048229
http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,em-nome-de-deus--da-familia-e-do-espetaculo,10000048229


161 

 

da vice-presidência. Era uma clara alusão de acesso ao poder por parte do jornal 

paulista. A manchete foi “A CHANCE DE TEMER” e a chamada linha-fina
157

, o texto 

de acompanhamento do título principal, igualmente fazia questão de impor uma 

narrativa de legitimação e unificação ainda em curso no discurso midiático nacional: 

“SENADO AFASTA DILMA POR 55 A 22 VOTOS; VICE ASSUME A 

PRESIDÊNCIA COM DESAFIO DE SUPERAR CRISE HISTÓRICA E ENCERRAR 

ERA DO PT NO PODER”.  

Figura 4-1 – Capas de O Estado de S.Paulo e O Globo de 12 de maio de 2016 

 

Uma capa inteiramente dedicada a um só assunto é daqueles momentos raros da 

imprensa. O Estadão não fez isso com o 11 de setembro de 2001 (ataque às Torres 

Gêmeas, o World Trade Center de Nova York), nem com o 30 de junho de 2002 (Brasil 

conquista a quinta Copa do Mundo). Mas o jornal paulista havia adotado o expediente 

em 30 de setembro de 1992, quando estampou a manchete “COLLOR FORA”, ou em 

                                                 

157. Jornais de circulação nacional adotam dois fechamentos, chamados de clichês. O primeiro 
ocorre mais cedo, entre 20 e 21 horas, e é destinado para os impressos que serão distribuídos 
para as praças distantes, como os municípios do interior. Já o segundo clichê, que permite 
atualizar o noticiário, como as rodadas noturnas do futebol e as sessões prolongadas do 
Congresso, se encerra antes da meia-noite. A primeira edição do Estadão, fechada às 22 horas 
de 12 de maio, tinha a mesma manchete, porém a linha-fina era “VICE DE DILMA ASSUME A 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA COM O DESAFIO DE SUPERAR UMA CRISE HISTÓRICA E 
ENCERRAR A ERA DO PT NO PODER”. 
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14 de março de 2015, quando houve uma das maiores manifestações nas ruas pela 

destituição da presidente. No impeachment de Dilma, a diferença com o jornal paraense 

era também de tamanho. O Estadão criou um caderno especial de 42 páginas. O diário 

da família Mesquita foi acompanhado por O Globo, que na mesma data decidiu atrasar 

o fechamento e só começar a imprimir a edição especial, também com 42 páginas, 

depois do término da votação, ocorrido às 6h34. Em carta
158

, o diretor do redação, 

Ascânio Seleme, justificava a decisão: “O GLOBO permaneceu acordado esta noite, 

vigilante, de modo a entregar ao leitor um conteúdo de qualidade, que possa ser 

guardado como um livro de História”. “DILMA AFASTADA/ TEMER ASSUME 

COM REFORMAS”, foi a manchete do jornal carioca. 

A Folha de S.Paulo adiou o fechamento da edição para a 1h59, mas optou por 

não publicar um caderno especial na mesma data do encerramento da votação no 

Senado. Preferiu produzir uma manchete que projetava uma hipotética consequência da 

troca de comando no país: “Temer alterará governo para priorizar comércio exterior”. 

Essa notícia não se confirmou na prática. Mas mesmo esta reportagem, a cobertura das 

páginas internas e os conteúdos especiais produzidos por O Globo e O Estado de S. 

Paulo são indicativos da adoção da unificação do discurso praticado por esses veículos 

com a ascensão de Temer ao poder. A mudança de tom nos títulos das reportagens é 

notável e, por força das agências de notícias, teve o poder de contaminar a cobertura dos 

demais veículos brasileiros nos dias e semanas seguintes. 

Tabela 4-4 – Títulos das reportagens dos jornais depois do impeachment de 2016 

O Globo – 12/5/2016 

COM PRESSA/ Temer ocupa Planalto hoje e anuncia primeiros atos 

REAÇÃO/ PT defenderá o ‘Fora Temer’ 

OS HOMENS DE TEMER/ Com menos de dez pastas, é o mais enxuto Ministério desde Collor 

O HOMEM CORDIAL/ Michel Temer 

O OCASO DO PT/ Das greves do ABC ao Planalto, fim de um ciclo 

50 TONS DE DILMA: Final 

PENSAMENTOS/ Palavras de uma ‘mulher sapiens’ 

FUTURO EM XEQUE/ Denúncias complicam volta ao poder 

                                                 

158. O Globo, “Aviso aos leitores: devido a momento histórico, O GLOBO circula mais tarde”, 
12/5/2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/aviso-aos-leitores-devido-momento-
historico-globo-circula-mais-tarde-19287523>; acesso em 23 out. 2017. 

https://oglobo.globo.com/brasil/aviso-aos-leitores-devido-momento-historico-globo-circula-mais-tarde-19287523
https://oglobo.globo.com/brasil/aviso-aos-leitores-devido-momento-historico-globo-circula-mais-tarde-19287523
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O Globo – 12/5/2016 

Opinião: Novo marco de defesa da responsabilidade fiscal 

Carlos Alberto Sardenberg: Começando o ajuste 

AGENDA DO SUCESSO/ Estabilidade e avanço da inclusão social 

Nos primeiros 60 dias, foco deve ser estancar sangria fiscal 

EXPECTATIVA/ Mercado vê chance de retomar confiança 

NAS RUAS/ Tristeza de um lado, comemoração de outro 

EXTERIOR/ Sai ideologia, entra comércio 

COM EUA/ Sob Temer, um novo discurso 

 

O Estado de S. Paulo – 12/5/2016 

Editorial: Retorno à irrelevância 

Temer faz programa de crescimento e quer diálogo 

Vice vai defender ‘pacificação e unidade do País’ 

Relações Exteriores deverá receber apenas a Apex 

Foco no poder e, agora, na própria biografia 

Temer recorre a Sarney para acalmar PMDB 

Ato vai marcar despedida de Dilma 

Lula prepara fase pós-Dilma com foco em 2018 

O preço da falta do jogo 

PT er PC do B prometem oposição feroz 

Empresas dos EUA esperam reformas 

Eliane Catanhêde: Lindão, Lindinho e democracia 

Na Paulista, telão, velas e grupos pró e contra impeachment 

Economista do Itaú vai para Banco Central 

Do Banco Central à Fazenda, o favorito do mercado 

Crise deixa dúvidas sobre o ‘lulismo’ 

‘Entreatos’ e lava Lato: o mito no ocaso 

Partido perde hegemonia na esquerda 

Dilma busca atalho para crescimento e põe País na recessão 

Petrobrás vai do pré-sal à Lava Jato 
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O Estado de S. Paulo – 12/5/2016 

Combate à pobreza foi o maior feito do PT 

Zika e Mais Médicos marcaram saúde 

 

Folha de S.Paulo – 12/5/2016 

Temer vai chefiar órgão que formula política comercial 

Pressões do PMDB levam vice a fazer alterações de última hora em equipe 

PSDB vai ‘correr os riscos’, afirma Aécio 

PT anuncia oposição a toda proposta de Temer 

Petistas ‘jogara a toalha’ na sessão 

Folha de S.Paulo – 13/5/2016 

Presidente interino, Temer promete fazer ‘governo de salvação’ 

Temer afaga Congresso e diz que manterá programas sociais 

Novo ministério amplia congressistas 

A NOVA ESPLANADA 

Discurso conciliador deixa medidas para depois 

Afastada, Dilma diz que foi vítima de injustiça e lutará por mandato 

Dilma passou últimos dias isolada; agora, quer ir a óperas e livrarias 

Manifestantes a favor de Dilma fecham avenida Paulista em SP 

 

O Liberal – 12/5/2016 

Maioria quer o impeachment 

Certeza da derrota desanima governistas 

Dilma vai se pronunciar pela manhã sobre decisão 

Votação tem confronto do lado de fora 

Temer deve asssumir o governo hoje 

Economista-chefe do Itaú é confirmado para assumir Banco Central 

O Liberal – 13/5/2016 

Editorial: Dos socos à tolerância 

Temer quer ‘pacificar’ o País 

Presidente pede ‘respeito às instituições’ 

Dilma afirma que não cometeu crimes 
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O Liberal – 13/5/2016 

Presidente estava ‘tranquila’ ao ser notificada pelo primeiro secretário 

Lula demonstra abatimento, mas deve trabalhar no pleito municipal 

Mendes suspende inquérito sobre Aécio 

Dólar e Bolsa sobem com governo Temer 

 

Correio do Povo -13/5/2016 

Temer promete manter programas sociais 

Novos ministros assumem seus cargos 

Planalto viveu a mais longa noite do governo 

Dilma sai e pede defesa da democracia 

Barbosa classificação situação de anomalia 

Empresas e entidades apostam em reformas 

CNI defende quebra de obstáculos 

Indústria deu apoio à decisão 

Os dois maiores jornais regionais deste corpus, O Liberal e Correio do Povo, 

apresentados por último nas tabelas acimas, trouxeram versões compactas dessas 

notícias, mas alinhadas ao plano discursivo geral. Pode-se afirmar que a confirmação do 

afastamento da petista da Presidência forçou os veículos do corpus a reiterarem o tom 

ideológico no discurso midiático. A fragmentação se tornou mais nítida, tanto para 

posicionar Dilma e o PT no campo da oposição ou apresentá-los como responsáveis 

pela crise institucional do país, quanto para dar um voto de confiança a Temer, que 

apesar de vice de Dilma possuía distinções relevantes que lhe dariam credenciais para 

ocupar o Palácio do Planalto e promover a unificação dos brasileiros. 

O Comércio do Jahu, em 12 de maio de 2016, com chamada em primeira página 

e destaque na página 7 mostrava a partir de texto da Folhapress que “PT anuncia 

oposição a toda proposta de Temer”. A expressão “oposição ferrenha” era apresentada 

logo na abertura por ocasião do lançamento de um movimento encampado por PT e PC 

do B. Falas de parlamentares indicavam para a impossibilidade de haver qualquer 

aliança com o PMDB. O Correio do Povo, em texto analítico
159

, mostra que a 

                                                 

159. Correio do Povo, “A queda da primeira mulher a presidir o país”, 12/5/2016, p. 6. 
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presidente deixava o cargo em um “cenário de isolamento” generalizado. “A petista 

acabou penalizada em parte por negar-se a fazer o ‘jogo político’ do presidencialismo 

de coalizão, mas, também, por sua conhecida dificuldade em admitir ser confrontada”, 

afirmou a autora Flavia Bemfica.  

No dia seguinte, o jornal paulista trouxe um artigo assinado na página 2 pelo 

cientista político Carlos Ramos, que afirma que “Dilma Rousseff se tornou um cadáver 

político que ninguém vai querer carregar numa futura campanha eleitoral”, enquanto o 

Diário do Rio Doce, com texto não-creditado do site Congresso em Foco, frisava que 

“Dilma continua com casa, salário, segurança e avião”. Nessa data, o jornal mineiro 

mesclou ainda conteúdos das Agências Brasil e Estado, todas elas sem o devido crédito, 

que preservavam a narrativa de fragmentação e unificação. Muitos jornais, por falta de 

mão-de-obra e recursos para assinar um serviço noticioso, acabam por copiar conteúdos 

na íntegra da Agência Brasil, ligada ao governo federal. Diário do Rio Doce e Folha do 

Estado, de Feira de Santana, reproduziram a mesma reportagem em que Dilma afirma 

estar “vivendo a dor da traição e da injustiça”. 

O Liberal, em 13 de maio, traz como principal reportagem de política texto da 

Agência Estado cujo título explicita o papel de unificação que a imprensa passará a 

adotar ao se referir ao presidente interino: “Temer quer ‘pacificar’ o país”. A frase foi 

pinçada do pronunciamento do peemedebista e ajudou a compor a narrativa que O 

Estado de S. Paulo usou nas aberturas das páginas A4 e A5 e foi fartamente copiada 

pelos jornais locais. A seguir, é apresentada com marcações em negrito como a notícia 

foi composta por O Liberal: 

Temer quer ‘pacificar’ o País 

BRASÍLIA – Agência Estado 

O advogado Michel Elias Temer Lulia, de 75 anos, assumiu ontem a Presidência da República 

após a presidente Dilma Rousseff ter sido afastada por determinação do Senado Federal, com base no rito 

do processo de impeachment definido pelo Supremo Tribunal Federal. Em seu primeiro pronunciamento, 

Temer afirmou ser “urgente” pacificar a Nação, unificar o Brasil e fazer um governo de “salvação 

nacional”. Ele respondeu a críticas dos adversários de que irá acabar com os programas sociais criados 

nas gestões do PT, iniciadas em 2003. Temer prometeu aprimorar iniciativas já existentes na área 

social. 

Em outro trecho importante de seu discurso, Temer afirmou que a Operação Lava Jato “não será 

enfraquecida”. O PMDB, partido ao qual o presidente em exercício é filiado desde 1981, é um dos mais 

implicados nas investigações de desvios e de corrupção na Petrobrás. Ontem mesmo o novo Ministério 

tomou posse. Entre os 23 ministros, 19 são ou foram parlamentares. Alguns estão investigados pela força-

tarefa, como Romero Jucá (PMDB-RR). 

O presidente em exercício Michel Temer dedicou aos problemas econômicos boa parte de seu 

primeiro discurso no Palácio do Planalto e disse que, em vez de falar em crise, a solução é 

"trabalhar". O peemedebista afirmou que "o Brasil vive hoje sua pior crise econômica" e anunciou que 
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a prioridade é combater o desemprego que atinge 11 milhões de pessoas. Além disso, lembrou que a 

inflação está em dois dígitos e o déficit, R$ 100 bilhões.  

"Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem 

levado ao aumento do desemprego e a perda do bem-estar da população", afirmou Temer, observando 

que, para isso, "é imprescindível" reconstruir os fundamentos da economia e melhorar o ambiente de 

negócios.  

"A partir de agora, nós não podemos mais falar em crise; trabalharemos", afirmou Temer, 

prometendo espalhar pelo País esta frase "em 20 milhões de outdoors por todo o Brasil, porque isso cria 

também um clima de harmonia, de interesse, de otimismo". O presidente destacou a importância de 

reconquistar a confiança no País, para atrair investimentos estrangeiros.  

Segundo Temer, "de imediato" é preciso "restaurar o equilíbrio das contas públicas, trazendo 

a evolução do endividamento no setor público de volta ao patamar de sustentabilidade ao longo do 

tempo". Para ele, "quanto mais cedo formos capazes de reequilibrar as contas públicas, mais rápido 

conseguiremos retomar o crescimento". O presidente avisou ainda que a primeira medida, na linha dessa 

redução, é a redução da máquina pública, com corte de cargos e funções gratificadas, além da 

diminuição de ministérios. 

Ao contrário de Dilma, vista como um “cadáver político” de um partido que fará 

“oposição ferrenha” não importa o que esteja em discussão e receberá salário mesmo 

afastada do cargo, Temer é apresentado como o salvador da pátria, o trabalhador, o 

presidente que vai combater o desemprego. O “advogado” Temer, segundo esta 

narrativa, quer reconquistar a confiança, mas para “atrair investimentos estrangeiros”, é 

preciso antes reduzir a máquina pública para equilibrar as contas públicas. Não é preciso 

muita leitura de quem acompanha o noticiário para saber que o pronunciamento tem alta 

consonância com o pensamento expresso em editoriais, colunas e artigos de opinião dos 

donos dos jornais. 

A narrativa, em O Liberal, se complementa com uma produção local apresentada 

na página 5 do caderno Poder. Nela, a polarização nacional entre PSDB e PT se repete 

nas falas de senadores paraenses, o tucano Flexa Ribeiro e o petista Paulo Rocha. 

Porém, entre os dois polos, está a população brasileira. O jornal diz ter ouvido “dezenas 

de belenenses” um dia após o afastamento de Dilma para perguntar a eles o que esperar 

de Temer. As seis pessoas selecionadas para ilustrar a reportagem expressaram, em 

frases curtas, alguns dos pleitos, sintetizados como “oportunidade de trabalho, fim da 

inflação e melhorias nas áreas de segurança, educação e saúde públicas”. Quando a 

universalização dos interesses de uns são apresentados como interesses de todos, lembra 

Thompson, estamos diante de um caso clássico de legitimação do discurso. 
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Uma variante dessa narrativa, adotada pelo Correio do Povo, mas copiada do 

site G1
160

 e de novo sem os devidos créditos, foi a de que Temer assumiria sem 

desconstruir políticas bem-sucedidas dos governos do PT: 

Temer promete manter programas sociais 

O presidente em exercício Michel Temer afirmou ontem, em seu primeiro pronunciamento como 

substituto de Dilma Rousseff no comando do Palácio do Planalto, que vai manter os programas sociais 

da gestão petista – como Bolsa Família, Pronatec e Minha Casa, Minha Vida –, prometeu aprimorar a 

gestão da máquina pública e falou em promover reformas sem mexer em direitos adquiridos. Ao abrir 

seu discurso de 28 minutos, o presidente em exercício falou que, diante da atual divisão do país, há 

urgência em "pacificar a nação" e "unificar o Brasil". Ele enfatizou que é urgente fazer um governo de 

"salvação nacional" e que partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro terão 

de colaborar para tirar o país da grave crise em que o Brasil se encontra. 

Temer assumiu interinamente a Presidência na manhã de ontem, após o Senado aprovar, por 55 

votos a favor e 22 contra, a instauração do processo de impeachment de Dilma. Logo depois de a petista 

ser intimada sobre o afastamento, o vice-presidente foi notificado da decisão dos senadores.  

Em resposta a acusações de integrantes do governo Dilma e parlamentares aliados à petista de 

que havia o risco de programas sociais serem extintos com a troca de comando no país, Michel Temer fez 

questão de usar seu discurso para prometer a continuidade das iniciativas. "Reafirmo, e faço em letras 

garrafais, vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o Prouni, o Minha 

Casa, Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e terão sua gestão aprimorada." Ele afirmou 

que é preciso acabar com o hábito comum na administração pública brasileira de por fim aos programas e 

projetos em andamento assim que há sucessão de governos. Temer disse que, em vez de extinguir os 

programas de antecessores, o governante tem que prestigiar o deu certo, além de complementá-los e 

aprimorá-los. 

Michel Temer também afirmou que, além de melhorar o ambiente de negócios no país para o 

setor privado produzir e gerar emprego, é necessário restaurar as contas públicas. Segundo ele, o 

corte de ministérios que promoveu em seu governo é parte das medidas de reequilíbrio fiscal. O 

peemedebista reduziu de 32 para 24 o número pastas na Esplanada dos Ministérios.  

Temer observou que seu governo precisa restaurar, imediatamente, o equilíbrio das contas 

públicas, trazendo a evolução do endividamento do setor público de volta ao patamar de sustentabilidade. 

Na visão do presidente interino, quanto mais cedo o país for capaz de reequilibrar as contas públicas, 

mais rápido conseguirá retomar o crescimento. 

Diante de centenas de aliados políticos de vários partidos, Michel Temer disse que não falaria 

em crise, mas que trabalharia para superá-la. Ele falou, porém, sobre a necessidade de o país 

recuperar a credibilidade para atrair mais investimentos. “O mundo está de olho no Brasil. Os investidores 

acompanham com grande interesse as mudanças em curso no país. Havendo condições adequadas, a 

resposta deles será rápida”. 

Mais uma vez, ficam evidentes as estratégias de construção simbólica adotadas 

por parte da imprensa para transformar o novo mandatário em um político que pode 

representar a unificação necessária em meio à crise, diferenciando-se da antecessora, e 

estabelecendo um receituário amargo, porém único para a economia brasileira. Esse 

argumento voltará a se repetir a partir da assunção definitiva de Temer ao poder com os 

                                                 

160. G1, “Temer fala em manter programas sociais e reequilibrar as contas”, 12/5/2016. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-
dilma/noticia/2016/05/temer-diz-que-ha-urgencia-em-pacificar-e-unificar-o-brasil.html>; acesso 
em: 26 out. 2017. 

http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/05/temer-diz-que-ha-urgencia-em-pacificar-e-unificar-o-brasil.html
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/05/temer-diz-que-ha-urgencia-em-pacificar-e-unificar-o-brasil.html
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jornais dando sua parcela de contribuição para impor essa lógica de mercado. A saber: é 

preciso “melhorar o ambiente de negócios”, por meio da redução do tamanho do Estado, 

para que as empresas privadas produzam e gerem empregos. A outra alternativa, a 

imprensa não deixará de alertar a todo momento, naufragou em meio à corrupção. 

Primeiro presidente paulista em 110 anos, como destacou o Comércio do Jahu, 

na edição de 15 de maio de 2015, Michel Temer foi tema de uma rara produção 

noticiosa inteiramente local. João Guilherme D’Arcadia assina todos os cinco textos da 

página 3, cuja reportagem principal é simbólica de uma prática jornalística disseminada 

entre a chamada pequena imprensa. Os interesses políticos locais determinam a linha 

editorial do Comércio do Jahu. O veículo de comunicação tem o seu lado, toma partido, 

a imparcialidade vai até onde e quando é necessário fazer política por meio de suas 

páginas. A categoria de legitimação pode ser novamente invocada: 

Mandato de Temer realinha Jaú com governo federal 

PMDB no comando do País está mais próximo de Agostini que Dilma estava do partido do 

prefeito 

JOÃO GUILHERME D'ARCADIA 

O segundo afastamento de um presidente da República no período democrático levanta o 

questionamento: quais os efeitos práticos de um novo governo para os municípios – que dependem 

significativamente de recursos federais para se manter? Em Jaú, a administração de Rafael Agostini 

(PSB) espera realinhar o Município com o Palácio do Planalto, desta vez tendo como protagonista o 

PMDB do presidente em exercício Michel Temer.  

Eleito pelo PT em 2012, o prefeito deixou o partido por questão de sobrevivência. A 

permanência na sigla dificultaria ao extremo seu projeto de reeleição. Na gestão Temer, o PSB ocupa 

espaço discreto – mas o PMDB está com a maior fatia no novo ministério. Para o presidente da sigla em 

Jaú, Geraldo Grizzo, isso não é pouca coisa. “Será um governo de união nacional, na qual o presidente 

tem que manter a questão social e resolver os problemas da economia”, observa o dirigente.  

Grizzo, que esteve com Temer há pouco mais de um mês, pretende agendar audiência no 

Planalto de que participarão Agostini e o vice-prefeito Sigefredo Griso (PMDB). A intenção é destrancar 

a principal vitrine do governo federal em Jaú – as obras de mais de R$ 40 milhões do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC).  

A administração alega que as intervenções de drenagem no Rio Jaú e nos Córregos do Pires e da 

Figueira pararam por atraso nos repasses – a execução do projeto é alvo de inquérito no Ministério 

Público Federal.  

O secretário de Projetos, Alessandro Scudilio, não tem informações oficiais a respeito dos planos 

da nova gestão para o PAC, mas salienta que há recursos para continuidade do programa disponíveis na 

Caixa Econômica Federal (CEF). As alterações solicitadas pela empreiteira receberam parecer na última 

sexta-feira. “O que nos tranquiliza é a relação que o PMDB no governo municipal tem com 

Brasília”, pontua. 

Indústria espera alívio 

O afastamento da presidente Dilma Rousseff e o início do governo interino de Michel Temer foi 

bem recebido no setor industrial. A avaliação é do diretor titular do Centro das Indústrias do Estado de 

São Paulo (Ciesp) em Jaú, Aldo Mazza Júnior.  
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Segundo o empresário, o setor produtivo se fez representar em conversas com Temer e 

deixou claro que quer alívio na carga tributária para retomar a atividade industrial. “Ele fez esse 

compromisso com a indústria”, diz Mazza Júnior.  

Ele comenta também que um dos compromissos feitos pelo presidente em exercício já foi 

cumprido – que é a redução do número de ministérios. Ao todo, dez pastas foram cortadas e os setores 

foram aglutinados à alçada de outros ministros. Na última sexta-feira, o governo federal anunciou o corte 

de 4 mil cargos comissionados (sem concurso) na máquina pública. (JGD)  

O que o autor dos textos do Comércio do Jahu expressa, sem o menor 

constrangimento, é que a política brasileira é movida por relações de compadrio e de 

fisiologismo explícito. Há uma racionalização do modus operandi da política, no qual as 

relações de barganha são aceitas. O outrora discurso contra a corrupção, que foi a tônica 

da imprensa contra os governos do PT, desaparece e interessa agora desvendar como a 

aproximação do município com o poder central poderá beneficiar Jaú. Do ponto de vista 

ideológico no discurso midiático, prevalecem duas categorias: legitimação e 

dissimulação. O fato de Temer ter visitado a cidade em “várias oportunidades” pode ser 

a senha. Com Dilma, obras “pararam por atraso nos repasses”, e isso foi tão ruim que 

até o prefeito, um ex-petista, preferiu trocar de sigla para permanecer viável 

eleitoralmente. O toma-lá-dá-cá volta a ser aceito, o clientelismo do centrão fisiológico 

do Congresso ganha força e a imprensa local emite sinais de apoiar a prática. 

Em 31 de agosto de 2016, com a cassação em definitivo do mandato de Dilma 

Rousseff, ocorria o último capítulo do impeachment e dos seis jornais do corpus desta 

pesquisa apenas o sul-mato-grossense Jornal do Povo, semanal, não deu manchete para 

o assunto. Por se tratar de um desfecho já esperado, os jornais reduziram os esforços em 

relação às coberturas anteriores. Presidida pelo então presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Ricardo Lewandowski, a sessão com os senadores selou o destino de Dilma, 

que foi cassada por 61 votos a favor e 20 contra. Nos jornais menores desta amostra, 

esse desfecho político rendeu reportagens apenas por um dia, como na Folha do Estado 

da Bahia e no Diário do Rio Doce. No primeiro caso, os leitores de Feira de Santana 

leram duas notícias
161

 copiadas, tal e qual, da Agência Brasil. Um detalhe: elas entraram 

no ar, acessível a qualquer um no site da EBC, às 13h49 e 16h57. No jornal baiano, só 

no dia seguinte. 

                                                 

161. Agência Brasil, “PT deixa o poder após 13 anos com avanços sociais e economia 
debilitada” e “Após mais de cinco anos como vice, Temer assume definitivamente Presidência”, 
31/8/2016. Disponíveis em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/apos-13-
anos-pt-deixa-o-poder-com-avancos-sociais-mas-economia-debilitada> e 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/temer-assume-definitivamente-
presidencia-do-pais>; acesso em 27 out. 17. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/apos-13-anos-pt-deixa-o-poder-com-avancos-sociais-mas-economia-debilitada
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/apos-13-anos-pt-deixa-o-poder-com-avancos-sociais-mas-economia-debilitada
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/temer-assume-definitivamente-presidencia-do-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/temer-assume-definitivamente-presidencia-do-pais
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Já o jornal de Governador Valadares se preocupou em produzir um conteúdo 

original a partir de uma tarefa simples no exercício da profissão: ouvir personagens 

próximos ligados ao tema. Entrevistou um político do PT, o deputado federal Leonardo 

Monteiro, outro do PSDB, o senador Antônio Anastasia, e um homem do campo do 

direito, o presidente da Ordem de Advogados da seção da cidade, Adilson Domiciano. 

Todos eram mineiros. A categoria fragmentação nessa reportagem fica evidente quando 

o petista afirma que “houve golpe parlamentar” e o tucano já dá o caso por encerrado e 

diz: “Nossas vozes devem ser as da conciliação do trabalho, do desenvolvimento 

nacional e do combate à crise”. O exemplo serve para ilustrar a possibilidade de se 

praticar um jornalismo não dependente exclusivamente das notícias de segunda mão. 

Um dia após o impeachment de Dilma, o Comércio do Jahu informava, a partir 

de textos da Folhapress, que o PIB havia recuado 0,6%, completando seis trimestres de 

queda e o sexto mês seguido de retração. Em um país com um déficit recorde nas contas 

do setor público, um rombo que ultrapassava 150 bilhões de reais em 12 meses, e uma 

taxa básica de juros na casa dos 14,25%, que seriam mantidos pelo Banco Central, 

conforme notícias na mesma página, as projeções não eram das mais otimistas. Mas 

Temer já acenava com medidas para recuperar a economia, como o envio ao Congresso 

de uma proposta para a reforma da Previdência e um programa de concessões e 

privatizações. Segundo a jornalista Miriam Leitão, com a coluna “Panorama 

Econômico” publicada em O Globo e republicada em O Liberal, os dados traziam 

algumas luzes: “Tudo dependerá da capacidade do presidente Michel Temer de fazer o 

que tem prometido. Há uma agenda de reformas pela frente que, apesar de não terem 

efeito imediato, criam um horizonte que permite aumentar a confiança dos investidores 

e criadores do emprego”. 

“A hora das medidas amargas” é um texto explanatório
162

 distribuído pela 

Agência Estado e assinado pela repórter de economia Adriana Fernandes, de Brasília, 

que foi reproduzido, ipsis literis, por O Liberal e Correio do Povo: 

A HORA DAS MEDIDAS AMARGAS 

Oficializado como presidente da República, Michel Temer terá agora de conseguir que o 

Congresso aprove as medidas fiscais que têm por objetivo recuperar as finanças do governo 

Adriana Fernandes, Brasília, O Estado de S.Paulo 

                                                 

162. O Estado de S. Paulo, “A HORA DAS MEDIDAS AMARGAS”, 1/9/2016. Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,a-hora-das-medidas-amargas,10000073372>; 
acesso em 27 out. 2017. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,a-hora-das-medidas-amargas,10000073372
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Cercado de desconfiança sobre a sua capacidade de articulação para aprovar as reformas 

econômicas, o presidente Michel Temer começa de fato hoje seu mandato com a obrigação de entregar 

as medidas amargas que prometeu adotar para evitar um colapso nas contas públicas.  

Com o desfecho do impeachment, o discurso do presidente, até agora cauteloso, deve assumir 

tom mais duro em torno da aprovação do ajuste fiscal. O Palácio do Planalto sabe da necessidade de 

aprovar rapidamente as medidas anunciadas no período de interinidade, quando muitos setores políticos 

pediram benesses – que foram, em sua maioria, concedidas.  

Menos gastos e mais investimento é a mensagem central da política de austeridade e de 

retomada do crescimento da equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. 

Uma estratégia que não contempla, em um primeiro momento, aumento de tributos, mas que impõe a 

necessidade de aprovação até o fim do ano da proposta de emenda constitucional (PEC) que cria um teto 

para o gasto vinculado à inflação. 

Se o texto for aprovado, o Brasil passará a conviver com um novo regime fiscal que poderá ter 

para as contas públicas o impacto que o Plano Real teve, em 1994, para o controle da inflação. “Essa crise 

cria uma oportunidade histórica de transformarmos a dinâmica de crescimento das despesas públicas no 

Brasil pela primeira vez desde a Constituinte’’, disse Meirelles ao Estado.  

Para ele, o principal indutor da recessão no Brasil foi a crescente incerteza com a 

sustentabilidade do Estado brasileiro em virtude de um crescimento descontrolado da dívida. “Um 

ajuste fiscal bem-sucedido transforma esse processo de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso”, defende.  

De 1997 a 2015, a despesa pública cresceu, em média, a uma velocidade 6% superior à inflação. 

Uma situação que colocou a trajetória da dívida pública numa rota explosiva em direção a um patamar 

superior a 90% do Produto Interno Bruto (PIB). Sem a aprovação da PEC, o processo de retomada do 

crescimento será abortado, segundo a equipe de Meirelles. O governo conta com a volta do crescimento 

nos últimos três meses do ano, mas não descarta que a atividade comece a se recuperar ainda no terceiro 

trimestre. 

Há uma novidade no texto acima para a análise do discurso político. A 

mensagem deixou de ser subliminar para se tornar explícita, e as “medidas amargas” 

deverão ser adotadas, caso contrário “o processo de retomada do crescimento” não 

acontecerá. Há pressa do setor empresarial em fazer com que as reformas da 

Previdência e trabalhista sejam aprovadas, como complementou outro texto
163

 do 

Correio do Povo, publicado ao lado e em tamanho menor. Em nenhum momento, foi 

colocado em discussão que tipo de reformas eram necessárias, se eram necessárias, e se 

esse seria um desejo real da população. Porém, o tom fatalista do noticiário econômico 

indicava que não havia outra saída possível para “evitar um colapso nas contas 

públicas”. A categoria da legitimação foi invocada novamente. 

Quase como uma receita de bolo, o jornal O Globo de 1º de setembro de 2016 

reproduz em primeira página os passos que o país deverá seguir pós-impeachment. A 

transcrição dos textos, das manchetes às chamadas secundárias, já diz tudo: “DILMA 

ESTÁ FORA. E AGORA, TEMER? Presidente terá 2 anos e 4 meses para cumprir 

                                                 

163. O Estado de S. Paulo, “GOVERNO TERÁ CORRIDA CONTRA O RELÓGIO”, 1/9/2016. 
Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-tera-corrida-contra-o-
relogio,10000073375>; acesso em 27 out. 2017. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-tera-corrida-contra-o-relogio,10000073375
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-tera-corrida-contra-o-relogio,10000073375
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compromissos: Aprovar o ajuste fiscal e as reformas da Previdência e trabalhista/ 

Reduzir o desemprego, atrair investimentos e destravar concessões/ Enfrentar no 

Congresso e nas ruas a oposição anunciada por Dilma/ Cumprir a promessa de não 

interferir no caso Eduardo Cunha/ Apoiar a Lava-Jato e rechaçar ações que atrapalhem 

investigações/ Administrar a divisão no PMDB e pacificar relação com PSDB e DEM”. 

Se a missão de Temer apenas se iniciava, com a cobrança pela imprensa de 

“medidas amargas” e com um voto de confiança pela aprovação de reformas, a de 

Dilma se encerrava, mas não sem um registro noticioso do papel que caberia à ex-

presidente, como aludia a chamada de O Globo. A presidente afastada prometia, em sua 

despedida, uma “oposição enérgica”, destacavam o Comércio do Jahu, o Correio do 

Povo e O Liberal. O estabelecimento de um inimigo para a sociedade seria oportuno 

para a fragmentação do discurso midiático. E isso fica evidente quando se analisa a 

inesperada, senão inexplicável, situação imposta pelos senadores e por Lewandowski, 

que afastaram a presidente, mas preservaram os direitos políticos dela. Em editorial, o 

Jornal do Povo pedia o expurgo de Dilma: 

Agora, resta torcer para que o STF analise com rapidez esta manobra 
infeliz que pretende amenizar a pena de quem deve ser banida da 
vida pública com o seu partido, penalizado pela Justiça Eleitoral com 
a decretação de sua extinção, dado aos desvios na Petrobras e de 
tantos outros organismos da República para a manutenção de 
atividades mais clandestinas do que públicas, mais próximas da 
delinquência política e da marginalidade, porque proporcionou o 
enriquecimento de seus líderes. (JORNAL DO POVO, p. 2, 2016) 

Meses se passaram com Temer na Presidência até que em 17 de maio de 2017 

uma reportagem paralisou o país. Às 19h30, o jornalista Lauro Jardim publicava no site 

do jornal O Globo a denúncia de que o peemedebista avalizava uma mesada ao ex-

deputado Eduardo Cunha, bancada por Joesley Batista, dono da JBS, em troca de seu 

silêncio. Gravações feitas em março pelo empresário, em diálogo com Temer, faziam 

parte de uma tentativa de fechar um acordo de delação premiada com a Procuradoria-

Geral da República (PGR). Naquela noite, o Jornal Nacional, noticiário de maior 

audiência da TV, dedicou quase toda a sua edição para a notícia, chamada de 

“bombástica” pelo apresentador William Bonner
164

. As manchetes dos jornais do dia 

seguinte dão a dimensão da denúncia, ao mesmo tempo que revelam como se 

comportaram e podem se diferenciar os veículos de circulação nacional e os locais. 

                                                 

164. TV Globo, 17/5/2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-
nacional/edicoes/2017/05/17.html#!v/5876785>; acesso em 30 out. 2017. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2017/05/17.html#!v/5876785
http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2017/05/17.html#!v/5876785
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Tabela 4-5 – Manchetes dos jornais em 18 de maio de 2017 

O Globo: O PAÍS NA INCERTEZA/ Temer é gravado ao dar aval a compra de silêncio de 
Cunha 

Folha de S.Paulo: Áudio de conversa de Temer e empresário encurrala governo 

O Estado de S. Paulo: Temer deu aval a compra de silêncio de Cunha, acusa JBS; presidente 
nega 

O Liberal: Dono da JBS revela gravação em que Temer dá aval para propina 

Correio do Povo: Presidente Temer deu aval para a compra do silêncio de Cunha 

Comércio do Jahu: Prefeitura de Jaú retoma obras paradas 

Folha do Estado da Bahia: Micareta de Feira começa hoje com muita sofrência e pagode 

Diário do Rio Doce: Acidente na 381 mata dois jovens de Valadares 

Jornal do Povo: Dono da JBS diz que pagou propina a Reinaldo Azambuja 

 

Jornais de médio e pequeno porte têm menor capacidade operacional para 

alterar, radicalmente, uma edição em caso de notícias de última hora, como já afirmado 

anteriormente. Mas escândalos políticos midiáticos envolvendo presidentes da 

República são, costumeiramente, material de interesse por parte de qualquer mídia. Em 

18 de maio de 2017, O Liberal afirmava, na principal reportagem, que “Grampo pode 

derrubar Temer”. O título da página 9 era uma interpretação livre da redação do jornal 

paraense para texto da Agência Estado, copiado na íntegra, mas que em nenhum trecho 

permitia esse viés.  

O Comércio do Jahu não dera a manchete no dia seguinte, mas no alto da 

primeira página destacava foto do presidente em expressão preocupada e o título para a 

chamada: “Delator grava aval de Temer para compra de silêncio”. Além desse título ser 

hermético, por não indicar de quem o presidente estaria comprando o silêncio, o jornal 

paulista se apressava em destacar, em outra chamada e na legenda da foto, que o 

peemedebista negava as acusações. Todo o material era da Folhapress. 

Embora sejam publicados todos os dias, Diário do Rio Doce e Folha do Estado 

da Bahia privaram seus leitores da notícia “bombástica”, ignorando o assunto que 

tomava conta do país. Na sexta-feira 19, dois dias após a denúncia de O Globo, eles 

publicaram textos sobre o escândalo, mas como chamadas, e não manchetes, e a partir 

do posicionamento do presidente, que negava as acusações. No jornal mineiro, que dava 

mais destaque ao tema local da liberação da pesca no Rio Doce
165

, a autorização do 

                                                 

165. Batizado como “tragédia de Mariana”, o maior acidente ambiental da história brasileira 
ocorreu em 5 de novembro de 2015, no distrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros de 
Mariana (MG). Cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração devastaram a 
mata nativa da região e poluíram o Rio Doce até a sua foz. Dezenove pessoas morreram e 30 
cidades foram prejudicadas. O tema foi fartamente explorado por toda a imprensa, mas após 
alguns meses ficou circunscrito aos veículos mineiros. O Diário do Rio Doce, de Governador 
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Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Temer ocupou a página 11. Todo 

o conteúdo foi produzido a partir de uma reportagem não-creditada
166

 do G1, publicada 

em primeira versão às 14h06 e atualizada às 18 horas do dia anterior. O jornal baiano 

usou a primeira versão e também entregou aos leitores um noticiário de segunda mão, 

com conteúdos nas páginas 2 e 6, produzidos a partir de reportagens de outras fontes
167

, 

como G1, Estadão e Agência Brasil. 

O Jornal do Povo, por ser semanal, só saiu com uma edição sobre o tema no dia 

20, mas demonstrou interesse pelo assunto dedicando-lhe três páginas. Na primeira, 

embora fosse um escândalo político envolvendo Temer, o destaque visual foi para uma 

foto de Dilma e Lula, dando as mãos. O título e o subtítulo apontavam para 

intencionalidade da escolha da imagem: “Delações da JBS revelam a face de um Brasil 

corrupto/ Desvios atingem o presidente, ex-presidentes e mutos políticos”. Nas outras 

duas páginas, o jornal procura relacionar as denúncias com políticos locais e mostrar 

que os planos de investimento da multinacional poderiam ser comprometidos no Mato 

Grosso do Sul. 

Oito dias depois, em 25 de maio, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

protocolou um pedido de abertura de processo para o afastamento de Temer. Outros 25 

pedidos de impeachment
168

 foram apresentados, mas nenhum deles seguiu adiante por 

decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Em 26 de 

junho, a PGR apresentou a primeira denúncia
169

 contra Temer por corrupção passiva e 

uma segunda
170

, em 14 de setembro, por formação de quadrilha e obstrução da Justiça. 

                                                                                                                                               

Valadares, uma das cidades atingidas pela lama tóxica, realiza uma cobertura sistemática 
desde então. 
166. G1, “Fachin autoriza abertura de inquérito para investigar Michel Temer”, 18/5/2017. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/fachin-autoriza-
abertura-de-inquerito-para-investigar-temer.ghtml>; acesso em 29 out. 2017. 
167. G1, “'Não renunciarei', afirma Temer”, 18/5/2017. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/politica/noticia/nao-renunciarei-afirma-temer.ghtml>; acesso em 29 out. 
2017; Estadão, “Joesley e Wesley terão imunidade completa”, 18/5/2017. Disponível em: 
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,joesley-e-wesley-terao-imunidade-
completa,70001792519>; acesso em 29 out. 2017; e Agência Brasil, “Senador Randolfe 
Rodrigues protocola pedido de impeachment de Temer”, 18/5/2017. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-05/rede-protocola-segundo-pedido-de-
impeachment-de-temer>; acesso em 29 out. 2017. 
168. Nexo, “Por que Maia não analisa os pedidos de impeachment de Temer”, 17/8/2017. 
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/08/17/Por-que-Maia-
n%C3%A3o-analisa-os-pedidos-de-impeachment-de-Temer>; acesso em 30 out. 2017. 
169. Agência Brasil, “PGR denuncia Temer por crime de corrupção passiva”, 26/6/2017. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-06/pgr-denuncia-temer-
por-crime-de-corrupcao-passiva>; acesso em 30 out. 2017. 
170. Folha de S.Paulo, “Janot denuncia Temer sob acusação de organização criminosa e 
obstrução”, 14/9/2017. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/09/1918472-

https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/fachin-autoriza-abertura-de-inquerito-para-investigar-temer.ghtml
https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/fachin-autoriza-abertura-de-inquerito-para-investigar-temer.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/nao-renunciarei-afirma-temer.ghtml
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,joesley-e-wesley-terao-imunidade-completa,70001792519
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,joesley-e-wesley-terao-imunidade-completa,70001792519
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-05/rede-protocola-segundo-pedido-de-impeachment-de-temer
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-05/rede-protocola-segundo-pedido-de-impeachment-de-temer
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/08/17/Por-que-Maia-n%C3%A3o-analisa-os-pedidos-de-impeachment-de-Temer
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/08/17/Por-que-Maia-n%C3%A3o-analisa-os-pedidos-de-impeachment-de-Temer
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-06/pgr-denuncia-temer-por-crime-de-corrupcao-passiva
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-06/pgr-denuncia-temer-por-crime-de-corrupcao-passiva
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/09/1918472-janot-denuncia-temer-sob-acusacao-de-organizacao-criminosa-e-obstrucao.shtml
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Esses dois casos finalizarão a análise de conteúdo deste corpus, permitindo contrapor o 

tratamento dado à petista e ao peemedebista. 

Nos dias 1º e 2º de agosto de 2017, O Globo, Folha e Estadão mostravam que a 

máquina do governo federal operava para barrar a primeira denúncia na Câmara. Essas 

três publicações destacavam que Temer teria “afagado” a bancada ruralista e o chamado 

“baixo clero”. “Deputados fizeram fila para negociar favores”, dizia chamada do jornal 

carioca um dia antes da votação. Brasília havia virado um balcão de negócios, 

apontavam esses diários, revelando a intenção de construir um inimigo para a sociedade, 

independente do propósito. Com noticiário político ancorado na Folhapress, o Comércio 

do Jahu, do interior paulista, seguiu essa narrativa, porém destinando parte de uma 

página para a crise política brasileira entre os dias 1º e 3 – pequena parte era ocupada 

pela situação na Venezuela. 

Um personagem folclórico, em particular, chamou a atenção nesse período 

dentro do discurso midiático: o deputado paraense Wladimir Costa (SD) apareceu no 

noticiário com uma tatuagem no ombro direito com o nome do presidente Temer. Na 

Folha de S.Paulo, ele estava sem camisa na primeira página do dia 1º de agosto. O 

Liberal, do Pará, também publicou o assunto, mas a despeito de o parlamentar ser do 

estado o conteúdo era da Agência Estado e sem qualquer contextualização ou acréscimo 

feito por jornalistas locais. Em um alto de página, com foto, a reportagem colocava em 

segundo plano o restante do noticiário, que incluía as barganhas fisiológicas em curso 

na capital federal. No dia seguinte, o jornal, novamente reproduzindo a Agência Estado, 

mostrava que a vitória do peemedebista tinha sido possível com ministros do governo 

negociando liberação de emendas dentro do plenário. 

O Correio do Povo, um dia antes da votação da primeira denúncia, mostrava que 

Temer estava confiante, o Planalto tinha pressa em concluir o processo e parlamentares 

indecisos seriam retaliados pelo governo. Havia uma única menção ao fisiologismo, que 

mostrava que uma organização não-governamental abordava, em protesto no aeroporto 

de Brasília, deputados dizendo que trocavam votos por emendas. No dia da votação, 

esse assunto não mereceu destaque nas duas páginas dedicadas ao assunto. O presidente 

aparecia, no alto de uma página do jornal gaúcho, declarando que “conquista é vitória 

da democracia”. 

                                                                                                                                               

janot-denuncia-temer-sob-acusacao-de-organizacao-criminosa-e-obstrucao.shtml>; acesso em 
30 out. 2017. 
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Na edição do dia 2, o Diário do Rio Doce publicou um caderno 17 páginas de 

teor publicitário sobre a inauguração de um complexo hospitalar em Governador 

Valadares. Se não fosse a primeira nota da coluna de Claudio Humberto, o leitor não 

teria lido uma linha de texto sobre a votação da denúncia contra Temer. Mas na 

contracapa o jornal publicou reportagem de página inteira que mostrava que o ex-

presidente Lula havia se tornado réu no terceiro processo da Lava Jato. Um dia após a 

vitória de Temer, o jornal ignorou o assunto, mesma posição adotada pelo Jornal do 

Povo, de Três Lagoas, cuja edição semanal circulou em 5 de agosto, passando ao largo 

das acusações contra o político peemedebista. 

A Folha do Estado da Bahia, na véspera da sessão na Câmara, noticiava como 

seria o rito de votação, mas nada sobre o balcão de negócios em curso em Brasília. O 

texto fazia referência à denúncia contra Temer, porém omitia a informação de que o 

presidente era acusado pelo crime de corrupção passiva. No dia seguinte, não houve 

reportagens sobre a vitória do peemedebista. Duas notas da coluna de Humberto Cedraz 

se aferravam sobre uma polêmica em que dois secretários estaduais da Bahia, governada 

por Rui Costa (PT), foram exonerados para ajudar Temer a se livrar da denúncia. O 

texto original era de uma reportagem
171

 do Estadão, que viralizou na internet, e o 

dirigente da Folha do Estado da Bahia mantinha o assunto em evidência. O problema é 

que os dois secretários votaram a favor do prosseguimento da investigação contra o 

presidente, como registrou um jornal
172

 da capital baiana. 

Os exemplos são fartos para evidenciar como a imprensa regional tratou de 

ocultar, negar ou obscurecer o noticiário envolvendo Temer, ao contrário do 

comportamento crítico que adotou na maior parte do tempo quando Dilma era 

presidente da República, afiliando seu conteúdo no caso Temer predominantemente à 

categoria da dissimulação. Reduzir a dimensão do assunto, conferindo menos espaço ou 

enfatizando assuntos menores, é um forte indicativo de que a imprensa local deu um 

tratamento editorial favorável para o político peemedebista, o que revela que, mesmo se 

sustentando em um jornalismo de segunda mão, é possível orientar as redações a 

                                                 

171. O Estado de S. Paulo, “Governador do PT exonera secretários para ajudar Temer a barrar 
denúncia”, 1/8/2017. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governador-
do-pt-exonera-secretarios-para-ajudar-temer-a-barrar-denuncia,70001919263>; acesso em 30 
out. 2017. 
172. Correio da Bahia, “Após polêmica, secretários exonerados por Rui Costa votam contra 
Temer”, 3/8/2017. Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/apos-
polemica-secretarios-exonerados-por-rui-costa-votam-contra-temer/>; acesso em 30 out. 2017. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governador-do-pt-exonera-secretarios-para-ajudar-temer-a-barrar-denuncia,70001919263
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governador-do-pt-exonera-secretarios-para-ajudar-temer-a-barrar-denuncia,70001919263
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/apos-polemica-secretarios-exonerados-por-rui-costa-votam-contra-temer/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/apos-polemica-secretarios-exonerados-por-rui-costa-votam-contra-temer/
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produzirem conteúdos diversos das matrizes. A questão é qual a intencionalidade para 

esse tipo de orientação. A segunda denúncia contra Temer ajuda a esclarecer esse ponto. 

No fim da tarde de 26 de outubro de 2017, o governo conseguiu o quórum 

mínimo de 342 deputados para dar início à votação da segunda denúncia da PGR contra 

Temer, desta vez por formação de quadrilha e obstrução à Justiça. O Liberal, 

reproduzindo a Agência Estado, naturaliza a negociata em curso: 

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, a negociação política 
para barrar as denúncias criminais contra Temer teve um custo que 
pode chegar a R$ 32,1 bilhões. Essa é a soma de diversas 
concessões e medidas do governo negociadas com parlamentares 
entre junho e outubro, desde que Temer foi denunciado pela primeira 
vez, por corrupção passiva, até a votação desta quarta-feira. (O 
LIBERAL, p. 2 de Poder) 

O jornal paraense, nessa mesma edição, mostrou que 11 deputados da bancada 

do estado votaram a favor de Temer e 5 contra. No Rio Grande do Sul, 17 congressistas 

votaram pela continuidade da denúncia e 13 pelo arquivamento, informou o Correio do 

Povo. O diário gaúcho ainda registrou que ministros do governo atuaram para garantir 

quórum. O semanal Jornal do Povo também optou por só lembrar ao leitor de que 

houve divisão da bancada sul-mato-grossense na sessão, em duas pequenas notas. No 

dia da votação, o presidente foi internado por problemas de saúde, ajudando a desviar a 

atenção da imprensa para outro assunto que não o da crise política. O Diário do Rio 

Doce publicou um texto pequeno que ignorava a decisão na Câmara, mas enfatizava, 

com mais espaço, que o peemedebista se recuperava e voltaria ao trabalho no dia 26. 

Em um ambiente no qual o toma-lá-dá-cá é tratado como assunto menor ou que 

deve ser aceito pela população, vê-se claramente que uma situação transitória é 

apresentada como “permanente, natural, atemporal”, o que Thompson identifica como 

reificação. Transformar as graves denúncias como uma mera conta de quem apoia ou 

quem é contra ou que esse assunto não merece a relevância jornalística são formas de 

apagamento da história dos fenômenos. A palavra corrupção, que de acordo com a 

denúncia da PGR cairia bem para o presidente Temer, passou a ser omitida pelo 

noticiário dos veículos da mostra. 

As preocupações se tornam mais pragmáticas, pelo menos para três jornais do 

corpus. O Diário do Rio Doce e Folha do Estado da Bahia mostram que uma outra 

questão se apresentava como mais relevante do que a denúncia contra o presidente. Era 

a manutenção do programa federal Minha Casa, Minha Vida. O jornal mineiro 

explicava que “bastou o governo Temer demonstrar interesse na privatização da Caixa 
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Econômica Federal para dar início a manifestações em todo o país”, que estariam 

ocorrendo “em 14 estados brasileiros e em cinco cidades de Minas”, e que um dos 

efeitos da medida seria que “em Valadares deixarão de circular mais de 17 milhões de 

reais por mês de financiamento”. Comitivas de vereadores estariam sendo organizadas 

para visitar os “gabinetes de deputados”, informava na página 4 o Diário do Rio Doce.  

O jornal baiano, por sua vez, denominava o Minha Casa, Minha Vida como “um 

dos maiores programas habitacionais já criados no Brasil” e citava o início em 2005, 

mas não mencionava o ex-presidente Lula como seu responsável. Um caso clássico de 

reificação, quando se utiliza a voz passiva para se apagar os sujeitos e passar a ideia de 

que os acontecimentos ocorrem por si próprios. Na reportagem da página 2, a Folha do 

Estado da Bahia se baseava no pronunciamento de um vereador local que questionava a 

manutenção do programa e a necessidade de evitar que casas já contratadas do 

programa permanecessem fechadas e não fossem entregues à população. Na mesma 

edição, na página 3, o jornal mostrava que o secretário de habitação de Feira de Santana 

tinha ido a Brasília discutir esses problemas. 

Em manchete, o Comércio do Jahu escancarou os interesses do jornalismo e da 

política local: “Jaú entra em briga por verbas após Congresso salvar Temer”. Na metade 

da primeira página, o jornal paulista estampava ainda foto de Temer, após deixar o 

hospital onde fora internado, e revelava a rejeição da denúncia da Câmara, em 

conteúdos originários da Folhapress. Para a análise final, vale observar o tom da 

reportagem, produzida localmente, que gerou a manchete.  

Liberação de R$ 6 bilhões causa correria a Brasília 

Pacote de bondades que ajudou a salvar Temer da segunda denúncia anima municípios 

JOÃO GUILHERME D'ARCADIA 

A notícia de que o governo federal liberaria bilhões em emendas parlamentares e verbas para 

projetos nos municípios animou as prefeituras – que estão em situação de penúria financeira. O 

“pacote de bondades” foi viabilizado como forma de angariar mais deputados federais na rejeição da 

denúncia contra o presidente Michel Temer – o que se confirmou na noite de ontem (leia mais à página 

12).  

A última cartada foi o envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional, que remaneja R$ 6 

bilhões no orçamento para diversas áreas da administração. Algumas delas afagam os parlamentares, uma 

vez que os deputados podem utilizar os recursos das emendas em seus redutos eleitorais, a um ano do 

pleito.  

A lei destinará o dinheiro para publicidade do governo federal, investimentos na área agrícola, 

construção de espaços esportivos e para a aquisição de 10 mil ambulâncias. Nas prefeituras, a notícia 

correu rápido, e há pelo menos um mês Brasília vivencia uma peregrinação de prefeitos, secretários 

e vereadores em busca de uma fatia do bolo.  
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De Jaú, partiram para a capital federal nas últimas semanas o secretário de Saúde, Wagner 

Brasil, a secretária de Cultura e Turismo, Cléo Furquim, e o vereador Tuco Bauab (PMDB). Ambos 

miraram em seus deputados e senadores mais próximos. Ministérios da Saúde e das Cidades, além de 

gabinetes no Congresso, foram visitados pelos interlocutores de Jaú.  

O vice-prefeito Sigefredo Griso (PMDB) nega relação entre a liberação de emendas e a 

votação de ontem. Segundo ele, os destaques ao Orçamento Geral da União (OGU) têm prazo para ser 

feitos, e independem do comportamento do plenário. “Para o ano que vem, já passou o prazo para fazer 

(emendas)”, explica. 

Limitação 

Em jogo, além do projeto político dos representantes, está a busca por dinheiro para 

investimentos na cidade. Com recursos congelados em função da arrecadação, pouco tem sobrado para 

novas intervenções. No orçamento deste ano, por exemplo, apenas 8% está reservado para esta finalidade 

– o restante está contingenciado para pagamento de pessoal e outras despesas correntes.  

Um dos interlocutores ouvidos pelo Comércio, contudo, se queixa da precariedade da 

administração na elaboração de projetos para obtenção de verbas. Sem discriminar com rigor o objetivo 

do dinheiro, o Poder Executivo dificilmente consegue emendas, muito menos acessar os editais de 

recursos públicos. 

Essa reportagem do Comércio do Jahu desnuda uma informação que, 

provavelmente, acontece em diferentes níveis e formas tanto no campo político quanto 

no jornalístico. Prefeituras aliadas do presidente que estavam com os orçamentos 

apertados por causa da crise econômica tinham a lucrar com a rejeição da denúncia 

contra Temer. Para uma cidade como Jaú, que desde que o peemedebista assumiu a 

Presidência tinha voltado a se “realinhar” com o governo federal, bastava enviar 

representantes aos ministérios. Não havia nada de republicano na atitude comemorada 

pelo jornal, mas o veículo tratou como se fosse natural a “peregrinação” de políticos de 

todo o país “em busca de uma fatia do bolo”. 

O jornal do interior paulista não afirma de forma categórica e transparente, mas 

deixa nas entrelinhas que o próprio Comércio do Jahu poderia ser beneficiado, uma vez 

que o repasse de verbas poderia ser feito, entre outros, por meio de publicidade oficial. 

Essa é uma das maiores fontes de recursos para a sobrevivência da imprensa local, 

enquanto para o governo representa uma forma de cooptar segmentos da opinião 

pública. Quantos outros jornais teriam a coragem de revelar dessa maneira despudorada 

como opera a política no Brasil?  

No dia seguinte ao arroubo de honestidade, o Comércio do Jahu não deu 

continuidade ao assunto. O leitor não ficou sabendo do resultado da peregrinação da 

comitiva da cidade pelos gabinetes de Brasília. O clientelismo voltava a ceder espaço 

para conteúdos da política nacional, segundo a ótica da Folhapress. Os demais jornais 

do corpus desta pesquisa também seguiram na mesma toada, acompanhando o 
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comportamento de O Globo e Estadão, que em suas manchetes praticamente ignoraram 

o noticiário da véspera. 

4.6) Considerações sobre a análise de conteúdo 

Os resultados da análise quantitativa mostram, de forma inequívoca, a excessiva 

dependência dos jornais dos interiores por conteúdos produzidos pelas agências de 

notícia. É uma prática antiga, arraigada e que virou uma espécie de muleta para o fazer 

jornalístico. Já a análise qualitativa aponta duas tendências singulares.  

No caso do afastamento da petista, a imprensa local seguiu a narrativa dos três 

jornais nacionais (Folha, O Globo e Estadão), nos quais modos gerais de ideologia 

variaram ao longo da crise política. Houve a fase em que prevaleceram a fragmentação 

e a legitimação. No primeiro caso, o da fragmentação, pode-se imaginar que os veículos 

trataram de segmentar e apartar os indivíduos (Dilma e políticos do PT x Eduardo 

Cunha) da sociedade, projetando aos políticos a imagem de “ameaçadores”, “maus” ou 

“perigosos”, ou distinguindo-os uns dos outros, eventualmente oferecendo a 

possibilidade de leitura de que a presidente não era mais merecedora do cargo ou os 

oponentes tinham melhores condições de governar o país. 

Essa construção pode ser vista como ideológica, desde que a forma simbólica 

constituída por meio dessa estratégia consiga ser entendida segundo os propósitos 

(intencionais ou não) dos veículos de comunicação. É por essa razão que o segundo 

modo geral de mais evidência foi o da legitimação, no qual ficou claro que o jornalismo 

procurou construir uma cadeia de raciocínio para defender, justificar ou persuadir o 

público-leitor. O impeachment era um caminho sem volta, de acordo com essa 

narrativa. Quando Temer assume, a ideia de uma unificação em prol do país se torna 

discurso corrente e se estende até quando Dilma Rousseff é definitivamente afastada. A 

pátria, segundo a imprensa, passava para as mãos de um "salvador". 

Seria possível, a esta altura, imaginar que esta pesquisa já tivesse uma tese 

pronta e acabada, antes mesmo de ser iniciada e com pouco ou nada desafiador a ser 

provado. Afinal, para veículos que se habituaram a meramente reproduzir o conteúdo de 

terceiros, praticando um jornalismo de segunda mão, haveria alguma revelação a ser 

feita? Pois há uma reveladora distinção a ser apresentada: parte da imprensa do interior 

se distanciou, ideologicamente, dos veículos de circulação nacional. Em termos exatos, 

jornais menores optaram por ocultar dos leitores a gravidade das denúncias contra 
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Temer, expostas de forma sistemática por O Globo, Folha e Estadão, e até se 

vangloriaram dos interesses políticos citadinos, em que o clientelismo é linguagem 

recorrente. Em termos de categorias utilizadas nesta pesquisa, houve a seguinte 

separação: os três grandes jornais do país seguiram adotando a legitimação e a 

fragmentação como principais modos gerais da ideologia nas narrativas jornalísticas, 

enquanto veículos do corpus optaram pela dissimulação e reificação.  

Em resumo: os jornais locais adotaram ou a política do menor esforço, 

reproduzindo a narrativa vendida por Folha, O Globo e Estadão, ou se renderam às 

práticas clientelistas da política, onde o fisiologismo é moeda corrente. Em algumas 

situações, como a análise acima demonstrou, essas duas alternativas não eram 

excludentes, ou seja, os jornais variavam entre esses dois comportamentos, conforme a 

conveniência do noticiário. Em um e noutro caso, o jornalismo praticado foi de segunda 

mão. Em um e noutro caso, a democracia perdeu. 

A conveniência ou necessidade econômica em reproduzir o conteúdo das 

agências nacionais, sempre que possível e em grande quantidade, pelos jornais dos 

interiores acaba por criar uma forte homogeneidade e uniformidade do noticiário no 

país. Se Reuters e Associated Press, apenas para citar as duas maiores agências 

internacionais, definem globalmente os critérios de noticiabilidade, Folhapress e 

Agências Estado, Globo e Brasil exercem efeito semelhante sobre os veículos locais 

brasileiros. A “confecção” do noticiário fica refém de um modo do fazer jornalístico que 

abdica das boas práticas de investigação ou pesquisa, da “descoberta” dos fatos, da 

contextualização dos eventos ou de aproximação do noticiário à luz das peculiaridades 

das culturas locais. 

Numa democracia, os políticos são eleitos pelos cidadãos e por mais óbvia que 

seja esta frase parece que nas reuniões de pauta dos veículos de comunicação ela é 

ignorada. Deputados e senadores saem de seus redutos eleitorais, vão para Brasília e, a 

partir daí, é como se os jornais locais delegassem para os grandes veículos e as agências 

de notícias a tarefa de acompanhar a vida desses parlamentares. Pegue-se o exemplo do 

ex-ministro e ex-deputado Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), que em 8 de setembro de 

2017 foi preso, dias depois de a Polícia Federal encontrar 51 milhões de reais em um de 

seus apartamentos. Não se encontra em uma busca simples pelo Google
173

 nenhuma 

                                                 

173. Geddel Vieira Lima exerceu cinco mandatos consecutivos como deputado federal, de 
1991 a 2011, e foi ministro dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer. Foi ainda 
vice-presidente da Caixa Econômica Federal na gestão de Dilma Rousseff. Segundo 
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reportagem em profundidade sobre o político publicada por um jornal baiano. De certo, 

os jornalistas desse estado conhecem mais histórias sobre Geddel do que seus colegas 

de São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro. Certamente haveria interesse por parte dos 

leitores de todas as partes em saber como, em tão pouco tempo, o Brasil viu o 

simbolismo do dinheiro da corrupção sendo transportado em cueca
174

 passar a precisar 

de um apartamento para ser guardado. 

Em tempos de redes sociais, audiências decrescentes dos meios tradicionais de 

comunicação e uma crise sem precedentes nas redações jornalísticas, com séries de 

demissões de profissionais, pode soar deslocado um debate sobre o papel dos jornais 

nas democracias. Poderíamos, para resumir, dizer que essa atuação, outrora de grande 

destaque e contemplado em estudos acadêmicos, exerce menor influência junto da 

opinião pública.  

Esta tese prefere enxergar o outro lado dessa questão. Um sistema midiático que 

continua sendo altamente concentrado, no qual o discurso predominante é ditado pelos 

textos e falas proferidas por restritos veículos de comunicação, traz prejuízos ao debate 

democrático. A democracia é alicerçada com base no livre fluxo de informações e 

opiniões dentro da sociedade. Cidadãos privados do acesso a esses elementos têm 

menor capacidade de tomar decisões políticas ou disposição de participar da vida 

pública. A liberdade de expressão e a existência de informações livres e plurais são 

algumas das condições para que os regimes sejam democráticos, conforme define 

Robert Dahl. É evidente que tais condições são decorrentes do contexto social e 

independem das decisões dos indivíduos, mas não podemos nos furtar a debater essa 

questão. Ainda não foi inventada nenhuma instituição que não seja uma imprensa livre 

para permitir que as condições formuladas por Dahl aconteçam. 

Concordando com a definição de Bucci (2015), a imprensa é uma instituição 

social que deve se situar fora do Estado e longe do governo, portanto não pode ser 

estatal e, de forma ideal, deve se sustentar diretamente na sociedade civil. É por 

intermédio dela que o jornalista exerce sua função de mediar o fluxo de informações. 

                                                                                                                                               

procuradores da Operação Cui Bono, o político baiano podia ser considerado como um 
“criminoso em série”. As buscas no Google foram feitas pelas palavras-chave “Geddel Vieira” e 
“apartamento”, excluindo-se os veículos Folha (pelo uso da sintaxe -folha.com.br, por 
exemplo), O Globo, Estadão, UOL, entre outros portais, e também pela inclusão dos jornais 
baianos listados no endereço https://www.guiademidia.com.br/jornaisdabahia.htm. 
174. O Globo, “Após petista ser preso com dólares na cueca, Genoino deixa presidência do 
PT”, 9/7/2005. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/apos-petista-ser-
preso-com-dolares-na-cueca-genoino-deixa-presidencia-do-pt-16716774>; acesso em 19 nov. 
2017. 

http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/apos-petista-ser-preso-com-dolares-na-cueca-genoino-deixa-presidencia-do-pt-16716774
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/apos-petista-ser-preso-com-dolares-na-cueca-genoino-deixa-presidencia-do-pt-16716774
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A imprensa é a instituição pela qual a sociedade debate livremente as 
ideias sobre as escolhas, os modos de viver e os destinos comuns de 
seus cidadãos. Sem a instituição da imprensa, a democracia é 
impossível e também inviável. Sem imprensa, a democracia se 
degradaria numa roda presa. Apenas por meio da instituição da 
imprensa o cidadão pode ter acesso a informações críticas sobre o 
poder. Somente pela instituição da imprensa ele tem acesso aos 
debates que tematizam a gestão da coisa pública. Apenas por meio 
da instituição da imprensa o cidadão pode efetivamente existir como 
a fonte consciente da qual emana o poder. (BUCCI, 2015, p. 322) 

O jornalismo local, sem mais, é parte constituinte da imprensa, que por sua vez é 

indispensável para o regime democrático. “Para funcionar direito, a democracia depende 

da vigência do princípio segundo o qual todo poder emana do povo e em seu nome é 

exercido”
175

. O direito à informação, condição necessária para que os cidadãos estejam 

aptos a delegar poder, só se torna possível mediante a existência de uma imprensa 

plural, diversa e disposta a tornar as disputas democráticas suficientemente competitivas 

e institucionalizadas. 

No Brasil, a pluralidade da imprensa é de fachada. Folha de S.Paulo, O Globo e 

O Estado de S. Paulo preservam enorme influência sobre o restante da imprensa e 

usufruem de um sistema midiático forjado para se manter concentrado em poucos 

veículos. Por essa razão, é relevante jogar luzes sobre como tem sido realizada a 

influência de sua cobertura sobre os veículos menores em momentos-chave do país. É o 

que ocorreu na troca de poder das mãos de Dilma Rousseff para Michel Temer. Quais 

os efeitos desses discursos uniformes sobre a vida política? Quais as decorrências dessa 

lógica para a qualidade da democracia? 

Para esses dois governantes, o agendamento e o enquadramento dos produtores 

nacionais de notícias perseguiram um caminho já conhecido de outras coberturas 

políticas, na qual a figura do escândalo político-midiático recebeu grande destaque. Mas 

o contexto apresentado pelos três principais jornais brasileiros revela que foi marcante a 

utilização de recursos ideológicos para a construção de formas simbólicas do conjunto 

discursivo, largamente reproduzidos pelos seis veículos que fazem parte do corpus desta 

tese. Não cabe aqui avaliar positiva ou negativamente se essas formas de ideologia se 

prestaram a algum interesse político. Mas deve-se ressaltar que esse processo simbólico 

pode servir, como ensina Thompson, para criar e sustentar relações de dominação em 

certas circunstâncias e é parte de um processo que encontra nos jornais menores um 

meio de propagar enorme e rapidamente a influência da chamada mídia nacional. 

                                                 

175. Ibid, p. 323. 
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5. QUANTO VALE UMA NOTÍCIA? 

O desafio das empresas jornalísticas se agiganta com a iminente migração dos 

meios impressos para os digitais, onde as fronteiras geográficas, assim como as noções 

de tempo e espaço, derrubam paradigmas, um após o outro. Um jornal regional, por 

hipótese, poderia se tornar competidor de um diário de circulação nacional. E muitos já 

estão experimentando alcançar novos públicos, com a criação de aplicativos móveis e o 

uso das redes sociais, que têm como característica revolucionária a ubiquidade. Mas, no 

geral, a realidade tem reforçado as assimetrias. Os discursos dos principais diários do 

eixo Rio-São Paulo estão se tornando mais difundidos e poderosos, enquanto as vozes 

dos interiores ficam circunscritas ao território dos veículos locais.  

Há explicações históricas, estruturais e outras relacionadas ao próprio fazer 

jornalístico para que essa transição do impresso para o digital esteja se tornando uma 

causa perdida para os veículos locais ou regionais. Algumas delas já foram apresentadas 

e desenvolvidas nos capítulos anteriores. Mas se as vozes que hoje não estão sendo 

ouvidas puderem se manifestar, certamente teremos um quadro mais completo. Para 

compreender como tem sido a dinâmica da produção de notícias no sistema midiático 

brasileiro, optamos por realizar entrevistas com profissionais do jornalismo local, de 

associações que congregam publicações de pequeno e médio portes e das três maiores 

agências de notícias do Brasil. 

Essa estratégia metodológica é utilizada de forma subsidiária em estudos que 

procuram explorar “um assunto a partir de busca de informações, percepções e 

experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada” 

Duarte, J. (2014, p. 62-64). As respostas dos entrevistados devem ser encaradas como 

subjetivas e não permitem “testar hipóteses, dar tratamento estatístico às informações, 

definir a amplitude ou quantidade de um fenômeno”. Antes, prestam-se a colher 

elementos para a compreensão de uma situação ou estrutura de um problema. “É uma 

pseudoconversa realizada a partir de um quadro conceitual previamente caracterizado, 

que guarda similaridade, mas também diferenças, com a entrevista jornalística.”  

Para conhecer as rotinas produtivas do jornalismo no contexto local, este 

capítulo se valeu de entrevistas com profissionais da imprensa, da coleta de documentos 

das empresas e de estudos acadêmicos que abordaram diretamente o tema. Esse 

procedimento auxiliar de pesquisa foi adotado para verificar se algumas interpretações 
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levantadas na análise de conteúdo de cada veículo guardavam um fundamento na prática 

profissional, além de aferir o estado atual do fazer jornalístico. A concepção do 

jornalismo que praticam e em que medida esse papel tem contribuído para a democracia 

também foram questões levantadas. As conversas com os jornalistas foram oportunas 

para abrir o horizonte sobre problemas que os meios de comunicação dos interiores 

enfrentam na transição do impresso para o digital, trazendo mais elementos para a 

argumentação que será proposta no capítulo 7. 

As questões foram diferenciadas de acordo com dois grupamentos: as agências 

de notícias e os clientes das agências. Com base em um roteiro
176

 de perguntas abertas, 

as entrevistas semi-estruturadas procuraram caracterizar a relação do profissional com o 

jornalismo, o porte da empresa, o número de clientes ou leitores e as políticas de 

distribuição dos conteúdos (no caso das agências), os critérios de seleção e 

enquadramento, a diferenciação entre impresso e digital, perfil do público leitor e como 

se dá a cobertura política (para os clientes das agências). Os questionamentos foram 

surgindo no decorrer deste projeto de pesquisa e outros vieram à tona durante a própria 

realização das entrevistas.  

A entrevista semi-estruturada é, como lembra Manzini (2004), uma das formas 

de se coletar dados e se trata de “um processo de interação social, verbal e não verbal, 

que ocorre face a face, entre um pesquisador, que tem um objetivo previamente 

definido, e um entrevistado que, supostamente, possui a informação que possibilita 

estudar o fenômeno em pauta”. A mediação dessa interação ocorre, predominantemente, 

por meio da linguagem. 

Para Triviños
177

 (1987, p. 146) a entrevista semi-estruturada tem 
como característica questionamentos básicos que são apoiados em 
teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os 
questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir 
das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo 
investigador-entrevistador. Complementa o autor, afirmando que a 
entrevista semi-estruturada ‘[...] favorece não só a descrição dos 
fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de 
sua totalidade [...]’ além de manter a presença consciente e atuante 
do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 
1987, p. 152). (MANZINI, 2004)  

Os resultados dessas entrevistas serão analisados nas seções seguintes por meio 

de três macrocategorias (os jornais, as associações dos jornais e as agências de notícias) 

                                                 

176. Formulários disponíveis no Apêndice C. 
177. TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.  
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e em cada uma delas haverá subseções temáticas. O uso de entrevistas pessoais com 

roteiro para coleta de dados é uma metodologia chamada fenomenográfica e é 

caracterizada por ser qualitativa, largamente empregada nas pesquisas de educação e de 

forma menos frequente por outras áreas do conhecimento. Esse procedimento não 

permite ao pesquisador fazer “declarações do mundo como ele é, mas sobre as 

concepções das pessoas sobre o mundo” (MARTON, 1986, p. 32, tradução nossa). 

Busca caracterizar o que é apreendido, imaginado ou percebido pelos indivíduos. Essa 

metodologia propicia a obtenção, como possíveis resultados, das categorizações do 

conteúdo. 

Quando lemos e classificamos as descrições de um fenômeno, não 
estamos apenas organizando os dados; estamos olhando para as 
mais expressivas características que surgiram nesses dados; isto é, 
estamos procurando por diferenças estruturais significativas que 
ajuda a esclarecer como as pessoas definem partes específicas do 
mundo. (MARTON, 1986, p. 34, tradução nossa) 

A metodologia prevê que após a conclusão das entrevistas, elas devem ser 

transcritas para que o conteúdo se torne dados a serem analisados. Na etapa seguinte, 

procura-se encontrar como as pessoas experimentam ou conceituam fenômenos 

específicos. Descobrir, por exemplo, o que move os jornalistas a utilizarem textos de 

outras procedências sem dar os devidos créditos ou como encaram o papel que exercem 

no engajamento da população. As marcações em cada transcrição devem ser 

individualizadas e o objetivo é encontrar sentidos e explicações comuns ao conjunto dos 

dados para gerar uma classificação final. “Os grupos de frases são organizados e 

rearranjados, reduzidos em categorias e, finalmente, definidos em termos dos grandes 

significados, de um lado, e os casos extremos ou isolados são separados do outro. Cada 

categoria é ilustrada por frases extraídas dos dados”
178

. 

Foram entrevistados seis jornalistas de veículos locais (Comércio do Jahu, 

Correio do Povo, Diário do Rio Doce, Folha do Estado da Bahia, Jornal do Povo e O 

Liberal) utilizados no corpus desta pesquisa, os presidentes da Associação dos Diários 

do Interior (ADI) e da Associação dos Jornais do Interior (Adjori), o presidente da seção 

Rio de Janeiro da Adjori, um fundador e ex-presidente da Adjori e os editores-chefes de 

Agência Estado e Folhapress. Todos os profissionais ocupam posições de comando e/ou 

são donos de seus próprios veículos. As 12 entrevistas foram realizadas entre 15 de 

                                                 

178.  Ibid, p. 43, tradução nossa. 
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setembro e 15 de dezembro de 2017, algumas delas presenciais e outras por telefone – 

todas foram gravadas.  

Da Agência Estado (AE), líder em notícias em tempo real para o mercado 

financeiro, a entrevista foi feita com a editora-chefe Teresa Navarro
179

. Entrou no Grupo 

Estado em julho de 2005, depois de passagens pelo já extinto jornal econômico Gazeta 

Mercantil e pela revista Foco. Iniciou como repórter, mas logo foi promovida a editora 

de empresas, depois da AENews (plataforma de distribuição de notícias da AE), editora-

executiva e editora-chefe. Da Folhapress, o entrevistado foi Emerson Voltare
180

, editor 

do Serviço Noticioso Geral (SNG), responsável por coordenar a equipe de quatro 

redatores que empacotam os conteúdos do jornal Folha de S.Paulo e também produzem 

reportagens próprias para atender aos interesses dos clientes. Ele ingressou no Grupo 

Folha em 2002. A Agência O Globo se limitou a informar alguns dados
181

. 

Há duas associações de empresas jornalísticas representativas dos veículos 

locais, uma para os menores, em geral com títulos semanais, bissemanais ou quinzenais, 

e outra para jornais de médio porte. Do primeiro grupo, foram entrevistados integrantes 

da Adjori: o presidente nacional da entidade, Elízio Jacy Siqueira Farias
182

 (gestão 2017 

a 2020), o ex-presidente Miguel Ângelo Gobbi
183

, fundador da associação, e Paulo 

César Caldeira
184

, à frente da Adjori do Rio de Janeiro. As entrevistas foram presenciais 

e facilitadas porque os três profissionais estiveram reunidos em um congresso estadual 

da Adjori-RJ, entre 13 e 15 de outubro de 2017. Da Associação de Diários do Interior 

(ADI), que reúne 120 jornais publicados diariamente em 11 Estados, a entrevista foi 

feita com o presidente Jedaias Pereira Belga
185

. Siqueira Farias é dono do jornal União, 

de Campina Grande do Sul (PR); Gobbi, da Folha do Oeste, de São Gabriel do Oeste 

                                                 

179. Entrevista concedida a este autor, por telefone, em 17 de novembro de 2017. 
180. Entrevista concedida a este autor, pessoalmente na Folhapress, em 21 de setembro de 
2017. 
181. Depois de dois meses de negociação, incluindo o envio de um pedido formal assinado 
pela instituição de pesquisa, a Agência O Globo informou não ser possível realizar uma 
entrevista “por conta da correria desse período” e “por questões de recesso e férias”. 
Informações obtidas com Alessandra Jasbinschek, da Diretoria Comercial, em comunicação 
pessoal. Mensagem recebida por nunomura@usp.br em 18/12/2017. 
182. Entrevista concedida a este autor, pessoalmente no Rio de Janeiro, em 15 de outubro de 
2017. 
183. Entrevista concedida a este autor, pessoalmente no Rio de Janeiro, em 14 de outubro de 
2017. 
184. Entrevista concedida a este autor, pessoalmente no Rio de Janeiro, em 14 de outubro de 
2017. 
185. Entrevista concedida a este autor, por telefone, em 17 de novembro de 2017. 
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(SC); Caldeira, do Serramar Jornal, de Macaé (RJ); e Belga, proprietário da Tribuna de 

Cianorte (PR). 

Também foram entrevistados jornalistas com cargos de chefia e donos de jornais 

presentes no corpus da pesquisa, analisados no capítulo anterior. Formado em filosofia 

e jornalismo, Lázaro Moraes
186

 é editor-chefe de O Liberal há sete anos. Iniciou a 

carreira no veículo como repórter e depois foi redator, repórter especial, editor assistente 

e editor-executivo. No jornal há quase 30 anos, tem mestrado em Ciências da 

Comunicação pela Universidade Federal do Pará. O editor-chefe do Diário do Rio 

Doce, Raimundo Carlos Santana
187

, entrou pela primeira vez no jornal em 1995, numa 

época em que não havia faculdades de jornalismo em Governador Valadares e região. 

Atuou de forma concomitante na assessoria de comunicação da Prefeitura do município, 

prática corriqueira em muitas cidades brasileiras. Entre 2001 e 2005, Santana migrou 

para os Estados Unidos, onde trabalhou no jornal The Immigrant. Trabalhou como 

assessor de imprensa de várias empresas até que em novembro de 2016 voltou ao 

Diário do Rio Doce.  

Jornalista desde 1984, formado pela Faculdade de Comunicação Social da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Telmo Ricardo Borges Flor
188

 

começou a vida profissional como assessor de imprensa do Ministério da Agricultura e, 

pouco tempo depois, como redator na Rádio Guaíba, de Porto Alegre. Em 1986, ele foi 

contratado para ser repórter de política do Correio do Povo. Chegou a acumular tripla 

jornada, no governo, na rádio e no jornal. Passou por diversas editorias do Correio até 

ser promovido a chefe de redação em 1992 e, cinco anos depois, a diretor de redação. A 

jornalista Ana Karina Victor
189

 também é diretora de redação, mas do Comércio do 

Jahu. Ela começou como estagiária do centenário jornal no caderno infantil em 2000. 

Formou-se um ano depois pela Universidade Estadual de São Paulo de Bauru.  

O advogado e empresário Rosário Congro Neto
190

 é diretor-geral do Grupo RCN 

de Comunicação, que edita o Jornal do Povo, de Três Lagoas. O grupo mantém ainda a 

TV Concórdia (TVC), fundada em 1997, quatro emissoras FM e uma AM, o portal 

JPNews e empresas de mídia externa. A família tem tradição na política sul-mato-

grossense: o avô e o pai foram prefeitos da cidade, e ele já foi vereador e deputado 
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189. Entrevista concedida a este autor, por telefone, em 2 de outubro de 2017. 
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federal constituinte. Outro que se enveredou para o jornalismo foi Humberto Cedraz, 

que antes de ser dono da Folha do Estado da Bahia, em Feira de Santana, era 

empresário no setor atacadista com uma papelaria. Em 1984, ele imaginou que a cidade 

baiana comportava mais um jornal de circulação diária, mas os estudos apontaram que o 

mercado publicitário não seria capaz de absorver um novo título. Dois anos depois, a 

situação era a mesma, mas o desejo de ter um veículo de comunicação era maior. Ele 

lançou um semanal, com circulação aos sábados, que depois virou bissemanal e, após 

conquistar contratos com órgãos de administração pública dos municípios, o jornal 

virou diário, em 1998. Naquele ano, Cedraz era presidente da Associação Comercial de 

Feira de Santana e tinha envolvimento em política empresarial. Depois enveredou para a 

disputa política. 

A escolha dos entrevistados para este capítulo procurou atender a requisitos 

básicos na seleção dos informantes: tinham envolvimento com o assunto, 

disponibilidade e disposição em falar. Jorge Duarte alerta que “são preferíveis poucas 

fontes, mas de qualidade, a muitas, sem relevo”, mas mais importante é que as 

informações oferecidas pelos profissionais “possam dar visões e relatos diversificados 

sobre os mesmos fatos” (2014, p. 68-69).  

Eis os relatos
191

 deles: 

OS JORNAIS 

5.1) O noticiário local é ouro 

Algumas poucas unanimidades estão presentes no discurso dos profissionais que 

fazem o jornalismo local, e uma delas é o predomínio do noticiário local sobre o 

nacional. A prioridade é destacar as notícias que dizem respeito à cidade. Mesmo nos 

jornais diários de caráter regional, com distribuição ampliada para além do território 

municipal, o critério da proximidade prevalece. Em países como os Estados Unidos e a 

Inglaterra, a luta pela sobrevivência da mídia local se tornou uma questão-chave. Num 

tempo em que as maiores publicações nacionais diminuem a cobertura sobre questões 

que acontecem longe das capitais, autores como Abernathy (2014) e Downey Jr e 

Schudson (2009) citam diversos estudos e relatórios que sublinham a importância dos 

jornais editados e publicados dentro das comunidades para a democracia, no sentido de 

                                                 

191. A íntegra das transcrições das entrevistas está presente no Apêndice D. 
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preservar o papel de quarto poder
192

 da imprensa. No Brasil, há questões mais 

pragmáticas a serem contornadas antes, como a impossibilidade de competir com o 

noticiário que circula livre das amarras geográficas.  

No Jornal do Povo, a maior preocupação está em disputar com o noticiário que 

já circula na internet. Com tiragem de 4.000 exemplares e distribuído gratuitamente aos 

sábados na cidade de Três Lagoas e em duas localidades vizinhas, Aparecida e 

Paranaíba, o semanário sul-matogrossense começa a confeccionar a edição impressa na 

véspera e só publica fatos nacionais de grande relevo, como explica o proprietário 

Rosário Congro Neto: 

Quando o gás ou a gasolina sobem, se tem uma notícia pontual que 
atinge indistintamente os brasileiros, a gente dá enfoque. Quando é 
algo de alta repercussão, mas assim mesmo só se for de última hora, 
porque quando estoura algo em Brasília circula nas redes sociais e 
fica notícia velha.

193
 

Já um jornal de maior dimensão, o Correio do Povo, que sai com 32 páginas 

diárias e tem tiragem de 90 mil exemplares, o objetivo é destacar as notícias que afetem 

o dia a dia dos leitores gaúchos, mas tem sido impossível evitar os escândalos políticos 

e a crise em Brasília, como afirma o diretor de redação Telmo Ricardo Borges Flor: 

O noticiário local é absolutamente preponderante sobre o nacional. 
Na editoria de política, numa época como essa, não tem como 
escapar do noticiário nacional. Já nas editorias de cotidiano, geral, 
polícia, esporte, é preponderante o local. O jornal sempre deu espaço 
maior para o local, mas o nacional se tornou extremamente relevante. 
Então os espaços são equilibrados. 

O jornal de Governador Valadares, criado pelos comerciários do município, 

exerce uma influência sobre outras 50 cidades do entorno. De olho no potencial de se 

comunicar com esse público, o veículo decidiu mudar o padrão de cobertura. Até 

novembro de 2016, o Diário do Rio Doce dava mais destaque para o noticiário nacional, 

tendo “perdido muito da cobertura local”, lembra Santana. “No local não temos 

concorrente, e o jornal está completando 60 anos. Ele foi criado pelos idealizadores 

                                                 

192. Thomas Carlyle, historiador inglês, atribui a criação dessa expressão ao político e filósofo 
Edmund Burke (1729-1797), que se referia assim aos repórteres que cobriam o Parlamento 
inglês. A imprensa seria o “quarto poder” por exercer influência sobre as votações do 
Legislativo, as ações do Executivo e as decisões do Judiciário. Uma interpretação mais 
localizada, e apropriada, sobre o conceito de “quarto poder” é apresentada por Albuquerque 
(2010), que afirma que os jornalistas se apropriam à sua maneira dessa expressão, mas na 
prática preferem atuar como um Poder Moderador, tal como a experiência instituída com a 
Constituição de 1824 que o sobrepôs aos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. Ou seja, 
os jornalistas fariam parte de um poder que se caracterizaria por estar acima da política. 
193. Neste capítulo, com o objetivo de destacar as falas dos entrevistados, optou-se por grafar 
as citações em itálico e, no caso superior das que tiverem mais de quatro linhas, com uma 
identidade visual própria a fim de distinguir das citações convencionais. 
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exatamente para poder ser a ferramenta de comunicação do valadarense.” Hoje os 

assuntos nacionais foram reduzidos para duas das 12 páginas diárias. Essa proporção se 

repete no Comércio do Jahu, que sai com 12 páginas de terça a sexta-feira e 14 páginas 

aos sábados e domingos, como explica a diretora de redação, Ana Karina Victor. 

Tudo é muito flutuante e depende do número de anúncios. Antes 
havia maleabilidade maior. A gente sempre privilegia o noticiário 
local. Nossas manchetes dificilmente vão ser de algo nacional. São 
as notícias de Jaú e da região. Com a orientação do Projor, 
enfatizamos as notícias da região. Antes, não havia uma cobertura 
muito específica. (...) A ênfase tem que ser aqui. Não é questão de 
achar que somos superiores ou não. Estamos muito mais próximos 
do fato. Os leitores têm o jornal como referência. As pessoas 
costumam falar ‘Deu no Comércio?’. Não se pode deixar de olhar 
essa proximidade. Também temos os mesmos problemas que os 

moradores.  

O Liberal, de Belém do Pará, é um jornal voltado para as classes A e B, que, na 

visão do editor-chefe Lázaro Moraes, têm maior aceitação em relação a notícias 

nacionais de política e economia, mas diante da demanda por ampliar o público-leitor a 

cobertura dos temas da comunidade acabam se impondo. “Se tivermos a opção de uma 

manchete local, damos local”, afirma o jornalista. “Se pudermos dar uma notícia local, 

vamos ter uma abrangência maior, uma aceitabilidade maior do que dando uma 

manchete nacional, porque sabemos que não é toda a população que tem acesso à 

informação, a uma conscientização política maior.” Para tentar contemplar os dois 

segmentos, o veículo paraense chega a publicar duas manchetes, ou seja, dá destaque a 

um tema nacional e outro local como principais assuntos do dia. A proporção, no 

interior das páginas, é de 70% de conteúdo local.  

5.2) A ‘commoditização’ da notícia 

No interior do Nordeste, a Folha do Estado da Bahia é publicada diariamente 

com 16 ou 18 páginas, entre a seção de classificados e os conteúdos editoriais. Com 

uma equipe de dez profissionais, entre editores, chefe de redação, colunistas, repórteres 

e fotógrafos e estagiários, o jornal procura iniciar cada edição a partir do zero. Ou seja, 

pela manhã, as equipes de jornalistas saem com as pautas de cada editoria e o assunto 

que atender aos principais critérios de noticiabilidade será alçado a manchete do dia. 

Segundo Humberto Cedraz, dono do diário baiano, as notícias devem procurar se inserir 

no contexto local.  

O que temos aqui é o interesse localizado das cidades onde 
circulamos. As informações nacionais são aquelas de domínio 
público, e ‘puxamos’ elas para a questão localizada. Economia, se 
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alguma coisa do governo tem impacto na região, fazemos uma 
matéria. Pegamos o nacional e vemos o impacto, positivo ou 
nacional. Nós não colamos matéria de outros jornais. Não 
compramos conteúdo nacional dos outros jornais, porque não serve 
para a gente. O que serve são assuntos discutidos em nível nacional 
com o impacto que essas questões têm, e aqui fazemos nossa 
matéria, com conteúdo oficial do Executivo, do Legislativo.  

Como apontado no capítulo anterior, a Folha do Estado da Bahia também 

reproduz textos de outras fontes jornalísticas, ao contrário do que mencionou o 

empresário Cedraz. Contudo, convém observar essa questão sob a ótica de quem produz 

notícias de segunda mão. Uma fotografia possui os chamados direitos autorais, porque 

cada imagem possui uma singularidade que não pode ser burlada. Mesmo dois 

fotógrafos posicionados ombro-a-ombro diante de um fato farão fotogramas distintos. É 

por essa razão que os profissionais de imagem são assistidos por leis de direitos 

autorais, o que não ocorre com os jornalistas de texto. Um texto, por mais que também 

possua essa característica da unicidade, pode ser alterado em palavras, frases ou 

parágrafos e, em muitas situações, se torna aparentemente distinto do original. 

Assim, para muitos jornalistas, algumas notícias textuais se tornaram 

commodities
194

. Como mercadorias, elas são produzidas em grande quantidade e não 

podem ser diferenciadas entre si. Um grão de soja continuará sendo um grão de soja nas 

mãos de qualquer pessoa, não importa a origem. A questão é que, embora o jornalista 

não seja dono da informação, houve um processo custoso na produção do texto 

jornalístico e essa comparação acaba por se voltar contra a sustentabilidade do próprio 

meio e contra a valorização do profissional. A rotina da “colagem”, por toda parte, se 

naturalizou entre os veículos de pequeno e médio portes, enquanto nos grandes jornais, 

a prática costuma ser condenada. 

O Correio do Povo assina o serviço da Agência Estado (textos), da France 

Presse (textos, fotos e vídeos) e Folhapress (fotos). Apenas as fotos são creditadas. “No 

caso de matérias, não. Como é um jornal sintético, se o Correio do Povo ficar 

creditando notinhas de dez linhas fica até complexa a leitura”, justifica Borges Flor. O 

Liberal assina as Agências Estado e O Globo, e dá créditos em todo o material 

aproveitado. Lázaro Moraes admite que “se perdermos as agências fica muito difícil 
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trabalhar o noticiário nacional”, mas afirma que procura retrabalhar o material do 

serviço noticioso com a apuração de sua equipe. 

Por exemplo, uma notícia que envolve um parlamentar aqui do Pará. 
Publicamos a notícia da Agência Estado, mas podemos abrir um 
intertítulo e colocar a fala do deputado que a agência não ouviu. 
Então a gente mescla. E altera o crédito da notícia, dando para a 
agência e a redação. Então colocamos muito local no nacional, dando 
essa coloração. Não ficamos só dependendo só das agências. 

Por uma questão de custos, as empresas de menor porte vêm cortando as 

assinaturas das agências de notícias, mas isso não significa deixar de publicar conteúdos 

nacionais. O Diário do Rio Doce, que vive uma fase de reformulação, cancelou todas as 

agências pagas devido à crise econômica e a saída tem sido recorrer à internet. “A gente 

tem de saber qual é a fonte. E em geral não temos nenhum problema, porque é um 

material que está circulando em nível nacional”. Mas Raimundo Santana entende que o 

veículo precisa ir além: 

O jornal perde o sentido se ficar só nacional. Com as redes sociais, a 
gente não consegue dar um furo todos os dias. A comunicação está 
muito rápida. O que a gente faz é só comentar o nacional. Porque a 
notícia já foi dada. Todo mundo já está sabendo. O que for sair 
amanhã é para comentar a notícia que todo mundo já sabe. 

De acordo com Congro Neto, os pacotes das Folhapress e Agência Estado se 

tornaram caros para o Jornal do Povo. Ao virar semanal, o veículo demandou uma nova 

reconfiguração na hora de decidir o que vai ser publicado: 

Vamos garimpar notícia de sexta-feira. Se tiver notícia de relevância, 
que já publicou no site, repercutimos no jornal. Grande parte do 
público-leitor do jornal não está na internet. (...) Estamos numa cidade 
de 125 mil habitantes, com nível de leitura baixo. Se for na banca de 
jornal, o sujeito que distribui Folha e Estadão, não dá cem 
exemplares, eu não entendo isso. Problema cultural, da gente 
brasileira. O sujeito sai, se forma, fica na atividade cotidiana e para de 
ler jornal e prefere a internet. Prefere ficar zapeando uma vez ou 
outra na internet. Hoje o jornal é a notícia mais detalhada, mais longa 
do que aquela que está na internet. O jornal deixou de ser o drops de 
notícia. 

Ana Karina Victor explica que também foi obrigada a reduzir os pacotes das 

agências de notícias. O Comércio do Jahu trocou, há cerca de dez anos, a Agência 

Estado pela Folhapress, porém com um pacote mais enxuto que permite usar no site 

reportagens que foram publicadas na Folha de S.Paulo. A outra solução foi recorrer a 

serviços gratuitos disponíveis na internet.  

Tínhamos o pacote de fotos até março [de 2017], mas tivemos de 
abrir mão. Agora é Foto Pública e Agência Brasil. E se aconteceu 
algo grave, a gente recorre à Agência Brasil, que é um conteúdo 
aberto e eles acompanham bem o noticiário. 
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5.3) O que vai para as gráficas 

A diretora de redação do Comércio do Jahu sinaliza que o intenso fluxo de 

informação disponível a todos obriga os jornalistas a tornarem as notícias mais 

próximas dos cidadãos e muitas vezes, no caso dos jornais locais, bons resultados são 

obtidos com a publicação de prestação de serviços e de fatos que mudam a vida das 

pessoas nas cidades onde o jornal circula. Embora não esteja embasada em uma 

pesquisa de opinião, a profissional afirma que comentários dos leitores no site e na 

página do veículo no Facebook indicam que eles querem saber de histórias de 

personagens de Jaú. 

Na internet, na TV, vêem o noticiário nacional, que também 
publicamos, mas nem sempre, na hora da seleção, é possível 
contemplar todas as questões. O que fazemos? Uma manchete como 
a de ontem, como a reforma da Previdência, fatos nacionais que 
repercutem em todo o país, os leitores dizem ‘Façam vocês a matéria 
para que a gente possa compreender, uma forma mais didática, com 
personagens locais’. 

Para o editor-chefe de O Liberal, a cobertura das agências noticiosas é 

“insípida” por ser “muito voltada para uma outra realidade”. Embora admita que o 

jornal depende do conteúdo delas, ele acredita que essa produção ignora questões de 

outras regiões, e isso quando não tende a ressaltar apenas o ponto de vista das 

economias do Sudeste. Lázaro Moraes exemplifica com a votação no Congresso da Lei 

Kandir, que era prejudicial ao Pará por causa da desoneração das exportações, ou as 

pautas sobre mineração, que são a base da economia paraense e também de Minas 

Gerais, mas não para São Paulo ou Rio de Janeiro. Para essas situações, o jornal possui 

um correspondente em Brasília que procura produzir pautas amplas, mas com o enfoque 

que interessa ao jornal. “Para nós, o que faltaria é um olhar específico para o Pará, 

mas vai ver que isso não tem interesse mercadológico para eles. O interessante seria 

fazermos o inverso, nós criarmos uma agência da Amazônia e abastecer os grandes 

jornais com notícias daqui.”  

No jornal Correio do Povo, o noticiário político se limita a duas páginas, e em 

cada uma delas podem ser publicadas até “dez unidades de informação”. Segundo 

Borges Flor, as editorias que ganham mais espaço são cultura, esporte e política. Em 

cultura, há um caderno diário de quatro páginas e nos fins de semana o tamanho dobra. 

Mas, falando no conjunto do que vai impresso, o diretor de redação afirma que a seleção 

de notícias segue o que as teorias de comunicação já conceituaram: 
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Todo editor deve enfrentar o drama do que é noticiabilidade, não há 
uma fórmula. As variáveis são de ineditismo, importância e no caso 
de relevância é evidente que a questão local ganha peso. Temos a 
ciência de que somos um jornal grande, que leva ao conhecimento 
[do público] grande questões nacionais e internacionais. O foco é o 
leitor local, mas sabemos que nosso jornal atende a interesses muito 
amplos. O Rio Grande do Sul é um estado exportador, então 
interessam a safra norte-americana, preços internacionais, sob o 
prisma do interesse local, mas sabendo que esse leitor tem um 
interesse amplo, que não se resume à aldeia.  

A Folha do Estado da Bahia realiza a cobertura de futebol dos grandes clubes 

nacionais e dos times baianos, mas tem dedicado espaço para os esportes amadores, 

como basquete, vôlei e futsal, “trabalho visando amparar o que é esquecido pela 

grande mídia”, e indo além na localização do noticiário. Uma delas é a cobertura de 

campeonatos dos bairros, um tema que, costumeiramente, era coberto apenas por jornais 

comunitários. Diz Cedraz:  

A vocação é registrar a história dos municípios onde ele tem seção. 
Cumprimos isso aqui em um volume considerável. Registramos o que 
é mais relevante nas páginas do jornal, na cultura, nos esportes, na 
política, na evolução da cidade, na conduta do cidadão e daí por 
diante. Também o registro das dificuldades da administração, mas 
também aqueles que fizeram algo pela cidade. 

5.4) A política nacional fora do eixo Rio-São Paulo 

No discurso, os representantes dos jornais ouvidos afirmam que seus veículos 

procuram publicar notícias políticas com base na isenção, pluralidade e imparcialidade, 

ideais que soam distantes do conteúdo de segunda mão que foram detectados na amostra 

desta tese. Poucos, como Ana Karina Victor, admitem uma propensão a defender um 

dos lados. E isso fica claro quando a própria diretora do Comércio do Jahu, que 

republica o noticiário da Folhapress, admite que os interesses políticos locais 

sobressaíram na cobertura dos recentes episódios políticos no Brasil.  

Nesse período até aumentamos o número de páginas, trazemos mais 
material nacional e repercutindo a questão em Jaú, com políticos e a 
população. Foi um dos momentos em que as nossas manchetes 
foram nacionais. Tanto o presidente como o vice-presidente do PMDB 
de Jaú têm forte relação com o Michel Temer. Chegamos a publicar 
uma foto de Temer em 2015, quando ele esteve aqui. A direção do 
jornal é pró-Temer e aqui na redação víamos o impeachment de outra 
forma. Também não podemos dar nossas preferências. Não acho que 
[o noticiário] tenha sido neutro, era mais pró-Temer. É uma análise 
minha, a impressão é que hoje há uma cobertura da Folha pouco 
mais crítica do que na época do impeachment da Dilma. Mas a 
cidade era pró-impeachment. Houve várias manifestações que foram 
feitas. As próprias cartas eram nesse sentido. 



197 

 

Cedraz, que assina a coluna Ponto e Vírgula na Folha do Estado, afirma que não 

usa o veículo para fins de “proselitismo”, até por ter uma trajetória na política. Segundo 

o dono do jornal baiano, os escândalos políticos no Brasil se impuseram como pauta e o 

tema ganhou destaque: 

Não podemos passar ao largo desse noticiário nacional que envolveu 
todo mundo, nos últimos dez anos, porque a coisa se agravou nessa 
tratativa das questões de desrespeito ao cidadão e da coisa pública. 
Não temos preferência, dividimos o noticiário, não privilegiamos 
nenhum dos dois lados.  

Isso não significa que a Folha do Estado da Bahia não reflita as preferências 

políticas de seu proprietário, que admite ter uma visão liberal da economia, o que o 

torna mais tolerante com a condução do país a depender do governante de ocasião: 

Do ponto de vista estruturante, sou favorável à reforma da 
Previdência, à reforma trabalhista. Sob o ponto de vista político, eu 
não maneiro para ele [Michel Temer], porque trato da questão crucial 
que é a da corrupção, porque ele está envolvido desde os tempos 
imemoriais. Mas administrativamente ele colocou projetos corajosos e 
importantes do Brasil. E o ponto inicial, um dos primeiros elogios que 
dei a ele, foi quando colocou o Henrique Meirelles na Fazenda.  

No Diário do Rio Doce, o editor-chefe afirma que o jornal adota uma postura 

coerente com a opinião pública: 

Nós somos neutros. Legitimaram o mandato dele, então não 
podemos ir contra. O jornal tem a sua opinião, agora a gente tem de 
respeitar as regras. Não vamos, por exemplo, criticar uma postura de 
um presidente da República se ele está legitimamente no cargo. 
Vamos criticar atos que venham a contrariar a vontade popular. (...) A 
posição política do jornal é da coerência. Ele não puxa nem para A, 
nem para B. É noticiar os fatos. O compromisso é com a informação.  

Congro Neto, do jornal sul-matogrossense, garante que “para qualquer governo, 

federal, estadual ou municipal, somos independentes. Não temos compromisso com o 

poder público como grupo empresarial. Nosso objetivo é com a iniciativa privada” e “o 

jornal não especula muito na política. Dá o fato como ele aconteceu”. Relembrando 

que o Jornal do Povo nasceu sob inspiração do PSD, em 1949, e que o empresário e sua 

família tiveram atuação política intensa, ele afirma que decidiu mudar a conduta do 

jornal depois da chegada de um jornalista experiente com passagens pelo Jornal do 

Brasil. Para o empresário, as páginas passaram a ser mais devotadas para o noticiário 

geral do que para a finalidade político-partidária. “A preferência é com o fato. A minha 

preferência pessoal não pode contaminar o jornal.” 

Borges Flor afirma que do ponto de vista mercadológico, do marketing, é bom 

que o Correio do Povo se mantenha com a imagem de ser apartidário. Ele lembra que o 
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jornal nasceu com esse ideário, tendo se desviado dele na época de Getulio Vargas. Ao 

se apresentar como um jornal que fica distante das divisões que nasceram entre 

federalistas e republicanos e hoje se mantêm entre peemedebistas, petistas e tucanos, ou 

gremistas e colorados, a publicação opta pela neutralidade, sem adotar uma postura de 

adesão ou de combate. “Politicamente, não se alinha a um modelo de direita, de 

esquerda, até porque esses conceitos estão muito fluidos. O PSD é um partido de 

direita? O PT no poder é de esquerda ou de direita? Evitamos se filiar a um lado ou 

outro, fugimos de nos rotular”, diz o diretor de redação do Correio do Povo. “Do 

presidente da República, nosso papel é o de cobrar eficiência, o cumprimento da lei.” 

O editor-chefe de O Liberal acrescenta que essas orientações “não interferem na 

nossa cobertura local”. Localmente, o jornal tem aliança com o PSDB, que faz 

oposição ferrenha ao PMDB da família Barbalho, mas após a reviravolta política 

nacional os tucanos passaram a apoiar os peemedebistas.  

5.5) A política local e a influência sobre a opinião pública 

No âmbito local e regional, as relações de cada jornal com políticos e partidos 

não foram expostas pelos entrevistados, com exceção do editor-chefe de O Liberal. 

Tampouco houve quem admitisse orientar o noticiário segundo interesses clientelistas 

ou por pressões de grupos econômicos. Ao contrário, o discurso do “bom jornalismo” 

prevalece, e os jornalistas afirmam que adotam a postura de órgão vigilante das 

instituições, a função de watchdog
195

. Na visão deles, isso acaba por incentivar a 

participação das pessoas na vida política da cidade, aumentando o engajamento dos 

cidadãos. O Comércio do Jahu acompanha as sessões da Câmara Municipal e as 

publicações oficiais, ouve reclamações dos leitores e procura nortear o noticiário com 

informações de bastidores. A diretora de redação afirma que mesmo que o deputado da 

região seja “extremamente ligado ao governo do estado”, todos os partidos e não só o 

PSDB são objeto de cobertura. No nível municipal, o jornal diz manter um olhar crítico 

sobre a administração: 

Temos uma boa relação com o prefeito, que é do PSB, Rafael 
Agostinho, mas temos uma postura crítica. Ele tem uma preocupação 
muito grande com as questões financeiras, mas vivemos aqui e a 
cidade está muito abandonada. Ele costuma reclamar da nossa 

                                                 

195. O jornalista atua como uma espécie de cão de guarda da sociedade, sempre atuante na 
denúncia e na investigação dos escândalos, na cobrança de ações em torno do bem comum e 
com obstinada fiscalização das autoridades, sejam elas políticos, empresários ou outras 
influentes esferas da sociedade.  
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postura, às vezes diretamente e às vezes por intermediários como os 
vereadores. No começo do mandato dele, em 2013, o número de 
casos de dengue explodiu. Teve mortes e ele contingenciou os 
trabalhos para limpeza da cidade. Na época, os secretários e ele 
próprio deixaram de falar conosco. Mas não tinha jeito de não bater. 
Eles atendiam e diziam que havia ordem expressa para não nos 
atender.  

No Diário do Rio Doce, a alternância de poder entre PT e PSDB nos poderes 

municipal e estadual tem obrigado o jornal a se equilibrar numa linha tênue entre 

criticar ou contemporizar com o governo. É o que explica o editor-chefe, Raimundo 

Carlos Santana: 

Temos hoje, pelo menos dois grupos, polarizados. Tem um terceiro e 
quarto, que quando vai ver, ficam só esquerda e direita. Hoje é a 
direita que está no poder. Nos últimos oito anos era a esquerda. 
Valadares vem perdendo muito com isso. Mas já vem há oito anos. 
Antes era o contrário, o governo estadual era PSDB e o local era o 
PT. (...) A gente apoia como apoia qualquer outro prefeito. Lógico que 
todo órgão de imprensa vive de publicidade e este agora não tem 
dado nada para o jornal. O que for bom a gente divulga. O que não 
for tão bom, a gente ignora.  

Para Borges Flores, prefeitos e governadores devem ser igualmente cobrados 

pelo Correio do Povo, um jornal que tem um leque maior de anunciantes e não é tão 

dependente das relações com os poderes locais. Já no caso da Folha do Estado, Cedraz 

afirma que fica atento a possíveis retaliações de governantes locais por causa do 

noticiário.  

No dia em que uma cidade, por sair uma notícia que desagrade, 
deixar de publicar uma publicidade e colocar em outros jornais, vou 
denunciar o prefeito por privilegiar outros órgãos de comunicação 
sem estar dentro da planilha equânime, com maior número ou 
número idêntico ao da gente. Eu não facilito.  

Segundo o dono da Folha do Estado da Bahia, o jornal alcançou a 

independência financeira, baseada em anúncios, a publicidade das Prefeituras e os cerca 

de 4,2 mil assinantes. Embora seja um conjunto pequeno de leitores perto dos 620 mil 

habitantes de Feira de Santana, o noticiário próprio é comentado junto a outros órgãos 

de comunicação. Na cidade, há quatro emissoras de rádio AM e dez de FM, além de 

uma grande quantidade de rádios comunitárias. 

O que nós escrevemos no jornal, o que é conteúdo próprio, repercute 
em todos os programas de rádio. Ele é o gerador de matéria para 
outros órgãos de comunicação. Pautamos TV também. Temos 
conteúdo próprio muito grande. Vem por consequência disso, pela 
discussão que tem no jornal. Não omitimos fatos, de pequena, média 
e grande importância. Atuamos em todas as áreas e interesse da 
sociedade e por isso ele repercute.  
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O Diário do Rio Doce, nas palavras do editor-chefe, também utiliza o prestígio 

junto à opinião pública para aumentar o engajamento e a participação da população: 

O jornal é a referência da cidade. Temos um movimento muito grande 
na área de segurança, de comunicação, porque fazemos parte de um 
sistema com rádio e televisão. Com a saúde, estamos desenvolvendo 
um trabalho para o governo estadual com relação à dengue. Temos 
um movimento com todos os segmentos da cidade, educação, saúde 
e segurança. 

Lázaro Moraes conta que a redução do número de jornalistas na redação de O 

Liberal, nos últimos anos, fez diminuir a cobertura do Legislativo e do Judiciário 

paraenses, obrigando o noticiário de política ficar restrito ao viés da cobertura das 

agências de notícias. O jornal paraense, que tem proximidade ideológica com o PSDB, e 

o Diário do Pará, ligado à família Barbalho, viveram uma “guerra declarada”, 

sobretudo nas eleições locais de 2014. “Atualmente, está havendo um armistício, vamos 

ver o que acontece em ano eleitoral. Mas no momento não há uma postura política 

definida sobre A, B ou C. E estamos trabalhando ouvindo todos os lados.” 

5.6) A ‘salvação’ pela publicidade legal 

Dar publicidade dos atos públicos é uma determinação constitucional no Brasil. 

Leis, avisos, balanços, relatórios e outros comunicados da administração pública 

precisam se tornar de livre acesso para a população, e isso remonta aos tempos da 

bicentenária Imprensa Nacional
196

, que surgiu para “registrar diariamente a vida 

administrativa do Brasil pelo Diário Oficial da União”. Nos anos e décadas seguintes, 

os estados criaram seus órgãos oficiais, assim como Prefeituras das principais cidades 

brasileiras. Mas em muitas cidades pequenas a publicação de leis podia ser feita na 

porta do gabinete do prefeito, no poste de luz elétrica ou nas paredes do mercado 

municipal.  

A publicidade legal tem representado, para muitos jornais de pequeno e médio 

portes, a salvação da lavoura. Ela difere dos anúncios publicitários oficiais, que fazem 

propagandas de obras e ações da administração pública. Sem contar com diários 

oficiais, Prefeituras e Câmaras Municipais publicam atos que devem se tornar públicos 

                                                 

196. Surgida em 1808, como Impressão Régia, a Imprensa Nacional publicou o primeiro jornal 
impresso no Brasil, A Gazeta do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://portal.imprensanacional.gov.br/diario-oficial-da-
uniao?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_acti
on=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=31042&_101_type=content&_1
01_urlTitle=a-historia-da-imprensa-nacional&inheritRedirect=false>; acesso em 10 dez. 2017. 

http://portal.imprensanacional.gov.br/diario-oficial-da-uniao?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=31042&_101_type=content&_101_urlTitle=a-historia-da-imprensa-nacional&inheritRedirect=false
http://portal.imprensanacional.gov.br/diario-oficial-da-uniao?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=31042&_101_type=content&_101_urlTitle=a-historia-da-imprensa-nacional&inheritRedirect=false
http://portal.imprensanacional.gov.br/diario-oficial-da-uniao?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=31042&_101_type=content&_101_urlTitle=a-historia-da-imprensa-nacional&inheritRedirect=false
http://portal.imprensanacional.gov.br/diario-oficial-da-uniao?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=31042&_101_type=content&_101_urlTitle=a-historia-da-imprensa-nacional&inheritRedirect=false
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em veículos locais ou regionais. Em geral, processos licitatórios são abertos para a 

escolha das empresas jornalísticas que executarão esse tipo de serviço.  

Antes da internet, eles [Prefeitura e Câmara Municipal] utilizavam o 
Diário do Rio Doce. Mas depois da internet, criaram o próprio jornal 
eletrônico e publicam todos os atos lá. Perdemos uma boa fonte de 
renda. Mas temos de várias cidades da região. Todos os atos oficiais 
têm de ser publicados no maior veículo de circulação da cidade ou da 
região. Então se pegar o Diário do Rio Doce temos todos os dias 
editais de várias Prefeituras, do governo do estado e do governo 
federal. Menos de Valadares, porque legalmente eles investiram. 

A explicação do editor-chefe do Diário do Rio Doce, Raimundo Carlos Santana, 

revela uma crescente preocupação de donos de jornais locais em relação à migração da 

publicidade legal para a internet. Nada impede que Prefeituras invistam em diários 

eletrônicos. Segundo Hamilton Gonzaga da Silva
197

, diretor da Actcon, uma empresa 

que constrói sites para a administração pública, Governador Valadares arca com cerca 

de 8.000 reais por mês para manter o portal do município, que atende às Leis de Acesso 

à Informação (12.527/2011) e de Transparência (131/2009), com um módulo que inclui 

ainda o diário eletrônico. Há municípios que gastam mensalmente 30 mil reais com a 

publicidade legal impressa nos veículos locais. Para uma cidade de até 10 mil 

habitantes, a Actcon cobra 3.000 reais pela implementação do diário eletrônico e 180 

reais mensais pela manutenção. Apesar da vantagem econômica, apenas 40 de seus 150 

clientes abandonaram a publicidade oficial (informação verbal).  

Algumas Prefeituras possuem leis orgânicas que as obrigam a publicizar seus 

atos oficiais em jornais locais. Para que esse serviço possa ser prestado por uma 

empresa privada é preciso contar com a aprovação de dois terços dos vereadores para 

mudar a norma. Muitos jornais possuem circulação baixa, não raras vezes de 1.000 a 

2.000 exemplares. O acesso ao diário eletrônico de Governador Valadares, por exemplo, 

chega a 4.500 acessos por dia, com picos de até 20 mil acessos em dias de resultados de 

concurso público. Manter um serviço caro e ineficiente atende mais aos interesses de 

compadrio do que da boa gestão pública. Mas Humberto Cedraz afirma que o fato de ter 

parte da receita atrelada à publicidade legal não altera a cobertura da Folha do Estado: 

Não importa se eu tenho contrato. Não é um contrato de favor, é uma 
licitação para publicação de atos oficiais pelo menor preço. Eu não 
contemporizo. Não faço contrato de amizade, não existe isso. A 
publicidade legal é prescindida de licitação, de edital presencial, sem 
ter contato com nenhum ente político da cidade, onde ganhamos ou 
perdemos esses contratos. Então não dependo deles. Eles podem 
tirar, mas vão ter de abrir outra licitação e eu posso disputar.  

                                                 

197. Informação fornecida por Silva, em conversa telefônica, em 11 dez. 2017. 
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Só que para o empresário Rosário Congro Neto, do Jornal do Povo, é muito 

difícil separar o joio do trigo, porque esses recursos podem se tornar essenciais para a 

sustentabilidade do negócio jornal, já que os anúncios de empresas privadas também 

migram para a internet em ritmo crescente: 

O jornal está atravessando a fase da sobrevida. Os que são do 
município, os que conheço, são muito modestos. Esse cara que é 
pendurado em Prefeitura e Câmara Municipal não vai alcançar o quê? 
Credibilidade. Ele está a serviço de quem está pagando. Esse é o mal 
da humanidade. Não há consciência do empresariado de que se ele 
anunciar e fortalecer o jornal economicamente, que vai prestar um 
serviço para ele, o jornal vai ter vida e vai ser a defesa da sociedade.  

Philip Meyer já expunha o risco de os veículos de comunicação hipotecarem a 

credibilidade em troca de eventuais ganhos de curto prazo. Como outros segmentos 

econômicos, a indústria da notícia também foi afetada por duas transformações 

significativas: a propriedade de muitos veículos mudou das mãos de pessoas e famílias 

para acionistas interessados no lucro imediato e surgiram as tecnologias disruptivas, o 

que fez com que muitas empresas jornalísticas se mostrassem cépticas e incapazes de se 

defender contra uma tecnologia que veio substituir a forma tradicional de conduzir os 

negócios. Em momentos de estagnação, os responsáveis pelas empresas jornalísticas 

têm adotado o que Meyer chama de “espiral da morte”, que consiste em aumentar os 

preços dos produtos e reduzir a qualidade, confiando que os leitores continuem atraídos 

pela marca em vez do conteúdo de qualidade que costumavam produzir. 

“Eventualmente, é claro, eles vão acordar. Mas, como a metáfora da colheita implica, 

essa é uma estratégia não renovável, no estilo pegue-o-dinheiro-e-corra. Uma única 

safra pode ser colhida apenas uma vez”, alerta Meyer (2009, p. 14, tradução nossa).  

A pressão por resultados tem levado à adoção de falsas soluções, porque o 

impacto da redução da qualidade é rapidamente visível no plano das receitas, mas os 

custos pela perda de qualidade são distantes e incertos (MEYER, 2004, p. 74). Em um 

estudo com 26 comunidades norte-americanas, Meyer investigou se havia correlação 

entre credibilidade e lucratividade dos jornais locais. A partir de pesquisas de opinião, 

realizadas entre 1999 e 2002, o pesquisador detectou que melhorar a qualidade do 

noticiário traz mais retorno que os custos que a operação representa, porém até certo 

ponto. “À medida que a qualidade aumenta, o lucro também – lentamente no início, e de 

forma acelerada quando a massa crítica é alcançada. Então, a curva volta ao topo e 

começa a descer. Essa é a lei de retornos decrescentes” (MEYER, 2004, p. 79, tradução 
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nossa). Para ele, por se tratar de uma lei natural, é o caso de buscar determinar, veículo 

a veículo, quando e como a diminuição do retorno se ajusta. 

5.7) Do impresso para o digital 

“A tecnologia mudou as regras do jogo”, afirmam Kristy Hess e Lisa Waller, 

autoras de Local Journalism in a Digital World. A digitalização e a convergência vêm 

reconfigurando as redações e as práticas jornalísticas, o que obriga os profissionais da 

comunicação a serem capazes de ir além de escrever e editar textos. Precisam também 

saber produzir vídeos e áudios para ter conteúdo para a web, fazer a curadoria de 

material da internet, adotar técnicas mais elaboradas de investigação sobre dados online, 

praticar o empreendedorismo e até mesmo desenvolver plataformas para aumentar a 

interação com o público (fóruns de discussão, jornalismo-cidadão e envio de 

fotografias) e exibir os melhores conteúdos para os leitores (2017, p. 135-138). No 

entanto, afirmam as autoras, persistem os debates de que os jornalistas devem ser 

meramente observadores neutros, especialmente em comunidades menores, onde alguns 

podem encontrar dificuldade para “manter uma distância e uma posição objetiva diante 

dos fatos, enquanto outros insistem que é imperativo”. 

No jornalismo local brasileiro, essas discussões variam conforme o tamanho e a 

saúde financeira do veículo. Os contrastes são enormes. Todos os jornais do corpus 

desta pesquisa possuem versões online e, com exceção do Jornal do Povo, oferecem a 

possibilidade de ler as páginas impressas em modelos de visualização flip (que simulam 

a leitura do jornal na tela do computador). É preciso uma assinatura para ter acesso à 

edição do dia. O jornal sul-matogrossense distribui por e-mail a edição em PDF, um 

formato de arquivo para leitura digital. Só o Correio do Povo apresenta uma versão 

online com incrementos, como conteúdos adicionais (áudio e vídeo) e propagandas 

interativas. Segundo o diretor de redação, a ordem é o noticiário ser feito antes para o 

digital e daí ser feita uma seleção de reportagens que vão para o impresso. 

O jornal tem investido crescentemente no âmbito digital, tanto o 
noticiário gratuito quanto o dos modelos flip. Não há como sair disso, 
o futuro está ali. Mas essa transição tem sido na boa, de acordo com 
as condições do jornal e não tanto pelo retorno. Como todos os 
jornais, o meio impresso é o que mantém a receita. Isso vale aqui e 
no New York Times. Calcula-se que em algum momento vai haver 
uma virada de chave. Não diria que é distante, porque nesse mundo 
as mudanças são muito rápidas. Mas se lembrar que o advento da 
internet já tem mais de 20 anos, e muitos na época calculavam o fim 
do jornal em 5 anos, depois se recalculou para 10, 20 e ninguém mais 
sabe o que vai acontecer. O futuro que já vivemos em relação às 
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perspectivas da internet não é nem tanto ao mar, nem tanto à Terra. 
Ele é um modelo crescente, da importância do digital, do índice de 
leitura e, ao mesmo tempo, de permanência do impresso, até contra 
todas as previsões que se fazia, e que eram todas catastróficas.  

O Diário do Rio Doce, nos anos 1980, já experimentava inovações por conta da 

proximidade que tinha de ter com os Estados Unidos. Muitos valadarenses migraram 

para trabalhar naquele país. O jornal passou a ter correspondente e editava o caderno 

especial Diário do Rio Doce State News, que era enviado para lá semanalmente. 

Recentemente, a possibilidade de interagir com esse público emigrante pelas redes 

sociais se tornou uma obrigação para os jornalistas do veículo, indica o editor-chefe. 

Mas o conteúdo do jornal no site é uma cópia simples do impresso. Pelas métricas de 

audiência, os jovens acessam mais o conteúdo online, enquanto as pessoas acima de 40 

anos preferem a edição em papel. Entregar o mesmo material para públicos diferentes 

soa como um equívoco. 

Com o advento da internet, criamos o Diário do Rio Doce online, no 
qual a gente dá uma variedade de informações. Procurando o público 
de fora e também o de dentro, usamos o Facebook e Twitter. Mas o 
impresso é que a grande paixão desta cidade. Linkamos a matéria, só 
chamando. E aí o assinante tem o login e a senha. A redação online 
funciona no mesmo lugar, mas tem um editor específico. Ele é o 
diagramador do jornal, e na medida em que ele diagrama já vai 
lançando no online. Só no final da noite ele atualiza a rede para não 
matar o impresso. 

Congro Neto, do Jornal do Povo, afirma que o site “dá a notícia curta 

encurtando o fato, resumidamente”, enquanto o impresso “tem de enfocar matérias de 

mais profundidade, saúde, desenvolvimento econômico, que são matérias que envolvem 

meia página, uma página, com uma entrevista”. O site JPnews foi atualizado em julho 

de 2017 e há uma preocupação em aumentar a interação com o público por meio da 

página do jornal no Facebook. A questão que se coloca, respondida parcialmente por 

Cedraz, da Folha do Estado da Bahia, é que tipo de noticiário tem atraído a atenção de 

um novo público na internet. O site já acumula 1 milhão de acessos mensais, segundo o 

dono do veículo, um número expressivo para uma publicação com tiragem de 8.000 

exemplares impressos. 

O que vai para o site é o dia a dia. Temos de ter velocidade. Temos 
uma equipe trabalhando separado no digital. Nem tudo que sai no 
digital vai para o impresso e nem tudo o que sai no impresso vai para 
o digital. O digital usa muita coisa de matéria nacional. Vamos em 
busca do acesso. É falar sobre os artistas, do fato inusitado, das 
notícias de outras cidades que chamam a atenção. Tem todo um 
colorido. A preferência é o que dá acesso. Há uma profusão muito 
grande do digital que não tem como aproveitar o que está no digital 
no impresso. E também não achamos interessante aproveitar.  
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O Liberal tem uma preocupação em diferenciar a linguagem dos conteúdos 

impresso (“analítico e mais denso”) e digital (“os textos são menores”), com alguns 

deles sendo utilizados nas duas mídias. O jornal paraense investe em uma imersão 

maior no mundo digital, informa Lázaro Moraes. No Comércio do Jahu, que também 

fala em termos de sobrevida do impresso, a transição para o digital levanta mais 

incertezas.  

Muito difícil, porque a gente sabe o que deve fazer. E isso é muito 
angustiante para mim e demais membros da equipe por não termos 
tempo, nem profissionais para impulsionar mais. Veio numa 
sequência de vídeos, mas infelizmente, por conta de todas as 
demandas, o jornal enxugou, e a redação enxugou muito, então não 
conseguimos atender a tudo isso. Os vídeos têm alcance muito 
grande. Uma entrevista coletiva pode já ter um material pronto para ir 
ao ar. O mesmo se aconteceu um acidente.  

5.8) O futuro e o papel do jornal local 

Quatro responsáveis pela edição de jornais teceram comentários relevantes a 

respeito da vocação do jornalismo local em meio a tantas incertezas. Os depoimentos 

deles refletem as consequências da perda de influência desses veículos para a sociedade. 

É uma legítima preocupação que envolve não só o ganha-pão de quem está produzindo 

notícias, mas também o declínio de uma função social que já teve sua importância na 

democracia. É na lida do dia a dia que os conceitos elaborados nas diferentes teorias 

democráticas se tornam visíveis, reais e factíveis. Rosário Congro Neto não esconde sua 

frustração e seu pessimismo com a situação em que o Jornal do Povo se encontra: 

O problema é educação, o sujeito não tem cultura, não tem leitura, 
não tem instrução. Só um segmento tem nível superior, gosta de ler, 
tem vocação para a vida pública, tem talento, observando os 
acontecimentos. Se fosse diferente, o país não estaria passando por 
isso aí. A capacidade de discernimento do cidadão passa pelo nível 
de leitura dele. Se ele lê livros, lê jornais. Senão fica alienado, fica só 
na televisão, vê o cara bonitinho que promete muito e acaba caindo 
nessa conversa fiada. Isso vai comprometendo mais ainda a 
dificuldade dos jornais, porque compromete a prestação de serviços 
de informação que um jornal pode oferecer à sociedade.  

Ana Karina Victor, editora-chefe do Comércio do Jahu, vê que o modelo de 

negócio baseado em publicidade está declinando progressivamente, e, como 

consequência, a redação que tinha 16 jornalistas há poucos anos foi reduzida à metade. 

Ficou muito mais complicado. Vimos muitos jornais fechando, muitos 
colegas perdendo trabalho e é claro que isso nos aflige. É uma 
preocupação constante. Apesar de fazer um trabalho cada vez mais 
próximo das pessoas, prestando serviços, tentando na medida do 
possível estar nas redes sociais, é uma angústia de como vai ser 
amanhã. Infelizmente, não acho que é um cenário positivo para os 
jornais do interior. Poucos irão permanecer. As pessoas não querem 
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pagar. Há algum tempo, fechamos o site [adoção do paywall], houve 
uma avalanche de reclamações e a direção optou por deixar o 
conteúdo aberto. Há alguns anos, deveríamos ter deixado o conteúdo 
pago e trabalhado nisso de forma agressiva. Mas com todas as 
dificuldades, ninguém falta. Está todo mundo lutando para que não 
acabe. Porque acreditamos nisso, acreditamos que faremos falta. 
Poderíamos fazer muito mais coisas. É um jornal centenário. E dói 
bastante estar nesse sofrimento, numa época que já estivemos bem 
melhor. Temos de ter coragem. 

Para Telmo Ricardo Borges Flor, do Correio do Povo, que vive uma situação 

distinta do jornal do interior paulista, a democracia não pode prescindir do jornalismo, 

seja ele praticado nas grandes capitais ou nos pequenos municípios. 

Os jornais têm um papel de defender alguns princípios gerais que são 
relevantes, como o da própria democracia e o da liberdade de 
imprensa. Não vejo como um jornal regional se diferencie de outro do 
eixo Rio-São Paulo. Esse conceito de regional é difícil de precisar, 
porque não falamos só para o local, mas também para o mundo todo 
no meio digital. O papel dos jornais é o de preservação da 
democracia, principalmente, e a luta pela liberdade de expressão, dos 
princípios da liberdade das pessoas, e não vejo diferenciação de um 
jornal de grande porte para um menor. Mesmo para sobreviver o 
jornal precisa estar em apoio à democracia. 

Lázaro Moraes entende que há uma “tendência positiva” para o futuro do 

jornalismo local, porque as pessoas querem saber e entender o que está acontecendo em 

volta. Mesmo com as possibilidades proporcionadas de acessar qualquer noticiário em 

qualquer lugar do planeta, é importante dar sentido a esse mar de informação que 

circula na internet, segundo o editor-chefe de O Liberal. 

Para o fato local, existe o ambiente cultural em que o leitor está 
inserido, e muitas vezes ele não consegue fazer uma análise, não 
consegue sair do habitat e entender o que acontece no mundo dele. 
Daí a importância do jornal analítico que vá fazer a tradução dessa 
realidade para o leitor inserido dentro de um contexto cultural.  

 

AS ASSOCIAÇÕES DOS JORNAIS 

5.9) Dois universos em um mesmo mundo 

No Brasil, há duas principais entidades que representam as publicações 

impressas locais, a Associação de Diários do Interior (ADI) e a Associação dos Jornais 

do Interior (Adjori). São uma espécie de primas-pobres da Associação Nacional de 

Jornais (ANJ), que congrega os títulos de maior circulação nacional ou estadual, e se 

constituem da união de várias associações estaduais, embora nem todos os estados 

possuem uma. Grosso modo, a ADI representa os veículos que publicam todos os dias, e 
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portanto podem ser chamados de diários, enquanto a maioria dos associados da Adjori 

tem periodicidade semanal, bissemanal, quinzenal ou mensal. Em comum, eles 

trabalham com o alcance local, raramente ultrapassando uma área de influência maior 

do que algumas dezenas de municípios, além da cidade-sede em que são impressos. Na 

prática, as duas entidades agem como se fossem rivais. 

“Somos os maiores jornais das menores cidades”, afirma Elízio Jacy Siqueira 

Junior, presidente da Adjori-Brasil e dono do jornal semanal União, de Campina 

Grande do Sul (PR). “Nossa associação é dos jornais diários do interior. Tem outra 

associação, a Adjori, que não tem nem comparação”, alfineta Jedaias Pereira Belga, 

presidente da ADI-Brasil e proprietário da Tribuna de Cianorte, também do Paraná. A 

maioria dos jornais da Adjori é publicada em pequenas cidades, enquanto na ADI são 

municípios de médio porte, com população acima de 50 mil habitantes. As duas 

entidades têm alguns diagnósticos, visões e estratégias distintos para defender o 

jornalismo praticado por seus associados, mas em outros momentos lutam por bandeiras 

comuns separadamente.  

Qual é o diferencial? Por que ‘tomamos’ o espaço dos grandes 
jornais? Porque somos jornais líderes absolutos da nossa região. Eu 
sou líder de uma região com 21 cidades. Porque sou órgão oficial das 
Prefeituras, publico as leis, faço tudo. Os grandes jornais do Paraná 
não fazem isso há muito tempo. A mídia só vai sobreviver 
regionalmente, porque a mídia impressa nacional não tem muita 
sobrevida. 

A fala de Belga, da ADI-Brasil, evidencia que os jornais regionais estão se 

especializando em focar só no público local, e isso é decorrência da percepção de que o 

custo operacional para uma publicação atingir um estado de maneira integral é inviável. 

Ele cita o exemplo da Gazeta do Povo, de Curitiba, que se converteu no primeiro jornal 

de médio porte a abandonar a edição impressa
198

. Era muito custoso manter sucursais 

em dezenas dos 309 municípios paranaenses e, ao mesmo tempo, distribuir os 

exemplares para diversas cidades. Com o fim da edição em papel da Gazeta do Povo, os 

maiores jornais impressos do Paraná se tornaram a Folha de Londrina e o Diário de 

Maringá, todos do interior. Os 21 veículos associados da ADI-PR têm uma tiragem 

diária de 180 mil exemplares. “Nossa preocupação é primeiro com local, regional, 

                                                 

198. A partir de 1º de junho de 2017, o jornal, líder de circulação no Paraná, passou a oferecer 
seu conteúdo apenas no site e em um aplicativo para aparelhos móveis. Foram investidos 23 
milhões de reais em tecnologia e mudanças no fluxo da produção de notícias. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/economia/gazeta-investe-em-plataformas-digitais-e-encerra-
edicao-impressa-diaria-3gk21exw7d2vrl9bi7gygezl9>; acesso em 10 dez. 2017.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/gazeta-investe-em-plataformas-digitais-e-encerra-edicao-impressa-diaria-3gk21exw7d2vrl9bi7gygezl9
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/gazeta-investe-em-plataformas-digitais-e-encerra-edicao-impressa-diaria-3gk21exw7d2vrl9bi7gygezl9
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estadual e, se possível, notícia de grande repercussão nacional. É a regionalização da 

notícia que faz com que as ADIs cresçam no interior.” 

Siqueira Junior, da Adjori-Brasil, aponta o mesmo distanciamento dos grandes 

jornais estaduais na cobertura das cidades do interior como um fator para o 

enfraquecimento desses títulos e a possibilidade de ocupar um espaço que ficou vazio. 

Essas comunidades nunca foram vistas pelos grandes jornais como 
clientes. Foram vistas muito mais como apêndices. Porque dá 
problema de distribuição, dá problema de coletar. Veja o que é você 
chegar no município longe da tua redação a 600 ou 700 quilômetros 
da capital, como é Foz do Iguaçu, e ter uma base lá. Vamos supor, 
um jornal diário e tal de expressão estadual como é? É muito difícil, é 
quase impossível. Sustentar essa base em todo o Paraná? Quem faz 
esse trabalho são os jornais locais.  

Miguel Ângelo Gobbi, presidente da Adjori-SC, fundou e presidiu a associação 

nacional por muitos anos. Ele questiona a concentração midiática baseada em poucos 

veículos e afirma que a forma de enfrentar essa questão é fortalecer os jornais locais, 

ensiná-los a produzir um noticiário que espelhe melhor a diversidade do país. 

Há quatro anos, três anos, fui chamado para uma reunião lá em São 
Paulo dos 12, dos supervisores, os CEOs das [publicações 
associadas] da ANJ, que sempre foram os donos da Folha, do 
Estadão, O Globo e tal. Aí começaram a me perguntar: ‘O que tu está 
falando? O que é isso? O que é aquilo?’ Eu falei: olha, a única coisa 
que eu estou tentando fazer é com que eles sobrevivam. Os jornais 
são os únicos que têm condições de contar a história local, a história 

do Brasil como ela acontece mesmo.  

5.10) Ensinar a pescar (e não embrulhar) o peixe  

Na visão de Gobbi, os donos de veículos locais devem trabalhar em conjunto, 

unidos de forma cooperativa, para que esses conteúdos ganhem maior expressão e 

volume. Em 2015, seu jornal, a Folha do Oeste (diário do extremo oeste de Santa 

Catarina), criou um sistema para estimular a venda da edição impressa por meio de um 

site com notícias multimídias. O projeto Jornal Multiplataforma
199

 partia de uma 

fórmula simples: as notícias de relevo do dia devem ser imediatamente publicadas em 

um portal próprio, as principais são editadas para um programa de webTV e um 

telejornal local diário, postado no YouTube no início da noite, que têm a intenção de 

servir de chamariz para o jornal impresso, com informações mais aprofundadas. Esse 

Jornal Multiplataforma é um sistema que pode ser comprado por qualquer outro veículo 

                                                 

199. Disponível em: <http://www.adjoribr.com.br/nosso-meio/jornal-impresso-portal-e-webtv-
mais-conte%C3%BAdo-e-espa%C3%A7o-mais-rentabilidade-1.1805374>; acesso em: 12 jan. 
2016. 

http://www.adjoribr.com.br/nosso-meio/jornal-impresso-portal-e-webtv-mais-conte%C3%BAdo-e-espa%C3%A7o-mais-rentabilidade-1.1805374
http://www.adjoribr.com.br/nosso-meio/jornal-impresso-portal-e-webtv-mais-conte%C3%BAdo-e-espa%C3%A7o-mais-rentabilidade-1.1805374
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que tenha interesse em ampliar sua presença online. A iniciativa está longe de ser 

considerada exitosa, mas Gobbi não desistiu.  

Em 6 de novembro de 2017, o empresário lançou o portal Rede Catarinense de 

Notícias (RCN On-line), que reúne o noticiário de mais de 20 jornais associados e 

distribuídos em Santa Catarina. O investimento na plataforma
200

 foi de 2 milhões de 

reais e ela pretende atingir os cerca de 140 jornais da Adjori-SC. A associação já havia 

criado, em janeiro de 2013, a Agência Adjori de Jornalismo que fornece matérias 

jornalísticas para os associados estaduais, como uma coluna pronta para ser impressa 

contendo o noticiário de outras localidades e um serviço de clipagem da internet e redes 

sociais. E recebe dos jornais associados textos que podem ser redistribuídos, em um 

processo de sinergia. A agência também possui parcerias com confederações, 

federações, associações, ordens e conselhos catarinenses, órgãos da administração 

pública, empresas de economia mista e autarquias para publicações de conteúdos 

produzidos a partir de releases. 

A história só vai ser real, quando tivermos essa cadeia pronta. E ela 
tem que ser sustentada até com dinheiro de governo. Eu acho que 
tem que ser sustentada. Tem que ter algum tipo de apoio, é que nem 
estrada. Mais importante que estrada, que rede de ligação férrea, 
rede viária, porque é o que vai ser o nosso país. É aquilo que vai 
acontecer. Vamos falar a verdade na hora. 

A ADI-Brasil e as Centrais de Diários do Interior executaram, nas eleições de 

2014, o projeto Central de Notícias Regionais, que integrou veículos do interior a partir 

de notícias que puderam ser publicadas simultaneamente (o chamado “pool 

jornalístico”). No meio da disputa eleitoral, um grupo de jornalistas das publicações 

locais realizou entrevistas com os principais presidenciáveis, cujas perguntas possuíam 

interesse para cidades menores (como questões sobre as políticas para pequenas e 

médias cidades ou a revisão do pacto federativo) e fugiam da pauta mais nacionalizada.  

Foi uma exceção à regra, mas a fórmula teve sucesso. Os 135 diários, 

representando 4 milhões de leitores por dia, publicaram, cada qual em sua localidade, 

entrevistas “exclusivas” com personalidades da política falando de temas que são mais 

próximos e de interesse do público leitor. Foram alvos de reportagens os então 

                                                 

200. A Rede Catarinense de Notícias (rcnonline.com.br) guarda semelhanças com o serviço 
Patch.com, lançado em 2009 pela AOL nos Estados Unidos. No capítulo 7, esse exemplo será 
discutido mais detidamente. A ANJ lançou, em julho de 2015, uma plataforma específica para 
atrair empresas anunciantes que desejam publicar uma peça publicitária simultaneamente nas 
versões digitais de 65 jornais associados de 20 Estados. A Rede Digital Premium Jornais 
(www.digitalpremiumjornais.com.br) afirma alcançar 7 milhões de brasileiros e 70% do PIB. 

http://www.digitalpremiumjornais.com.br/
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presidenciáveis Dilma Rousseff, Aécio Neves e Marina Silva, os ex-presidentes Luiz 

Inácio Lula da Silva e José Sarney, os então ministros Alexandre Padilha, Gilberto 

Carvalho, Gleisi Hoffman, Izabella Teixeira, Kátia Abreu e Tereza Campello, e o então 

vice-presidente Michel Temer. 

O que essas estratégias revelam é mais uma tentativa de unir esforços de 

veículos que, separadamente, vêm perdendo a influência do que propriamente fazer 

parte de um movimento orgânico que busca romper a concentração midiática do país. 

Não se coloca em discussão, por parte dessas associações, o jornalismo praticado pelas 

publicações dos interiores, que via de regra ainda se ancoram na prestação de serviços 

de compadrio juntos aos poderes locais.  

5.11) Um outro valor-notícia 

Wolf (2008, p. 202) afirma que o valor-notícia é a resposta para a pergunta: 

“Quais acontecimentos são considerados suficientemente interessantes, significativos, 

relevantes, para serem transformados em notícias?” Serve, inicialmente, para selecionar 

o material que deve ser publicado e, em seguida, sugere o que deve ser destacado, 

omitido e onde se deve dar prioridade durante o preparo das notícias. Alguns elementos 

se impõem na hora de tomar essa decisão, como o conteúdo em si, a disponibilidade do 

material a ser noticiado, o público que será o alvo da mensagem e a concorrência. 

Essa é a definição científica, mas os jornais locais trataram de reinventá-la 

segundo práticas clientelistas, como explicita Paulo Cesar Caldeira, vice-presidente da 

Adjori-Brasil e presidente da associação no Rio de Janeiro: 

Você é prefeito de uma cidade. E eu, como dono de jornal, 
acompanhei toda a sua eleição. Agora como vamos trabalhar? Se o 
senhor receber uma denúncia com processo aberto, eu faço 
manchete. Vou lhe dar o direito de resposta, na mesma matéria. 
Posso até inverter: ‘Prefeito se defende de acusações’. Na matéria 
sai a acusação toda, feita no Ministério Público, protocolado, tudo 
direitinho. [Sobre as] suas realizações, o senhor não vai pagar um 
centavo. O que o senhor inaugurar, o que fizer na cidade, que trouxer 
para a cidade um ganho, o jornal vai estar divulgando. Não precisa 
nem mandar o release. Se tem interesse em parceria, o senhor vai 
me perguntar a tabela para publicação de matérias adicionais. Se não 
tem interesse, eu vou tratar o senhor como trato todos os meus 
clientes. Se o senhor tem interesse, vai mudar tudo. Preço A com a 
sua fala. Abre aspas, o prefeito falando: A+B; a sua fala e a sua foto, 
A+B+C, a sua fala, a sua foto e a manchete.  

Caldeira revela que para o Serramar Jornal, veículo que fundou em 1985 na 

cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, e tem tiragem de 2.000 exemplares quinzenais, essa 

tabela custa 5.000 reais por mês. Em épocas eleitorais, o faturamento com esse tipo de 
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negociação cresce muito, sobretudo com a possibilidade de apoiar vereadores ou 

candidatos a vereadores nos municípios em que atua. As páginas do jornal passam a 

divulgar projetos dos políticos e também pesquisas de intenção de voto. “Já trabalho 

nisso há muitos anos. Eu tenho já os profissionais para trabalhar comigo, tudo. Eu faço 

a análise final. A empresa, eu só terceirizo ela, e ela faz a fiscalização final.”  

Outra definição para o valor-notícia da mídia local é uma nova modalidade de 

financiamento da atividade. De acordo com o presidente da Adjori-RJ, o deputado 

federal Otávio Leite (PSDB-RJ) apresentou uma emenda parlamentar que se utiliza de 

uma rubrica dentro do Orçamento da União para direcionar verbas de campanhas 

publicitárias para uma lista de jornais escolhidas por ele. Os 200 mil reais da emenda do 

deputado foram direcionados para 15 jornais do estado fluminense, que receberam 

anúncios de órgãos do governo federal.  

A campanha é de meia página, um quarto de página. Porque a verba 
vai para a campanha. É a solução. Uma das maiores soluções foi 
essa. Porque nós temos oportunidade de ter 54 deputados, nós 
temos uma oportunidade de ter 5 milhões [de reais] por ano para os 
jornais. Só no nosso estado. Então veja que isso aí pode expandir 
para o país. E aquela verba onde é que está? E o que nós damos a 
eles de contrapartida? Mídia. Em vez dele pagar, pagar a matéria, 
não paga nada. Ele já pagou com a emenda dele.  

A desabrida confissão de Caldeira soa imoral, ainda mais quando ele admite que 

os veículos agraciados com verbas da emenda vão começar a fazer matérias favoráveis 

ao deputado Otávio Leite, já que “ele é um parceiro daqueles jornais”. Mas o jornalista 

compara esse tipo de ação com a política clientelista adotado por Temer para se livrar 

das denúncias de corrupção. “Ele, ao tentar se manter no cargo negociando emendas, 

me mostra ser igual à Dilma. Assim ela fazia. Então a diferença, a minha visão que eu 

tenho sobre ele, é que ele faz igual.” Indo além, o presidente da Adjori-RJ, ao responder 

se o que ele faz não pode ser interpretado como um “balcão de negócios” pelos grandes 

jornais, afirma: 

Não, eu já fui contato do jornal O Dia. O balcão de negócios, eu ia 
atrás de um cliente e só sai a matéria dele no jornal, porque é aquele 
que paga. As manchetes são de quem paga. O casamento é de quem 
paga. No Globo, em todos os jornais, assim que funciona. Eu não 
consigo colocar uma matéria. Jornal não é filantropia. O jornal é uma 
empresa.  

Gobbi, o ex-presidente da Adjori-BR, afirma que essa estratégia é específica dos 

pequenos jornais do Rio de Janeiro e que, no longo prazo, perderá o efeito por duas 

razões. Uma é que abre oportunidade para que jornais surjam da noite para o dia atrás 

desses recursos, o que diminuiria a verba para cada um. E, segundo, porque obriga o 
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veículo de comunicação a “apoiar ele [o deputado] a vida toda”. Siqueira Junior, 

presidente da entidade nacional, afirma que está desfiliando veículos que são impressos 

sem regularidade e apenas atrelados a interesses políticos ou econômicos. 

Às vezes, muitos jornais só circulam quando recebem mídias 
[recursos financeiros]. Então são jornais sem comprometimento com 
a periodicidade deles, e muito mais envolvidos com o comercial 
deles. Não são como a maioria dos jornais que têm dia para sair na 
semana e uma tiragem fixa, comprometido com o leitor, com o 
aumento de conteúdo, com a melhoria dos seus portais, preocupados 
em dar voz às suas comunidades. (...) Eu já notifiquei alguns jornais e 
a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado que acontece 
isso. Se for uma mídia para lá eles, estão comprometidos. A Adjori 
não tem nada a ver com esse tipo de jornalismo, de jornal. Agora aqui 
na Adjori não vai entrar. E além de não entrar, você vai ser uma 
pessoa maldita. É o que eu posso fazer. Porque não existe hoje meio 
nenhum de fiscalização em cima de veículos de comunicação do 
interior. Não existe. Não adianta eu fazer um alerta aqui, ou coisa 
parecida. Eu procuro fazer a minha parte.  

Em um país de recursos escassos e onde a concentração deles ocorre também na 

distribuição das verbas públicas, como apontado no capítulo 3, os artifícios adotados 

por alguns veículos evidenciam uma falha estrutural no financiamento do jornalismo. 

Belga, da ADI-Brasil, afirma que raramente o governo federal destina recursos para os 

jornais da associação, ainda que ele não se canse de ir a Brasília para informar que esses 

diários são líderes absolutos em circulação no interior. Como na época de seca severa 

no Nordeste, a disputa pela pouca água em açudes semissecos revela cenas incômodas 

de se observar. Na comunicação, o período da estiagem parece não ter fim. 

5.12) A dependência do conteúdo de terceiros 

A “commoditização” da notícia, como revelada pelos jornalistas entrevistados, 

motiva uma outra singular definição do presidente da Adjori-BR, Siqueira Junior: 

Você tem que pegar e falar no contexto geral. Isso aí [assuntos de 
repercussão nacional] você precisa dar. Daí a gente acumula todo o 
material durante a semana, senta e dá os pontos principais do 
comentário que está sendo feito nacionalmente. A gente recebe 
matéria do governo federal, do estadual. Agência de notícias, você 
recebe, e também o que os grandes jornais, Folha, Estadão, dão, e 
você analisa tudo. Faz assim tipo um mix, põe no liquidificador e faz 
uma vitamina dessa matéria. Esse é o caminho. Você tem uma 
expertise aí de comunicação. Você sabe quem está falando e por que 
está falando. Você tem que ser frio e analisar. E procurar ser o mais 
imparcial. E eu te falo, às vezes a gente pode falhar e entrar na 
conversa. Quem é que sabia de toda essa podridão de Aécio [Neves], 
né? Quem sabia dessa podridão toda?  

O empresário Gobbi, um ex-sojicultor que em 1986 criou a Folha do Oeste, 

jornal de São Gabriel do Oeste (SC) nascido com fins políticos (ele era filiado ao PDS), 
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afirma ser conservador e que decidiu romper relações com o PP quando esse partido se 

aliou ao governo Lula. Para ele, o atual sistema midiático favorece a versão dos fatos 

dados pelos grandes veículos, sobretudo a TV Globo, de quem não esconde a 

insatisfação com o poder que possui: 

Como que eu faço para mudar esse pensamento? Não, [pensamento] 
político-partidário. Político. Com a razão. Porque isso, porque daquilo, 
as realidades como são. Começar a botar artigos [nos jornais] que 
hoje não existem. Só tem a Globo. Ela faz o que quer. Agora tu vê, 
falando em destruir a família e coisa e tal, que eu sou completamente 
contra. (...) Mas eu não consigo mudar tudo. Eu preciso ter primeiro a 
ferramenta. Como é que eu faço para ser uma Globo, para espalhar 
pra todo mundo? (...) O que nós vamos fazer? Nós fazemos cursos, e 
vamos ensinar. Se ele [o veículo local] quiser sobreviver vai ter que 
trabalhar é com a notícia local.  

Paulo Caldeira, da Adjori-RJ, acrescenta que os jornais locais e regionais só têm 

a perder se continuarem reproduzindo os conteúdos da TV Globo, do site G1 e de outras 

agências de notícias sem reconstruir a notícia. 

Comercialmente é um prejuízo. Porque já está mais do que esgotado 
na TV Globo. Todo dia, toda hora. Por que que vou entrar nesse 
barco? Isso já é matéria velha. Estou acabando com o meu jornal. Eu 
estou destruindo todo o meu jornalismo divulgando essas matérias. 
Não tem fato novo. Quando você fala em vocação, talvez a minha 
seja apagar tudo que O Globo faz. Aí vão ler o meu jornal. Os 
grandes jornais do interior, diários, vivem assim. Eu já vi casos de 
jornais serem processados e depois correrem à Adjori desesperados 
para defender eles. Porque O Globo publicou uma matéria, 
reproduziram e estão sendo processados pelo prefeito, pelo 
deputado. Eu falei assim: quem mandou reproduzir? O Globo tem 
uma estrutura de advogados que, para você descobrir quem fez a 
matéria, quem foi o jornalista, nunca vai saber. Ela não está assinada 
por ninguém. Foi O Globo que fez. Você, não. Foi você que fez. 

 

AS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS 

5.13) Entre a circularidade e a dependência 

O jornalista e historiador Matías M. Molina foi preciso ao definir o papel das 

agências de notícias na circulação da informação no Brasil: 

Dada a falta de uma agência nacional, são essas agências dos 
grandes jornais que fornecem as informações nacionais e regionais 
aos jornais menores. É um noticiário concentrado em temas políticos 
e econômicos e complementado com as opiniões dos colunistas, mas 
são poucas as notícias do Brasil fora do triângulo Brasília-Rio-São 
Paulo; essas agências, e os jornais que as controlam, ignoram com 
frequência o que acontece no resto do país. Como resultado, o Brasil 
é mal coberto por sua própria imprensa. (MOLINA, 2015, p. 428) 



214 

 

Tem se consolidado nos estudos acadêmicos atribuir às agências de notícias 

brasileiras responsabilidade pelas crescentes assimetrias no fluxo comunicacional, 

notadamente pela forte presença dos serviços noticiosos dos jornais Folha de S.Paulo 

(Folhapress), O Globo (Agência O Globo) e O Estado de S. Paulo (Agência Estado), e 

da estatal EBC (Agência Brasil). As pesquisas procuram refletir sobre “uma afirmativa 

recorrente de que os jornais estão todos iguais”, como uma das consequências da 

existência de um “funil midiático” (OLIVEIRA, 2014, p. 520). Como “gestoras e 

vendedoras dos conteúdos” (MARQUES, 2005, p. 127), as agências atreladas aos 

grandes diários estariam posicionadas no topo dessa cadeia alimentar informativa. Por 

trás dessa elaboração, há uma sinalização de que a qualidade do jornalismo praticado no 

país é ruim e o “modelo único” (AGUIAR, 2017, p. 184) das agências brasileiras 

contribui para esse quadro. 

Convém alguma cautela nessa condenação. Como já relatado no capítulo 1, as 

atuais agências nasceram depois dos anos 1970 (Estado, O Globo, Brasil e Folhapress, 

pela ordem) e o jornalismo praticado pelos veículos locais já apresentava sinais de baixa 

qualidade muito antes desse período – para não dizer desde sempre. Há, claro, o 

equívoco de os jornais brasileiros terem abandonado boas práticas da profissão ao longo 

de sua história e se tornado, cada vez mais e em tempos recentes, dependentes dos 

conteúdos produzidos por agências ou sites de notícias. É justamente por preferirem 

publicar notícias de segunda mão, seja por edições mínimas dos conteúdos que recebem 

das agências ou, no extremo oposto, por ignorarem boas reportagens dos grandes 

jornais, que a mídia local assina sua própria ruína. 

Uma das coisas que mais me incomoda aqui, os clientes não 
entendem o papel da agência de notícia. Ela é um subsídio, um 
complemento e para grande maioria é tudo. Liga gente de Ribeirão 
Preto para saber se a gente vai fazer texto do [time de futebol] 
Botafogo de Ribeirão Preto, do Comercial...  

Quem afirma é Emerson Voltare, editor do Serviço Noticioso Geral da 

Folhapress. Liderando uma equipe de quatro jornalistas, reduzida a um terço do que era 

no seu melhor período, no início dos anos 2000, Voltare detalha o funcionamento da 

agência que, como outros veículos de comunicação, sofre com as crises do meio jornal e 

a econômica do país, além da crescente cópia indiscriminada e não-autorizada dos 

conteúdos do site Folha.com, como detectado e apontado no capítulo 4.  

Já peguei jornal e quando fui ver, achei, ‘pô, mas isso aqui é da 
Folha’. Um jornal grande de uma capital não dá crédito, perguntei 
para o editor. Ele fala assim: ‘Isso aqui é uma commodity e 
commodity a gente não assina.’ Não foi, tem de assinar Folhapress. 
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No mínimo, Folhapress. E aí ele falou: ‘Não, mas todo mundo tem 
essa notícia, por que que vamos ter que assinar?’ Porque vocês não 
produziram.  

Há razões históricas e econômicas para a configuração do “modelo único” de 

agências brasileiras de notícias. Aguiar (2015b) afirma que elas cumprem uma função 

específica dentro da economia da informação ao circular conteúdos internamente entre 

os veículos do grupo, poupando custos de produção e multiplicando os ganhos, e 

também revendendo o material que já está pronto para clientes externos. É a mais-valia 

do jornalismo. Mas a singularidade brasileira reside no fato de que na Europa e nos 

Estados Unidos as agências remetem textos originais produzidos por equipes próprias e 

os compradores podem ser até de outros países, enquanto aqui se assemelham mais a 

um formato de distribuição de conteúdo não-exclusivo (conhecido como news 

syndication, em inglês, e diferente do news agency)
201

 voltado para o público interno. 

O pesquisador afirma que a relação que incide sobre as agências de notícias e os 

jornais locais pode ser identificada pelos fatores da circularidade (as agências recebem e 

reproduzem conteúdos dos jornais que são carros-chefes) e da dependência (o sistema 

desestimula a concorrência e tende a perpetuar a concentração de mercado).  

Dessa forma, reproduzem numa escala interregional as 
concentrações de fluxos e assimetrias globais, historicamente 
verificadas entre o ‘Norte’ central e o ‘Sul’ periférico: as ‘agências’ do 
eixo Rio-São Paulo alimentam e ditam a pauta de jornais no Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. (AGUIAR, 2015b, p. 12) 

Duas pesquisadoras desse tema realizaram incursões empíricas baseadas em 

observações diretas no interior das redações das agências de notícias e reiteraram que 

uma parte do trabalho dessas empresas é separar e não distribuir “notícias exclusivas” 

para os clientes. De acordo com Marques (2005, p. 128), “a concorrência dos jornais aos 

quais as agências estão ligadas, por pertencimento ao mesmo grupo empresarial, impede 

que os jornais assinantes dos serviços das agências tenham direito de receber as notícias 

mais importantes”. Oliveira (2014, p. 528) aponta que, em um análise comparativa
202

, 

entre 21,0% e 38,6% dos conteúdos dos jornais O Globo, Folha de S.Paulo e O Estado 

de S. Paulo não entraram nos despachos das agências, portanto não foram distribuídos. 

Esses dados, per si, jogam por terra a afirmação de que “os jornais estão todos iguais”. 

                                                 

201. O autor (Ibid, p. 4) utiliza aspas toda vez que se utiliza a palavra agências, por não 
considerar apropriado o uso desse termo. 
202. A autora coletou 596 notícias da editoria de política dos três grandes jornais durante duas 
semanas de 2009. No estudo, também é levantado o aproveitamento desse material em dez 
grandes jornais regionais, chegando-se a um índice entre 33,0% (A Tarde, de Salvador) a 
63,8% (O Popular, de Goiânia).  
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Há outros fatores que precisam ser incluídos nesse tipo de abordagem, e um 

deles é o contexto. A pesquisadora Jaqueline de Paiva e Silva (2002), estudando a forma 

como o segmento de informações financeiras da Agência Estado, o Broadcast, 

influenciou as notícias e os enquadramentos das matérias sobre economia na imprensa, 

concluiu que essa guinada na cobertura se deve, por um lado, ao consumo frenético por 

parte dos veículos das notícias específicas das agências em tempo real e, por outro, 

porque tais assuntos foram alimentados pela equipe econômica que governou o país ao 

longo dos anos 1990. 

As agências, principalmente no que diz respeito a coberturas de 
economia, estimulam o mesmo comportamento de manada que o do 
mercado financeiro: o importante é seguir o mesmo caminho dos 
concorrentes para não ficar sozinho e correr o risco de ser o único a 
errar, mesmo que o caminho diferenciado possa levar a acertos que 
possibilitem a um jornalista sobressair em meio ao grupo. (PAIVA E 
SILVA, 2002, p. 48) 

O Broadcast é um caso particular das agências de notícias, uma vez que se trata 

de um serviço voltado para clientes diversos e não apenas meios de comunicação. São 

cerca de 10 mil terminais localizados em bancos, corretoras, operadores do mercado 

financeiro, consultorias, empresas, entidades de classe, parlamentares e governos em 

geral. Grande parte desse conteúdo não é aproveitado nos pacotes que os jornais 

assinantes da Agência Estado recebem. Mas as principais redações do país, incluindo o 

próprio jornal O Estado de S. Paulo, acessam o serviço como forma de se manter 

atualizadas sobre o “humor do mercado”, o que pode render pautas e ajudar na apuração 

jornalística das editorias de economia e política. É um sistema que se retroalimenta, 

fortemente ancorado em jornalistas bem informados com acesso a fontes primárias de 

notícia, muitos delas desejosas de participar dessa cadeia. É o que explica Teresa 

Navarro, editora-chefe da Agência Estado: 

Às vezes, viajo para o Nordeste e pego o conteúdo para ver o que é 
nosso e o que é local. Tudo o que é macroeconômica, política, 
basicamente é feito com nosso conteúdo. Tem um pouco colunista 
local, coluna social, que é mais deles. Temos uma responsabilidade 
muito grande no Broadcast, porque faz preço no mercado, temos de 
ter cuidado com o que a gente publica. E na distribuição de notícias a 
gente tem uma responsabilidade grande porque tem também 
penetração grande. Temos de ser muito corretos e conservadores.  

5.14) O momento atual das agências noticiosas 

A Agência Estado conta com cerca de 250 funcionários, sendo que o serviço 

Broadcast absorve 90% deles. Para a parte noticiosa, que cuida da distribuição dos 

conteúdos enviados aos jornais assinantes, a equipe é de cerca de 20 jornalistas. A 
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despeito da possibilidade de aproveitar quase tudo o que a redação do jornal produz, a 

agência cobre alguns assuntos por conta própria, sobretudo os de economia e política. 

Por muitos anos, a rotina de um jornalista do Estadão consistia em trabalhar com o 

timing da apuração voltado para o impresso, porque a escrita do texto só ocorreria no 

fim do dia. Para a Agência Estado, isso era muito tempo e a solução encontrada foi 

enviar jornalistas de sua equipe para apurar os fatos. Com a orientação de publicar 

rapidamente por conta do site do jornal, isso mudou, mas ainda restam temas que o 

jornal não tem interesse em cobrir. Mensalmente, a agência despacha cerca de 20 mil 

notícias para cerca de 250 jornais e sites de 27 Estados brasileiros.  

Na Folhapress, entre 2013 e 2014, o serviço chegava a distribuir uma quantidade 

que rivalizava com a da Agência Estado, cerca de 700 notícias por dia. Parte delas era 

produzida pela Folha.com, constituída por uma equipe de jornalistas distintos dos da 

redação da edição impressa, e pelo jornal popular Agora. Em 2017, o número de 

despachos para os clientes caiu drasticamente, para cerca de 6.000 notícias mensais, e o 

serviço era comprado por 76 veículos de comunicação das cinco regiões brasileiras. 

Cerca de um quarto desse conteúdo
203

 tem sido produzido pela equipe da Folhapress. 

Há diferentes tipos de pacotes de conteúdos, que variam em tamanho, para o fim a que 

se destinam (site ou jornal impresso) e também segundo público a ser atingido. Os 

preços variam. Para um jornal de Pato Branco (PR), o valor do pacote é de 1.500 reais, 

enquanto para outro de Porto Alegre chega a 8.000 reais. A Agência O Globo possui 14 

funcionários, sendo quatro jornalistas, distribui 130 textos e 1.500 imagens por dia para 

cerca de 50 assinantes e um número estimado de 1.500 clientes avulsos que compram os 

conteúdos individualmente. Cada texto avulso custa em média 1.000 reais, enquanto 

uma foto para uso em jornal impresso sai por 65 reais. 

Numa conta simplificada, as três agências teriam um total de 376 assinantes, 

desconsiderando-se que há veículos que podem assinar conteúdos de mais de um 

serviço noticioso. É o caso do Correio do Povo, que compra textos da Agência Estado e 

fotos da Folhapress. Esse número de 376 assinantes corresponde a 7% dos 5.354 jornais 

e sites mapeados pelo Atlas da Notícia. É pouco provável que haja compartilhamento 

desse conteúdo entre veículos de uma localidade, já que são concorrentes entre si. 

                                                 

203. O editor Emerson Voltare estimou que de um conjunto de 200 notícias diárias, cerca de 50 
são produção própria, constituída de textos produzidos por telerreportagem, que se baseia em 
despachos de outras agências, notícias da internet, TVs em geral, e pela apuração telefônica 
da equipe da Folhapress, sobretudo para o noticiário de clubes de futebol e casos de grande 
repercussão que a Folha de S.Paulo não cobre. 
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Fonseca (2005, p. 127) afirma que a criação de agências se insere dentro de uma 

“estratégia de racionalização do trabalho e de redução de custos que inexistia nas 

empresas brasileiras até os anos 1950” e centralizar a produção de notícias se tornou 

uma forma de “reduzir custos com pessoal, com espaço físico, com meios de transporte 

e com outros materiais necessários à realização do trabalho. Além disso, permite um 

maior controle do que é produzido”. 

A editora-chefe Teresa Navarro afirma que uma redução de custos por parte dos 

clientes já afetou o negócio da Agência Estado: 

Já tivemos um corte de uns 20% [no número de funcionários]. Somos 
menos impactados que os veículos normais, por dois motivos. Num 
primeiro momento, a agência de notícias que distribui passou a ser 
uma alternativa menos custosa, mais barata, em vez de manter uma 
redação enorme. Se você tem uma redação muito grande, sai mais 
caro do que comprar notícia. Você pode manter uma redação mais 
enxuta. Mas nos últimos anos a crise do jornalismo se tornou tão 
intensa que aí começou outro processo, que foi de corte nos pacotes. 
Vendemos pacotes, que é um de política, economia; outro de 
variedade, esportes. A pessoa pode comprar só esportes. Só política. 
Ou tudo. Com o agravamento da crise, começamos a sofrer também, 
porque aí teve que cortar inclusive custo com fornecedor. 

Emerson Voltare, da Folhapress, afirma que as agências de notícias atravessam 

um momento difícil: 

De 2002 à 2014, [a situação] foi estável. Às vezes aumentava a parte 
de texto, diminuía a de foto, aumentava a de foto, então era um 
ajuste. A queda foi brusca de 2014 pra cá. Mudou o modelo de 
negócio e teve a crise econômica, que se acentuou, principalmente, 
em 2015. E, no caso do SNG [Serviço Noticioso Geral], os clientes na 
parte de material didático e de agência de publicidade não caíram 
tanto. Mas nossos clientes de jornais impressos caíram muito. 
Aumentou um pouco a parte de internet, só que internet é um modelo 
de negócio que ainda não paga muito. 

Assim persiste a questão: por que os jornais se assemelham tanto uns aos outros?  

5.15) O uso indiscriminado de conteúdos  

As agências entrevistadas possuem um sistema frágil de fiscalização sobre o 

conteúdo utilizado por veículos de comunicação que não são assinantes. Trata-se de 

uma preocupação recente e ainda não estruturada. Há casos de repórteres que localizam, 

pela internet, um texto seu que foi republicado em jornais ou sites sem crédito algum e 

alertam o serviço noticioso. Só então os departamentos jurídicos são acionados. Porém, 

muitas vezes esse é apenas o começo de um problema. Voltare, da Folhapress, 

exemplifica que, certa vez, descobriu um site que reproduzia textos da Folha que não 

possuía uma pessoa jurídica por trás e cujo servidor estava localizado no Panamá. 
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Na Agência Estado, que recomenda aos clientes que usem a marca “Estadão 

Conteúdo” nos créditos, o foco também não está no uso que os assinantes fazem do 

material, mas naqueles que não pagam pelo serviço e copiam o material originário do 

serviço noticioso. Explica Teresa Navarro: 

O que a gente se preocupa é com o uso indevido da notícia. Pirata. 
Às vezes, você pega reprodução de matéria nossa, nem tanto pela 
mídia, por blogs. E aí vai em cima. Eles têm que creditar. Já temos 
vários casos. Não nos preocupamos tanto em checar com os nossos 
clientes. 

Em um mundo cada vez mais conectado, com informações circulando por 

diversas plataformas e vindas de diferentes fontes, a falta de fiscalização das agências 

de notícias sobre o conteúdo que distribuem facilita o trabalho de quem pratica o mau 

jornalismo. No estudo de Oliveira (2014, p. 536), quatro
204

 de dez grandes veículos 

regionais não fizeram atribuição autoral às agências, fato que também foi demonstrado 

por esta tese com citação de exemplos apresentados no capítulo anterior. Na prática, um 

produtor de conteúdo mal intencionado está tendo acesso aos conteúdos das agências de 

forma gratuita e sem precisar assinar os serviços por meios indiretos. É o crime que 

compensa. Na análise de Voltare, da Folhapress: 

São poucos os grandes jornais de capitais que têm uma linha própria. 
Talvez o Sul tenha um pouco mais, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. E também os jornais, tirando a exceção de meia dúzia, são todos 
ligados a políticos. São poucos que não são ligados a interesses 
locais. O Brasil não tem esse hábito de leitura, é um troço tão 
complicado de você... Nunca vendeu muito jornal no Brasil. Vendia no 
interior, chegou a vender mais quando tinha importância do 
classificado. Eu acho que a gente vive uma bolha, né? 

Chega-se, então, a uma situação sem controle: a notícia vira commodity, o 

espaço editorial é negociado em um balcão, a internet vira um jogo de audiência, a 

política do toma-lá-dá-cá dita a pauta de jornais locais, conteúdos circulam livre e 

indiscriminadamente e as condições de sustentabilidade do negócio impedem até de se 

pensar em melhorar esse quadro. Há, evidentemente, consequências disso tudo para a 

democracia, e elas não são nada boas, como veremos no próximo capítulo. 

  

                                                 

204. São eles: Estado de Minas, Diário de Pernambuco, Diário do Nordeste e Zero Hora. 
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6. OS IMPACTOS NA DEMOCRACIA 

O Brasil saiu dividido das urnas em 2014, e parte da responsabilidade deve ser 

atribuída a uma cobertura midiática que privilegia, historicamente, temas conflituosos. 

Essa análise encaixa-se perfeitamente no que James Fallows expressou ao se ver diante 

de mensagens incessantemente negativas proferidas nas notícias nacionais, regionais, 

locais, domésticas. É como estar diante de uma tempestade, sem guarda-chuva e 

nenhum abrigo à vista. Dificilmente se escapará ileso. “Depois de ouvir durante anos e 

anos esse tipo de interpretação política, o povo está preparado para se desapontar com 

quem quer que esteja no poder” (1997, p. 172). 

Os resultados das eleições presidenciais de 2014 indicaram uma clara divisão da 

sociedade. A polarização de “nós” contra “eles” foi preservada também pelas páginas 

dos jornais. Nesse tipo de definição da ideologia, como ensina Van Dijk (1998 apud 

HART, 2014, p. 3), as nossas crenças e atitudes são sempre consideradas positivas, 

enquanto as dos nossos inimigos só podem ser negativas. A imprensa não foi capaz ou 

teve interesse de desarmar os espíritos após o fim das eleições. Na verdade, nada indica 

que se esforçou para isso. 

No pouco espaço que têm para oferecer ao leitor o maior número de notícias 

possíveis, os jornais locais se acomodaram em trazer conteúdos políticos de segunda 

mão. Nestes anos convulsionados, em que o debate público e o engajamento dos 

brasileiros deveriam servir para melhorar a qualidade da democracia, os veículos de 

comunicação dos interiores reproduziram discursos já prontos, quando era conveniente. 

A adaptação dos conteúdos respeitando o tom local foi, na maioria das vezes, ignorada 

ou deixada em segundo plano. A população de uma cidade ouvia falar das 

manifestações da Avenida Paulista como se tivessem ocorrido na praça com coreto 

vizinha às suas casas. 

Informar é um dever do jornalismo e uma contribuição essencial que a mídia dá 

para a democracia. É por meio da imprensa que se podem debater ideias, ouvir e 

expressar opiniões diversas, orientar-se sobre questões-centrais da comunidade, 

interagir e engajar-se na vida política. Por séculos, o jornalista valeu-se dessa 

responsabilidade para exercer sua função de watchdog. Essa função permanece válida.  

Interessada em analisar como se processa a formulação de políticas públicas na 

América Latina, Sallie Hughes mostra que os veículos de comunicação exercem grande 

influência, seja para favorecer o encaminhamento de questões de interesse coletivo ou, 
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no extremo oposto, bloqueando agendas de temas relevantes para que elas não se 

tornem realidade. A mídia pode trazer à tona problemas que os governantes não 

consideraram ou não consideravam urgentes, desempenhando o papel de programador 

da agenda, ou cobrar respostas rápidas e de alto nível em momentos de crises, induzindo 

a classe política a buscar meras ações simbólicas ou políticas mal projetadas. 

Nas duas últimas décadas, alerta Hughes, políticos eleitos da América Latina 

valeram-se de técnicas “menos democráticas” para cooptar e controlar meios de 

comunicação críticos ou jornalistas individuais. “Isso inclui proteger os radiodifusores 

da concorrência em alguns países, enquanto em outros distribuem frequências de 

transmissão para amigos, familiares ou aliados políticos dentro e fora do governo”, 

afirma Hughes (2010, p. 274), que focou seu objeto no meio radiofônico. Em troca, os 

veículos de comunicação produzem enquadramentos das notícias que conferem 

legitimidade a certos atores, propostas de políticas e visões do mundo, ou, 

alternativamente, omitem, ocultam ou obscurecem que certas opções entrem na 

consciência pública. É o que ocorreu quando jornais deste corpus se diferenciaram dos 

veículos de circulação nacional, adotando uma postura menos crítica na cobertura em 

relação às duas denúncias contra o presidente Temer e imediatamente passaram a 

desnudar interesses locais por mais recursos para o município ou a não-interrupção do 

programa federal Minha Casa, Minha Vida. 

A pesquisadora afirma que a mídia, embora não seja criadora dos escândalos 

políticos, acaba por se beneficiar deles uma vez que cresce seu poder diante da 

sociedade. Nessas circunstâncias, os meios de comunicação tendem a apoiar coalizões, 

sobretudo aquelas que podem lhe trazer algum retorno imediato. “Esse parece ser o caso 

quando as questões de política que afetam o negócio de mídia ou os interesses 

profissionais são discutidos por atores políticos, como quando as legislaturas adotam 

reformas ou questões relacionadas à profissionalização do jornalismo”
205

.  

No Brasil, esse tipo de aliança midiática ficou evidente por ocasião da proposta 

para criação do Conselho Federal dos Jornalistas, encaminhado pelo então presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva em 2004. Antes mesmo de promover um debate junto a seus 

leitores, a Folha de S.Paulo condenava com veemência a iniciativa
206

. Diários locais e 

regionais igualmente trataram do assunto, sempre procurando minar a proposta. Em 3 

                                                 

205. Ibid, p. 283. 
206. Folha de S.Paulo, “Lula quer conselho para fiscalizar jornalismo”, 6/8/2004. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u63040.shtml>; acesso em 5 nov. 2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u63040.shtml
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de novembro de 2017, 13 anos depois, O Estado de S. Paulo, em editorial
207

, relembra o 

episódio para afirmar que “não é um democrata quem pretende, como anunciou, ‘fazer a 

regulação dos órgãos de imprensa’, um eufemismo nada sutil para um declarado 

programa de controle estatal dos meios de comunicação”. Quando a imprensa decide 

pela interdição de um assunto, constantemente associando-o a percepções negativas, há 

remotas chances de o debate prosperar junto da classe política e da sociedade. 

É difícil mensurar o impacto que o jornalismo pode trazer à democracia, a 

despeito de muitas pesquisas afirmarem que o acesso à informação exerce alguma 

influência sobre as decisões dos cidadãos em períodos eleitorais. Com o propósito de 

medir esse peso, os economistas Christian Bruns e Oliver Himmler testaram essa 

hipótese sobre um conjunto de 150 jornais locais na Noruega e descobriram, de forma 

empírica, que o aumento na circulação dessas publicações está associado a níveis mais 

elevados de eficiência dos governos locais. A Noruega, em particular, é um intrigante 

caso de estudo, porque a população desse país nórdico está entre as que mais 

consomem
208

 jornais diários em todo o mundo e conta com um poder político 

descentralizado. Cada municipalidade tem autonomia para decidir como utilizar os 

recursos, o que faz com que a eficiência dos serviços públicos, que respondem por 15% 

do PIB do país, seja uma questão crucial. 

A premissa é a de que se os meios de comunicação servem para informar os 

eleitores e algumas jurisdições recebem melhor cobertura que outras, essas últimas 

estarão com menos informações à disposição do público e cobrarão menos das 

autoridades. Assim, a hipótese formulada por Bruns e Himmler, no ano de 2011, foi a 

de que a lacuna de informação entre políticos e eleitores deveria ser menor em áreas de 

alta atividade da mídia, proporcionando maior eficiência na provisão de serviços. Outra 

informação relevante é que o consumo de notícias por meio de jornais entre os 

noruegueses aumenta conforme a escolaridade. Em um levantamento econométrico, 

foram testadas variáveis de controle como leitura e alcance dos jornais, idade, 

                                                 

207. Estado de S. Paulo, “A mídia dos sonhos de Lula”, 3/11/20147. Disponível em: 
<http://digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo/20171103>; acesso em 5 nov. 2017. 
208. De acordo com a World Press Trends, a Noruega tem um consumo superior a 650 jornais 
a cada 1.000 adultos, um número ligeiramente inferior ao do Japão. O Brasil, neste mesmo 
ranking, surge com apenas 42 jornais a cada 1.000 adultos. Nas grandes cidades 
norueguesas, 64% das casas têm uma assinatura de jornal, enquanto nas áreas mais remotas 
esse número chega a 75%. As principais fontes informativas são da TV pública NRK, da 
emissora comercial TV2, do jornal de circulação nacional Aftenposten, dos tabloides VG e 
Dagbladet e dos jornais regionais e locais, de acordo com o relatório Digital News Report, da 
Reuters. O país é um dos que lideram os esforços da indústria jornalística em persuadir os 
leitores a pagarem por notícias online, facilitando a transição para o mundo digital. 

http://digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo/20171103
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escolaridade, religiosidade, atividade política, população, participação em eleições, 

entre outras. O objetivo era descobrir quais delas exerciam maior influência sobre a 

eficiência do serviço público, que na Noruega é devidamente medida.  

Mais de uma variável de controle revelou exercer influência. Em lugares com 

mais imigrantes ou pessoas religiosas, a eficiência da máquina pública era menor, o 

inverso do que ocorria onde a população tinha níveis maiores de escolaridade. Já o 

impacto dos jornais sobre a eficiência do governo dependia da população do município 

ou do nível de urbanização. “Muitas comunidades menores ou não urbanas são bastante 

dispersas e os jornais podem, portanto, desempenhar um papel mais importante na 

distribuição de informações do que em comunidades maiores”, afirmam Bruns e  

Himmler (2011, p. 487). Nas localidades pequenas, o espaço dedicado às notícias de 

política local tende a ser maior, favorecendo a conscientização para os problemas da 

cidade. “A ideia básica é que um eleitorado mais informado oferece incentivos para que 

os políticos se comportem bem.”
209

  

Outro estudo empírico com amostragem mais antiga demonstrou que a cobertura 

do noticiário faz diferença no comparecimento de eleitores nas urnas, mas desde que os 

meios de comunicação publiquem informações políticas relevantes. Martin Baekgaard 

et al. (2014) levantaram dados de 2004 a 2009 em 272 municipalidades da Dinamarca, 

muitas com um jornal local e várias sem nenhum. Naquele país, o voto não é obrigatório 

e o eleitor precisa se registrar antes para poder participar no dia da votação. Para medir 

a influência da mídia, os pesquisadores testaram variáveis como a preferência partidária, 

a fragmentação dos partidos, o local de moradia em cada pleito, a população das 

localidades, idade, estado civil, se estava empregado ou era imigrante, entre outras. “À 

medida que os grandes veículos de comunicação se afastam da cobertura local, cai a 

inclinação do eleitorado em votar. Para os políticos e ativistas preocupados com a 

participação dos cidadãos no processo democrático, esta é uma má notícia”
210

.  

Citar dois estudos econométricos não foi à toa. A economia política da 

comunicação, disciplina que integra as Ciências da Comunicação, obriga o pesquisador 

a adotar um olhar crítico sobre as diversas interfaces comunicacionais e como elas, 

inseridas dentro de uma lógica capitalista, favorecem a construção de um ambiente, 

democrático ou não. Com o advento das novas tecnologias, o noticiário online se tornou 

mais acessível, porém cada vez mais submetido e/ou subordinado a uma lógica de 

                                                 

209. Ibid, p. 490. 
210.  Ibid, p. 18. 
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plataformas dominadas por grandes corporações (leia-se Google e Facebook). Estariam 

os jornais impressos fadados a perderem seu espaço na construção do debate público? O 

que já se sabe, reforçado pelas entrevistas apresentadas no capítulo anterior, é que os 

meios de comunicação ainda são largamente corporativizados, comercializados, 

mercantilizados e concentrados. Ser dono de jornal, seja um de uma pequena cidade do 

interior ou de uma metrópole mundial, representa poder.  

Nos Estados Unidos, uma onda de fusões e concentrações midiáticas em torno 

de conglomerados corporativos de comunicação ameaça diretamente a democracia, 

segundo defende Robert McChesney em Rich Media, Poor Democracy. Para o autor, 

que via essa realidade se espalhar mundialmente no fim dos anos 1990, quanto mais 

ricos e poderosos os gigantes da mídia se tornam, mais pobres as perspectivas para uma 

democracia participativa. O que está se perdendo é a cara e histórica noção, construída 

nos últimos séculos, do jornalismo como um serviço público, um objetivo que até as 

empresas comerciais levavam a sério em prol da democracia. 

Um problema de longo prazo dos meios de comunicação comerciais 
locais – sobretudo os jornais diários e as emissoras de televisão – é a 
sua relutância para realizar investigações críticas sobre os mais 
importantes e poderosos interesses comerciais locais. A despeito dos 
padrões profissionais, tem havido uma espécie de ‘Décimo primeiro 
mandamento' na mídia comercial: não cobrirás criticamente grandes 
empresas e bilionários locais. Isso faz muito sentido em termos 
econômicos, já que os poderes locais são muitas vezes grandes 
anunciantes. E também faz sentido política e socialmente, uma vez 
que os proprietários e gerentes de mídia frequentam os mesmos 
círculos que os principais acionistas e executivos das companhias 
empresariais locais. Eles não são o tipo de pessoas ou instituições 
que as empresas inteligentes desejam antagonizar – e os meios de 
comunicação são negócios tanto quanto outras empresas que visam 
maximizar o lucro. Isso é mais verdadeiro do que nunca numa época 
em que o jornalismo investigativo de qualquer espécie é geralmente 
mal visto por ser muito caro e ruim para os lucros. (MCCHESNEY, 
1999, p. XV, tradução nossa) 

De acordo com Kristy Hess e Lisa Waller, pesquisadoras australianas e autoras 

do já citado Local Journalism in a Digital World, o estudo da economia política da 

comunicação é fundamentado na teoria social e tem raízes no século XVIII a partir de 

pensadores como Adam Smith, Karl Marx e Frederick Engels, que deram o aporte 

teórico para a Escola de Frankfurt e para a tradição norte-americana de estudos de 

mídia. Elas citam estudiosos recentes, como Peter Golding, Graham Murdoch e Robert 

McChesney, que têm “problematizado a contradição de um sistema midiático voltado 

para o lucro, altamente concentrado e saturado pela publicidade ante os requisitos de 

uma comunicação para uma sociedade democrática” (2017, p. 21). Economistas 
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políticos críticos argumentam que a mercantilização (“commodification”, do termo em 

inglês) das notícias se intensificou nos anos recentes junto das empresas tradicionais, 

por meio dos grandes conglomerados midiáticos, e se expande com a mesma voracidade 

para o mundo digital.  

Já a teoria democrática contemporânea, embora reconheça haver uma relação de 

proximidade entre políticos, vida pública e jornalistas nas democracias liberais, atribui 

ao jornalismo um papel democrático “normativo”, no sentido de que ele é visto como 

deveria ser e não como é, de fato. É nesse ponto que entra a visão do watchdog do 

jornalista, na qual o jornalismo faz as vezes do “quarto poder”. Acredita-se até que a 

imprensa deveria atuar como o guardião da democracia. Mas há outras intersecções 

possíveis, como o modelo de responsabilidade social (a objetividade jornalística é um 

dogma e a imprensa tem a incumbência de manter e desenvolver uma sociedade livre), a 

democracia deliberativa (no conceito habermasiano, a mídia é a arena privilegiada da 

esfera pública e onde os cidadãos podem deliberar sobre as questões de interesse 

comum), a teoria participativa (os jornalistas são uma espécie de facilitadores para que 

haja um envolvimento crítico dos cidadãos) e a função democrática radical (os 

profissionais da imprensa devem se tornar participantes diretos e advogados das 

comunidades a que servem).  

A teoria democrática inspirou o trabalho de Robert Putnam. Em Bowling Alone: 

The Collapse and Revival of American Community (2001), o estudioso afirma que, 

quando os cidadãos passam a consumir menos de um produto local e mais de um 

externo, uma das consequências é que tendem a se afastar dos assuntos de suas 

comunidades. Um dos indicadores utilizados por ele foi a queda nos índices de leitura 

de jornais comunitários. Isso porque pessoas menos informadas sobre os problemas que 

lhe afetam diretamente se sentem menos propensas à participação política. A partir do 

conceito de capital social, que consiste na organização de uma sociedade em redes, 

normas e baseada na confiança social e reciprocidade, Putnam detectou por meio de 

pesquisas que os norte-americanos tinham interesses cada vez menores sobre as 

comunidades locais. É uma questão que tem sua origem nos anos 1960 e 1970 e que 

preocupa porque resulta em menor engajamento político e capital social. Na prática, 

esse problema corresponde a taxas decrescentes de participação em eleições e 

campanhas eleitorais, redução do interesse pelas questões políticas locais e menor 

participação dentro das próprias comunidades. 
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Partindo aparentemente das mesmas preocupações de Putnam, e em um hiato de 

quase duas décadas, Mark Zuckerberg publicou o manifesto
211

 “Building Global 

Community”, em que parte da pergunta “estamos construindo o mundo que queremos?” 

para discorrer sobre pontos que considera relevante para um mundo em que 2 bilhões de 

pessoas são usuárias de sua rede social. O texto afirma que a sua empresa está 

construindo a “infraestrutura social” para unir novamente a humanidade, e, para tanto, 

as comunidades precisam estar informadas. Na defensiva por ser acusado de fazer 

pouco para evitar a polarização e a proliferação de fake news, as notícias falsas, ele 

afirma que o Facebook traz conteúdo noticioso mais diversificado do que o oferecido 

por “duas ou três emissoras de TV ou lendo os mesmos jornais com suas consistentes 

visões editoriais”. Mas diz estar disposto a auxiliar as empresas jornalísticas: 

Um forte setor de notícias também é fundamental para a construção 
de uma comunidade informada. Dar voz às pessoas não é suficiente 
sem ter pessoas dedicadas a descobrir novas informações e a 
analisá-las. Também devemos apoiar o setor de notícias para garantir 
que esta vital função social seja sustentável – desde o aumento das 
notícias locais, até o desenvolvimento de formatos mais adequados 
para os dispositivos móveis e melhorando a gama de modelos de 
negócios em que as organizações de notícias dependem. 
(ZUCKERBERG, 2017) 

Em 8 de fevereiro de 2018, a Folha de S.Paulo anunciou em editorial sua 

decisão de deixar de publicar conteúdo na página do jornal no Facebook
212

. A medida 

foi uma reação à alteração que a rede social efetivou um mês antes nos feeds de notícias 

(as páginas iniciais dos usuários), reduzindo a exposição de reportagens de empresas 

jornalísticas. Na visão do diário paulista, a medida favorecerá a criação de “bolhas” de 

opiniões e a propagação das notícias falsas (“fake news”, em inglês). Na justificativa, o 

Grupo Folha, que possui entre os jornais brasileiros o maior número de seguidores na 

rede social (5,95 milhões), lembrou que já havia recusado oferecer conteúdos 

gratuitamente conteúdos por meio de uma plataforma do Facebook, a Instant Articles. 

“Em contraste com esse condomínio fechado das convicções autorreferentes, caberá ao 

conjunto dos veículos semelhantes à Folha enfatizar sua condição de praça pública, em 

que se contrapõem os pontos de vista mais variados e onde o diálogo em torno das 

diferenças é permanente”, concluiu o editorial. 

                                                 

211. Facebook, “Building Global Community”, 16/2/2017. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-
community/10154544292806634/>; acesso em 9 nov. 2017. 
212. Folha de S.Paulo, “Folha deixa de publicar conteúdo no Facebook”, 8/2/2018. Disponível 
em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-
facebook.shtml>; acesso em 9 fev. 2018.  

https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/10154544292806634/
https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/10154544292806634/
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A autorreferência da Folha como uma instituição da esfera pública é simbólica. 

A esfera pública está em disputa entre velhos e novos modelos de comunicação. O 

enfoque de Habermas (2008) via com criticidade a homonegenização da mídia, que 

estaria levando à massificação e à alienação da sociedade no século XX. Mas essa visão 

desconsiderava a emergência de novos segmentos sociais e de novos fluxos 

comunicacionais. A chegada do Facebook desestabilizou de vez a forma de distribuição 

e consumo de notícias, tirando dos veículos de comunicação muito do poder que 

detinham. Dizer agora o que acontecerá nessa disputa entre a rede social e o jornal 

paulista e tantos outros que possam se aliar a ele, é pura especulação. O que se pode 

afirmar com segurança é que essa briga isola ainda mais os jornais dos interiores, já que 

eles não terão fôlego para se opor a um Facebook e estão longe de possuir expressão ou 

musculatura para integrar o grupo de “jornalismo profissional”, como se autoenquadra a 

Folha de S.Paulo. 

Por trás dessas visões distintas de dimensionar o papel do jornalismo nas 

democracias, os estudos das ciências sociais costumam se posicionar no intervalo entre 

dois grandes blocos conceituais, sumarizados na dicotomia entre as teorias hiper e 

hipomidiáticas. No primeiro caso, os fenômenos sociais, sejam eles econômicos, 

políticos ou culturais, passam pela comunicação de massa, enquanto na segunda 

hipótese essa passa a ser instrumental, ou seja, os veículos de comunicação são apenas 

um meio pelo qual se transmitem mensagens, não necessariamente com influência sobre 

as interações socioculturais. Na comunicação política, duas perspectivas antagônicas 

são decorrentes dessas hipóteses.  

A tese dos efeitos negativos (ou “theories of media malaise”, do termo original 

em inglês)
213

 dá conta de que a cobertura jornalística tende a não-contribuir ou até 

prejudicar a aprendizagem dos assuntos públicos e que parte da responsabilidade deve 

ser atribuída à mídia pela forma depreciativa com que retrata os políticos em geral. 

Segundo levantamento de Pippa Norris, essa corrente de pensamento surgiu na literatura 

da ciência política com o estudo de Kurt e Gladys Lang (1966 apud NORRIS, 2004, p. 

3), que foram os primeiros a associar a ascensão das redes de notícias com um 

sentimento mais generalizado de desencantamento com a política entre os norte-

americanos. Nos anos 1970, no contexto pós-Vietnã e pós-Watergate, essa linha de 

                                                 

213. Podem ser identificados como autores partidários da tese dos efeitos negativos ENTMAN 
(1989), SARTORI (1994), CAPELLA e JAMIESON (1997), FALLOWS (1997), BLUMLER (1997) 
e Patterson (1998). 



229 

 

pesquisa ganhou força, associando a exposição ao noticiário com a crescente percepção 

do cinismo da sociedade em relação à classe política.  

Em sentido oposto, Norris sustenta a tese
214

 de que a atenção e a exposição 

crescente ao noticiário têm contribuído para o engajamento cívico uma vez que 

proporciona maior conhecimento, interesse e compreensão da política, o que antes da 

era digital era pouco provável. Em sua argumentação, ela afirma que o avanço 

tecnológico da indústria da comunicação permitiu a fragmentação e a diversificação de 

formatos, níveis e audiências, e isso tem elevado o consumo de notícias. Embora aceite 

que há uma crescente expansão de notícias do tipo “infotainment”, focadas em casos de 

escândalos, celebridades e sexo, Norris apresenta dados de que cresceu a produção de 

notícias “sérias”, como as coberturas de assuntos internacionais, políticas públicas e 

debates parlamentares, porque há mais canais disponíveis para transmitir esse tipo de 

noticiário. “Os estudos disponíveis sugerem fortemente que a evolução da cobertura 

política observada em determinados países é muitas vezes altamente particularista e 

contextual, em vez de representar tendências comuns a todas as sociedades pós-

industriais”, afirma (NORRIS, 2004, p. 10). 

E, dentro desta corrente teórica, o público é visto não como um agente que 

responde passivamente à comunicação política, mas que está crítica e ativamente 

“peneirando, descartando e interpretando a informação disponível”, diz Norris. Para se 

criar um “ciclo virtuoso”, a autora afirma que quanto maior e mais prolongada a 

exposição na mídia de questões públicas, mais aumentam as chances de participação das 

pessoas no processo político. Já se os veículos de comunicação renunciassem a essa 

tarefa, não haveria grandes prejuízos, uma vez que eles têm menos força para 

desengajar a sociedade, e o público possui cada vez mais fontes alternativas para se 

informar sobre os acontecimentos. 

Há evidências de que os jornais locais podem fazer parte desse “ciclo virtuoso”. 

Moy et al (2004) realizaram um survey com 456 moradores de Seatle e descobriram que 

os veículos impressos têm maior capacidade de mobilizar os cidadãos a participarem da 

política do que as TV locais, que exercem maior poder na definição dos temas em 

                                                 

214. A pesquisadora afirma que os estudos dessa corrente são esparsos, sendo, portanto, 
sufocados pelo coro majoritário dos que reclamam do jornalismo. Além de seus próprios 
estudos, ela cita Kenneth Newton (1997), Christina Holtz-Bacha (1990) e Curtice, Schmitt-Beck, 
Schrott (1998) como outros autores dessa vertente de pesquisa (apud NORRIS, 2004, p. 6). 
Hess e Waller apontam outros estudos que reconhecem o uso positivo da mídia: SHAH et al, 
2001; JEFFRES et al, 2007; RICHARDS, 2013; apud HESS & WALLER, 2017, p. 17). 
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discussão. E essa participação não se dá por conta da qualidade da cobertura política, já 

que não houve correlação entre o engajamento político e a percepção que os 

entrevistados tinham da mídia (tendenciosa, superficial ou movida a lucros) e dos 

profissionais de comunicação (se exerciam corretamente o papel de watchdog ou só 

publicavam notícias negativas). 

A atenção ao conteúdo de notícias locais pode melhorar a crença da 
audiência de que os bons cidadãos participam de assuntos políticos e 
que sua participação pode ser efetiva. Essa atenção também pode 
tornar prática a tarefa da participação política, vista como assustadora 
e demorada. Ou seja, os cidadãos podem acreditar que, se seus 
amigos e vizinhos estão participando de reuniões do município ou 
levantando dinheiro para organizações locais, então eles também 
podem fazer isso. (MOY et al, 2004, p. 542, tradução nossa) 

Mas um encontro
215

 ocorrido em 2015, do outro lado do Atlântico, entre sites 

independentes de jornalismo local nos Estados Unidos, país com tradição no noticiário 

comunitário, indicou que muitas dessas iniciativas estão morrendo por incapacidade de 

planejamento financeiro e até pela concorrência de newsletters com conteúdos 

informativos que são enviadas por políticos locais. De graça, é claro. 

O Cincinnati Post serve de exemplo. Ao encerrar sua atividade na véspera do 

Ano Novo de 2007, tinha uma circulação de 27 mil exemplares e parte dos leitores 

migrou para o Cincinnati Enquirer. Os pesquisadores Sam Schulhofer-Wohl e Miguel 

Garrido (2013) descobriram que a falta de concorrência editorial reduziu o interesse dos 

moradores de Kentucky e subúrbios vizinhos pela política nos anos seguintes. Houve 

menos candidatos locais, os governantes ficaram mais propensos a disputar e conquistar 

a reeleição e os gastos com eleitores e de campanha diminuíram. Segundo os autores, o 

Enquirer tinha uma postura menos crítica e vigilante do que o Post. 

Essa situação se repetiu anos depois e estudos apresentam evidências de que o 

jornalismo local fazia diferença. Lee Shaker (2014) correlaciona o fechamento dos 

jornais Seattle Post-Intelligencer, de Seattle, e Rocky Mountain News, de Denver, com 

uma redução no engajamento cívico. Considerados como segundo jornal de suas 

respectivas cidades, os veículos encerraram as atividades por problemas financeiros. 

Com base em pesquisas de opinião de 2008 e 2009, Shaker pontua que o acentuado 

declínio do engajamento da população não ocorreu de forma tão expressiva nas outras 

cidades em que jornais não deixaram de circular. “O declínio do engajamento cívico é 

                                                 

215. Poynter, “Why local online sites dies: a post-mortem with a possible silver lining”, 
5/10/2015. Disponível em: <http://www.poynter.org/2015/why-local-online-sites-died-a-post-
mortem-with-a-possible-silver-lining/376792/>; acesso em 19 jan. 2016. 
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impulsionado por uma diminuição na produção de notícias ou uma redução no consumo 

dela?”, questiona o autor do estudo
216

, deixando, contudo, a questão no ar. 

Em setembro de 2012, o New Orleans Times-Picayune deixou de ser impresso 

diariamente para se tornar um jornal trissemanal. Para buscar alguma evidência de que 

essa decisão teria impacto sobre a população, Johnson, Goidel e Climek (2014) 

realizaram um survey com 1.043 moradores de New Orleans. O que eles descobriram já 

apontava para um senso comum que vem se confirmando ao longo do tempo: as pessoas 

tendem a reduzir a importância que elas mesmas dão ao noticiário, mas consideram que 

as outras pessoas (o “third-person effect”, em inglês) seriam afetadas negativamente 

com a redução de notícias à disposição.  

Há implicações subsequentes no apoio aos processos democráticos, 
nas percepções de legitimidade política e/ou nas confianças social e 
política? À medida que os cidadãos acreditam que os outros estão 
menos informados sobre a política e assuntos públicos, eles também 
podem ter menos fé nos processos e nas instituições democráticas. 
(JOHNSON; GOIDEL; CLIMEK, 2014, p. 1255-1255, tradução nossa) 

Danny Hayes e Jennifer Lawless (2015) codificaram 6.000 reportagens sobre a 

disputa parlamentar pelo Congresso norte-americano em 2010 e confrontaram esses 

dados com pesquisas de opinião. Os pesquisadores perceberam que quanto menos os 

jornais locais informavam sobre a campanha, menos os eleitores das comunidades 

tinham capacidade de avaliar a performance de seus representantes e a qual espectro 

político pertenciam e tinham menor propensão a votar em futuros candidatos. Embora 

haja uma proliferação de fontes noticiosas e da cobertura das eleições nacionalmente, 

por meio de veículos de mídia tradicionais e blogs, os pesquisadores notaram que o 

engajamento aumentou somente entre aqueles que já tinham propensão a se importar 

com a política, mas que o declínio do jornalismo local produzia o efeito inverso. E isso 

se torna uma bola de neve de efeitos incontroláveis. “Quando as eleições se tornam 

menos competitivas, a mídia as ignora porque elas simplesmente não são dignas de 

serem noticiadas” (HAYES; LAWLESS; 2015, p. 460, tradução nossa) 

Wilson Gomes (2004) propõe superar a ideia de uma confluência binária dos 

domínios da política e da comunicação, incluindo um terceiro elemento, o mundo dos 

negócios privados. Essas três esferas foram, ao longo de um século, se acomodando, se 

encaixando, não necessariamente de forma perfeita, e criando um “sistema” que molda 

o que ele convenciona chamar de política midiática. Trata-se de um intricado sistema 

                                                 

216.  Ibid, p. 144. 
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relacional, em que cada segmento possui recursos que lhes são próprios e se associam 

ou vinculam uns aos outros em função de interesses particulares. Algumas dessas 

práticas acontecem à luz do dia, e poucas ganham a arena da “esfera de visibilidade 

pública” propiciada pelos meios de comunicação. É o que acontece quando um político 

se torna personagem frequente do noticiário. Mas, segundo o autor, a maioria dos 

interesses dos três domínios demanda reserva e sigilo e acabam sendo conhecidos 

apenas pelas partes – e não pela opinião pública. 

O universo da política controla o recurso de maior interesse dos outros domínios, 

que é o poder político. Os governantes têm a capacidade de tomar decisões, realizar, 

fazer e impedir que se faça. Eles possuem, também, o poder de executar, que é dispor 

dos recursos do Estado. O domínio da comunicação controla a esfera de visibilidade 

pública, em maior ou menor medida, e explicita à sociedade “tudo aquilo que existe e é 

relevante na atualidade”. Dentro do fazer jornalístico, uma das vertentes 

comunicacionais, Gomes afirma que uma das moedas de troca é o prestígio, que serve 

de recompensa e satisfação e pode ser obtido pela quantidade e qualidade da informação 

produzida. E, por fim, o recurso do domínio dos negócios privados posto à mesa é o 

dinheiro. Esse segmento comparece na política midiática para subsidiar as ações dos 

outros dois domínios, sempre movido pela lógica do lucro. 

As empresas brasileiras de comunicação sustentam-se basicamente 
em duas fontes: a propaganda governamental e os grandes 
anunciantes privados. Nessa última categoria, localiza-se o mundo 
dos negócios. Pequenas ou endividadas empresas de comunicação 
dependem substancialmente do sistema de propaganda estatal, 
enquanto as empresas maiores e mais rentáveis se apoiam nos 
grandes anunciantes do setor privado. As parcerias entre os 
domínios, a comunicação de massa e os grandes anunciantes, é 
estratégica para ambos, mas a parte mais sensível é certamente o 
veículo de comunicação. (GOMES, 2014, p. 115) 

É nessa triangulação, envolvendo duas ou três partes de cada vez, que a 

democracia tem de se equilibrar. Os políticos querem “aparecer nos jornais, nas revistas, 

no rádio e na televisão do modo que lhes renda o máximo de benefícios junto ao 

público” tanto quanto deseja uma exposição midiática desfavorável dos adversários, 

explica Gomes. É nesse sentido que podemos dizer que a agenda midiática está em 

disputa, e ela tem um valor de face. 

Há ainda o expediente da barganha entre mundo político e empresas 
de comunicação, em que o primeiro oferece recursos políticos, como 
verbas publicitárias públicas, concessões de rádio e televisão, 
empréstimos e financiamentos públicos, em troca do recurso 
midiático (exposição positiva, campanha favorável). Esta é uma 
barganha que envolve estruturas internas do subsistema, no caso, 
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governo e patronato da imprensa. Eis porque é mais fácil a quem 
governa conseguir apoio dos meios de comunicação do que a quem 
legisla ou, simplesmente, aos agentes políticos fora do governo. 
Quando o governo contribui com a empresa de comunicação através 
de publicidade oficial, frequentemente autoriza-se a pretender 
retribuição na forma de boa vontade editorial. Na forma mais aguda e 
problemática da relação, permite-se ao governo até mesmo 
demandas com relação à cobertura (favorável ou desfavorável) de 
acontecimentos políticos. (GOMES, 2014, p. 120) 

Como se viu no capítulo anterior, as relações de troca entre os poderes e os 

veículos de comunicação locais orbitam esse universo da política midiática. A 

publicidade legal, da forma como vem sendo utilizada no país, é um passaporte para 

uma cobertura domesticada das Prefeituras e Câmaras Municipais por parte dos jornais. 

Como os veículos participam anualmente de licitações, os riscos de não separar o 

editorial do comercial, como seria desejado, são enormes. A renovação dos contratos 

passa pelo noticiário político. Sem recursos, do Estado ou do mundo dos negócios, os 

jornais menores estão cada vez mais sufocados financeiramente e acabam por se 

submeter a toda sorte de relações nada republicanas. Alguns sobrevivem, capengando, 

enquanto outros morrem pelo caminho.  

Lance Bennett (1988 apud ZELIZER, 2004, p. 159) argumentava que as 

empresas de mídia falhavam em criar condições para as pessoas participarem da vida 

pública. Isso porque políticos e jornalistas sistematicamente criavam e usavam apenas 

informações compreensíveis e credíveis, mas não particularmente úteis para a 

democracia e a cidadania, o que fazia com que o público se tornasse refém do ciclo de 

notícias que os dois primeiros grupos controlavam. No melhor cenário, afirma Bennett, 

“o jornalismo ofertava notícias que eram fragmentadas, dramáticas, personalizadas e 

normatizadas, muitas vezes de maneira que se afastavam da informação completa que se 

imaginava necessária para os cidadãos em uma democracia”. 

Para Robert Entman, é aí que a sociedade corre perigo. Sem condições de 

produzir em economia de escala, com o rareamento dos anúncios e a crescente 

concorrência das diferentes mídias (em fins dos anos 1980, ele citava a TV, mas na 

atualidade a internet também disputa esse espaço), muitas cidades podem se considerar 

sortudas por possuírem um jornal ligado à comunidade. Onde reina o monopólio da 

informação há menores chances de existir um debate público de ideias e os veículos 

sobreviventes podem até se ver desobrigados de seguir valores caros ao jornalismo, 

como diversidade, seriedade, justiça e responsabilidade. 
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A preocupação de Entman era a de que o jornalismo falhava em estimular a vida 

pública e essa vivia ameaçada pela dependência da economia de mercado. O problema 

está não no mercado em si, mas no fato de que esse modelo econômico previne os 

jornalistas de nutrirem a sociedade com notícias que tornariam os cidadãos mais 

críticos. Como a economia de mercado pressupõe a concorrência, a notícia em si se 

torna um bem com valor próprio, portanto mercantilizável. Nessa configuração em que 

o mais importante produto da imprensa é a notícia, e não as ideias, por que razão as 

empresas jornalísticas vão querer entregar suas mercadorias que não seja a de 

rentabilizar seus dividendos? 

Pesquisas recentes de opinião pública revelaram um elevado grau de 

desconfiança dos brasileiros em relação às instituições democráticas. O Datafolha
217

 

mostrou que a Presidência da República, os partidos políticos e o Congresso estão entre 

as instituições em que os entrevistados demonstram ter menos confiança. A ordem é de 

sete para cada dez brasileiros que desconfiam da classe política – menos de 5% 

disseram confiar muito. No extremo oposto, estão as Forças Armadas, com 40% 

afirmando que confiam muito. Atrás dela, em um bloco intermediário vêm imprensa 

(22%), Judiciário (20%), Ministério Público (21%), Supremo Tribunal Federal (15%) e 

grandes empresas (12%). Nesse pelotão, metade dos entrevistados dizia confiar “um 

pouco” nessas instituições. 

Em uma pesquisa mundial da Edelman
218

, o Brasil é o terceiro país cuja 

população menos confia no governo. Apenas 24% afirmavam que confiavam no 

governo em 2016, perdendo para Polônia (20%) e África do Sul (15%). A desconfiança 

prevalece em 21 dos 28 países pesquisados, incluindo Japão (37%), Alemanha (38%) e 

Estados Unidos (47%). Esse porcentual é metade do índice dos que indicaram confiar na 

mídia (48%), um ponto porcentual acima dos norte-americanos e seis acima dos 

alemães. De maneira geral, a pesquisa aponta um descrédito generalizado sobre as 

democracias, com o Brasil pertencendo ao grupo dos 14 países em que a perda da fé no 

sistema supera a média global (62% ante 53%). Nesse levantamento, a mídia perdeu, 

pela primeira vez, a liderança na confiança entre as pessoas que buscam se informar por 

algum meio. No mundo todo, mecanismos de buscas, como o Google, são considerados 

                                                 

217. Datafolha, “Grau de confiança nas instituições”, 24/6/2017. Disponível em: 
<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2017/06/26/0185934f0a2a67acc0088da5d8ab3951.pdf
>; acesso em 18 nov. 2017. 
218. Edelman, “2017 Edelman Trust Barometer”, 17/1/2017. Disponível em: 
<https://www.edelman.com/global-results/>; acesso em 18 nov. 2017. 
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mais “confiáveis” do que os veículos de comunicação e 59% preferem receber 

informações de forma automatizada ante os 41% que consideram que notícias 

apresentadas de forma editada (potencialmente, pela mídia) são melhores. 

Em tese de doutorado, Nuno Coimbra Mesquita (2008, p. 56-57) distingue a 

questão da desconfiança da dimensão satisfação-insatisfação com a democracia. A 

primeira seria um reflexo de uma visão crítica a respeito do funcionamento das 

instituições, caracterizada por sintomas de cinismo e indiferença diante da política. Já a 

segunda deve oscilar conforme a capacidade de os governantes resolverem os 

problemas da população. O nó dessa questão decorre quando sucessivas avaliações 

negativas dos governos causam “maiores problemas para a democracia per si”. 

Acontece que essas avaliações são muitas vezes baseadas nas percepções que os 

cidadãos recebem pela mídia. 

A pesquisa de Mesquita tratou de avaliar o impacto que o noticiário do Jornal 

Nacional durante a crise do “mensalão”, em 2005, teve sobre a democracia. Calcada por 

uma agenda negativa referente ao campo da política, a cobertura da emissora de TV foi 

favorável a variáveis de confiança nas instituições e na maior satisfação com a 

democracia. Dito em outras palavras, o consumo do noticiário predominantemente 

negativo não tornou os cidadãos menos confiantes ou insatisfeitos com as instituições. 

A conclusão do autor é que os brasileiros souberam diferenciar desvios individuais de 

falhas estruturais no funcionamento das instituições, não perdendo a esperança.  

Norris sublinha a importância da multidimensionalidade do problema 
de confiança. Existe diferença entre o apoio que se dá à comunidade, 
aos princípios, desempenho e instituições do regime, bem como aos 
atores políticos. O público faria, nessa perspectiva, distinção clara 
entre esses distintos níveis de confiança. De acordo com Norris, nas 
últimas duas décadas do século XX, o apoio à comunidade e aos 
princípios democráticos permaneceu alto em regimes consolidados. A 
confiança nos políticos e a avaliação do desempenho do sistema 
democrático, apesar de variarem de país para país, têm caído em 
muitas democracias consolidadas e também nas mais jovens. 
(MESQUITA, 2008, p. 60) 

As pessoas necessitam de informação para se envolver em um mundo complexo. 

Isso vale para os níveis local, regional, nacional e internacional. O jornalismo ocupava 

um papel central no suprimento dessas informações e, pelo que se viu até agora, no 

novo ecossistema virou um coadjuvante. O jornal local, em particular, se tornou um 

reprodutor de notícias de segunda mão, baseado em poucas fontes, mais preocupado em 

agraciar os interesses dos governantes e empresários da região, que envelhece com o 

único público que ainda faz questão de receber edições impressas e patina para entrar na 
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arena digital, uma revolução ainda em curso. Isso traz consequências preocupantes para 

a democracia. Estudiosos definem o ambiente da informação política como vital para 

que exista o engajamento cívico, um dos princípios para que os governantes possam ser 

cobrados e representem, de fato, os interesses públicos. 

Friedland et al (2012, p. 43-44) alertam para o risco de estar ocorrendo, no 

mundo todo, a expansão dos “desertos de notícias locais”, onde as comunidades não são 

cobertas pelo noticiário, porque os jornais locais estão reduzindo a cobertura ou 

fechando completamente, e as emissoras e os meios de comunicação digitais fornecem 

pouca cobertura local significativa. O Atlas da Notícia, publicado pelo Projor e 

Observatório da Imprensa, revela que os desertos existem e afetam 70 milhões de 

brasileiros
219

. Dentro dessa perspectiva, a população fica à mercê da comunicação 

interpessoal e de informações de partes interessadas (políticos, governo local e 

empresas) para se manter informada sobre assuntos locais. 

Há, evidentemente, nessas preocupações um ideal de jornalismo local, e da 

sobrevivência dele enquanto instituição, que, talvez, já não faça tanto sentido 

especialmente entre as novas gerações ou pessoas que vivem em trânsito e com 

preocupações fora de suas comunidades. Rosenthiel et al (2012 apud NIELSEN, 2015, 

p. 17) apontou que 51% dos americanos disseram que não haveria impacto algum se os 

jornais locais fechassem. “Provavelmente porque, pelo menos em parte, o significado 

do que o ‘jornalismo’ significa pode estar mudando à medida que as pessoas acessam e 

recebem informações de fontes cada vez mais diferentes”
220

. 

Este é um debate que talvez apenas quando dois dos domínios da política 

midiática – a saber os universos da comunicação e da política – caminharem para a 

ponta do cadafalso é que teremos real dimensão dos danos à democracia. Mas ainda há 

tempo, e as transformações decorrentes da revolução digital que afetam a todos, 

inclusive o domínio dos negócios privados, podem ser uma daquelas raras 

oportunidades para que o jornalismo local volte a ser protagonista. 

  

                                                 

219. A questão do deserto de notícias atinge também os Estados Unidos. Em maio de 2017, a 
revista Columbia Journalism Review divulgou o projeto America’s Growing News Desert, que 
inspirou a versão brasileira do Atlas da Notícia. No Arizona, por exemplo, há 2,37 jornais a 
cada 100 mil habitantes, o menor índice per capita do país. O problema não atinge apenas as 
zonas rurais, mas também as áreas urbanas. No mapa norte-americano, pode-se ver inúmeras 
cidades que não contam mais com nenhuma publicação local. Disponível em: 
<https://www.cjr.org/local_news/american-news-deserts-donuts-local.php>; Acesso em 18 de 
jan. 2018.  
220.  Ibid, p. 18. 
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7. O DILEMA DA SUSTENTABILIDADE DO JORNALISMO LOCAL 

É preciso falar sobre o presente e o futuro do jornalismo, um problema de 

magnitude global, discutido por todos os lados sem que ainda se vislumbre alguma 

nesga de luz no fim do túnel. Diante da economia digital, o mundo se transforma numa 

velocidade sem precedentes, e antigos conceitos, normas e convicções ganham a solidez 

de um castelo de areia. Essa discussão projetará mais dúvidas do que certezas, mas 

ignorar a realidade seria ainda pior, porque não permitiria avançar sobre as necessárias 

reflexões a que se propõe este projeto de pesquisa. O jornalismo local é, afinal, parte 

integrante do grande problema posto sobre as novas formas de se noticiar o mundo nos 

dias de hoje. E é a solução também. 

O retrato apresentado neste projeto não se refere, acreditamos, apenas aos seis 

veículos locais que compõem o corpus desta pesquisa. Apesar dos riscos da 

generalização de se projetar uma situação que é peculiar a esses objetos, há razões já 

apontadas para crer que cada um representa um recorte que espelham uma realidade 

mais abrangente que ocorre no país. As descobertas levantadas para cada jornal e cada 

cidade contam um pedaço de uma história maior sobre as condições, mudanças e 

desafios que a imprensa local enfrenta neste momento. Trata-se, além disso, de um 

dilema que vem sendo debatido em outras partes do mundo. Afinal, há sustentabilidade 

para o jornalismo local? 

No fim de 2009, Leonard Downey Jr. e Michael Schudson, respectivamente 

vice-presidente do jornal The Washington Post e professor de comunicação da 

Universidade de Columbia, publicaram o artigo “The Reconstruction of American 

Journalism”, uma veemente narrativa em defesa do jornalismo independente. A partir de 

um diagnóstico sobre as diversas transformações em curso, os autores se esforçaram 

para mostrar que os jornais tiveram e ainda têm exercido papéis fundamentais para a 

sociedade, e o maior deles é o de preservar a democracia nos Estados Unidos. Ao final, 

os dois sugerem caminhos para enfrentar essas impactantes transformações. 

Neste momento em que o significado do jornalismo está sendo reinventado, o 

conceito da notícia precisa ser reconstruído, e os conteúdos passaram a ser distribuídos 

por um número crescente e variado de organizações (tradicionais ou novatas). O modelo 

de negócios baseado na venda de espaço publicitário entrou em colapso, o que coloca 

em risco o jornalismo suportado por essa engenhosa fórmula que perdurou por quase 
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dois séculos
221

. “O que está sob ameaça é o jornalismo independente que fornece 

informações, investigação, análise e conhecimento da comunidade, particularmente na 

cobertura dos assuntos locais”, resumem Downey Jr. e Schudson
222

.  

O jornalismo independente não só revela o que o governo ou os interesses 

privados parecem estar fazendo, mas também o que está por trás de suas ações. A 

função fiscalizadora da imprensa força funcionários do governo a respeitarem as normas 

legais e morais do serviço público tanto quanto mantém líderes empresariais e 

profissionais do mercado atentos a preencher as expectativas da sociedade por 

integridade e justiça, prosseguem Downey Jr. e Schudson. Relatar a notícia também 

fortalece a democracia, destrinchando eventos complicados, problemas e processos em 

linguagem clara para a população. Mas isso tudo parece estar mudando de forma tão 

esmagadora que é difícil dizer o que virá no lugar do jornalismo tal como se conhecia. 

A forma como as notícias são relatadas hoje não surgiu a partir de 
uma tradição rompida. Em vez disso, o jornalismo mudou, às vezes 
dramaticamente, como a nação mudou sua economia (devido ao 
crescimento de grandes varejistas nas grandes cidades), demografia 
(por causa das mudanças de população das fazendas para as 
cidades e, em seguida, para os subúrbios) e política (porque no início 
partidos políticos controlavam jornais e mais tarde perderam o poder 
sobre eles). (DOWNEY JR.; SCHUDSON, 2009) 

É difícil não concordar quando os autores consideram que a categoria mais 

ameaçada é a de notícias locais, porque problemas econômicos das empresas 

jornalísticas têm reduzido a capacidade delas de produzirem reportagens em suas 

próprias localidades. Nielsen (2017, p. 98) aponta que nos anos 1940 nos Estados 

Unidos havia muitos jornais locais e poucos nacionais, enquanto em 2015 a situação se 

inverteu, com um aumento dos veículos nacionais e uma progressiva redução dos de 

mídia local. Waldman (2011), em estudo anterior, já havia apontado que antes mesmo 

do surgimento da internet comercial, as circulações dos jornais norte-americanos caíam. 

De 1940, quando a circulação paga chegava a 41 milhões de exemplares diários, 

passando pelo auge dos anos 1980 e 1990, ao atingir o pico de 62,7 milhões (1985), ela 

decaiu progressivamente e atingia 45,7 milhões em 2009. Outra consequência tem sido 

a queda na diversidade. Em 1920, 42,6% das cidades norte-americanas tinham dois ou 

                                                 

221. Toma-se como referencial a década de 1830, que “marcou uma revolução no jornalismo 
americano. Essa revolução levou ao triunfo da notícia sobre o editorial, dos fatos sobre a 
opinião, uma mudança que foi moldada pela expansão da democracia e do mercado e que 
conduziria, no seu devido tempo, ao incômodo compromisso de fidelidade do jornalista com a 
objetividade” (SCHUDSON, 2010). 
222. As citações de Downey Jr. e Schudson foram extraídas do texto original em inglês e 
publicadas nesta tese em tradução nossa. 
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mais jornais competindo, mas 80 anos depois esse número despencou para 1,4%. 

Segundo o pesquisador, essa queda se deve a uma série de fatores, mas que giravam em 

torno da obsessão única de manter o negócio lucrativo. Com a internet, esse quadro se 

agravou, e os “dramáticos cortes” na indústria jornalística parecem ter causado danos 

genuínos aos cidadãos norte-americanos e às comunidades locais, afirma Waldman: 

Talvez não estejamos passando de uma era em que os jornais 
podiam ser rentáveis para outra em que não podem, mas de uma 
época em que eles poderiam ser largamente lucrativos para outra em 
que podem ser moderadamente lucrativos ou equilibrados. É uma 
distinção importante, porque isso significa que certas soluções para 
políticas públicas – por exemplo, facilitando a restauração dos jornais 
como entidades sem fins lucrativos – podem ser mais frutíferas do 
que no passado. Ou pode significar que indivíduos ricos – 
empresários e filantropos – verão a propriedade do jornal sob uma luz 
diferente da maioria dos líderes corporativos: não como um negócio 
lucrativo, mas como forma de proporcionar um importante benefício 
cívico que ajudará a sustentar a democracia. (WALDMAN, 2011, p. 
56, tradução nossa) 

Um jornal convencional é constituído de seções de política, economia, 

internacional, esportes, entretenimento e noticiário local. Todas essas seções poderiam 

ter um foco sobre a comunidade, mas muitas, por questões meramente financeiras, 

reduzem suas equipes e se valem de outras fontes, como as agências de notícias, para 

preencher suas páginas, impressas ou digitais, dando apenas a versão centralizadora e 

distante dos serviços noticiosos. A crise mundial tem desestabilizado o negócio das 

grandes companhias de comunicação, mas os efeitos sobre a imprensa local são ainda 

mais devastadores. 

Embora nos Estados Unidos haja soluções domésticas e culturais, como os 

fundos de doadores e filantropia, Downey Jr. e Schudson afirmam que a cobertura de 

notícias locais continua subfinanciada, a escassez de mão de obra se tornou moeda 

corrente e há pouca prioridade em manter a maioria das estações comunitárias ou locais 

de rádio e televisão. Os autores apontaram iniciativas voluntárias e independentes 

mantidas por jornalistas egressos de grandes ou médias redações, mas afirmam que elas 

ainda não possuem um modelo sustentável que alicerce esse negócio. Não se deve, 

tampouco, esperar que fundações nacionais voltem sua atenção para essa produção, 

alertam Downey e Schudson, que defendem que as empresas jornalísticas tenham 

autorização dos congressistas para se converter em entidades sem fins lucrativos, 

servindo ao interesse público, e que se crie um fundo para jornais locais financiado por 

impostos recolhidos pela Federal Communications Commission (FCC). 
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Nossas recomendações se destinam a apoiar reportagens 
independentes, originais e de credibilidade, especialmente conteúdos 
locais e de prestação de contas, para todos os meios de 
comunicação em comunidades americanas. Em vez de depender 
majoritariamente de jornais e seus minguantes recursos para a 
reportagem, cada comunidade americana deve possuir uma gama de 
fontes diversas para a cobertura jornalística. Elas devem incluir 
organizações noticiosas comerciais e sem fins lucrativos que tanto 
podem competir quanto colaborar uns com os outros. Devem adaptar 
formas tradicionais de jornalismo para o ambiente multimídia, 
recursos interativos e em tempo real de comunicação digital, 
compartilhando a comunicação e distribuição de notícias com os 
cidadãos, blogs, e agregadores. (DOWNEY JR.; SCHUDSON, 2009) 

Os autores Bill Grueskin, Ana Seave e Lucas Graves, no artigo “The Story So 

Far: What We Know About the Business of Digital Journalism”, publicado em 2011, 

fazem uma análise sobre a dificuldade de o noticiário local disputar espaço no mundo 

digital, mas dizem que essa batalha pode ser vencida por meio de um jornalismo que se 

aproxime da vida das pessoas. Como a maior parte das notícias da atualidade se 

tornaram mercadorias (commodities), portanto de baixo valor, a informação que não 

puder ser acessada em nenhum outro lugar tem mais chances de conquistar um público 

leal e ser valorizada. Faz todo o sentido e foi o que aconteceu na década de 1990 quando 

notícias financeiras passaram a ser oferecidas a leitores, empresas e anunciantes, porque 

muitos estavam dispostos a pagar para ter acesso a elas antes da maioria do público. O 

jornalismo local pode recorrer a essa receita? 

Os modelos de negócios em que os jornais locais se basearam estão 
sob uma enorme pressão hoje, já que o número de leitores está 
erodindo, a publicidade diminui e as receitas globais caem. O 
crescimento digital está longe de ser comprovado pelo que foi perdido 
no lado impresso do negócio. A maioria das companhias de jornal 
respondeu cortando os custos para se manter rentável ou, pelo 
menos, limitar as perdas operacionais. Considerando pouco potencial 
de crescimento, os investidores perderam interesse no setor, como 
demonstrado pelo colapso do valor de mercado das companhias de 
jornal locais cotadas na bolsa. (NIELSEN, 2015, p. 13, tradução 
nossa) 

Nessa etapa de transição do impresso para o digital, há diferentes gradações 

entre as empresas de jornalismo local, nos Estados Unidos e também no Brasil. Muitas 

já têm operações consolidadas no mundo físico, fazem parte de grupos de comunicação 

tradicionais e até atuam em múltiplas e integradas plataformas (impresso, rádio e TV). 

A tarefa central delas parece ser manter a carteira de clientes fieis, o que não tem sido 

nada fácil. A seu favor, contam com uma estrutura eficiente de produzir notícias. Outras 

são novatas, surgiram por causa da internet e começam a se reagrupar de forma a 

competir com o velho jornalismo.  
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Em um sentido amplo, a experiência dos sites locais e de nicho de sucesso 

confirma a ideia de que empreendimentos de mídia devem se “especializar ou 

localizar.” Mas só uma fração dos canais de notícias online que seguem essa estratégia 

será bem-sucedida. Grueskin, Seave e Graves apontam a rede de notícias Patch, 

associada à America Online (AOL), como uma dessas iniciativas do chamado 

jornalismo hiperlocal
223

. Seu principal diferencial reside, potencialmente, em unir 

centenas ou milhares de canais locais sob uma mesma infraestrutura operacional e onde 

a comercialização da publicidade é feita de forma integrada. Criada em 2009 pela AOL, 

a Patch.com agregava, dois anos depois, sites de 700 comunidades de 24 estados norte-

americanos. Parecia, à primeira vista, uma grande ideia somar os acessos pulverizados 

de cada uma das regionais para formar uma audiência total que impressionaria 

anunciantes pequenos, médios e grandes.  

A Patch começou a naufragar pouco tempo depois que os autores Grueskin, 

Seave e Graves rasgaram elogios ao “sucesso” da plataforma. Na manhã de 29 de 

janeiro de 2014, mais de 400 colaboradores do serviço acordaram sem emprego quando 

a AOL decidiu vender o negócio para o fundo de investimentos Hale Global
224

. Para 

além do corte de custos, o grupo Hale investiu em tecnologia e ferramentas para 

entender a audiência dos sites. Passou a produzir conteúdo que realmente interessava ao 

leitor, despachando notícias que fariam sentido para cada indivíduo. Em janeiro de 

2016, a Patch.com acumulava 23 milhões de usuários naquele mês e a empresa deixava 

de operar no vermelho. Em setembro de 2017, a empresa possuía uma audiência média 

mensal de 27,5 milhões de visitantes únicos e estava presente em 50 estados norte-

americanos e em mais de 1.200 comunidades locais
225

. 

O renascimento do serviço de notícias hiperlocal Patch.com não serve de 

parâmetro para um terceiro grupamento de jornalismo local, os pequenos sites de 

                                                 

223. Com a popularização das mídias sociais, o jornalismo hiperlocal ganhou força por ser visto 
como uma nova fronteira para atingir públicos segmentados. Baseia-se em um modelo de 
produção de reportagens que estão inseridas geográfica e editorialmente na vida do leitor, 
função muito semelhante ao que exerciam os jornais de bairro nas sociedades brasileiras. 
224. Wall Street Journal, “Patch Rebounds After Split From AOL”, 2/2/2016. Disponível em: 
<https://www.wsj.com/articles/patch-rebounds-after-split-from-aol-1454445340>; acesso em 13 
nov. 2017. 
225. PR Newswire, “Patch Breaks Traffic Records, Increasing Audience by 25 Percent on 
2017”, 17/10/2017. Disponível em: <https://www.prnewswire.com/news-releases/patch-breaks-
traffic-records-increasing-audience-by-25-percent-in-2017-300536604.html>; acesso em 13 
nov. 2017. 

https://www.wsj.com/articles/patch-rebounds-after-split-from-aol-1454445340
https://www.prnewswire.com/news-releases/patch-breaks-traffic-records-increasing-audience-by-25-percent-in-2017-300536604.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/patch-breaks-traffic-records-increasing-audience-by-25-percent-in-2017-300536604.html
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notícias comunitárias
226

. Esses estão em clara desvantagem por uma série de razões: não 

têm apoio editorial de redações estabelecidas, têm muitos custos fixos que não podem 

ser compartilhados em rede e trabalham em baixa escala. Mas intrigam os autores do 

estudo, uma vez que esses empreendimentos têm se tornado viáveis. Qual a fórmula 

para alinharem a receita de anúncios locais com as despesas? Será que praticam um 

jornalismo sério?, indagam os Grueskin, Seave e Graves.  

O segredo pode estar nos novos patamares estabelecidos pela equação digital. Os 

custos caíram drasticamente. Se um jornal, uma revista, uma emissora de rádio ou TV 

tinham elevados custos fixos e poucos deles variáveis, a primeira edição ou programa se 

tornava muito caro. A diferença é que esse custo se diluía conforme o negócio 

deslanchasse. Ou seja, a imprensa tradicional se baseava numa economia de escala e, 

por isso, demandava um número elevado de leitores, ouvintes ou telespectadores. 

Aqueles que conseguiram atravessar essa barreira, formando uma carteira de 

consumidores de notícias, tinham algo de valor a oferecer para os anunciantes.  

A Folha de S.Paulo, que detém a maior audiência de um jornal na internet 

brasileira, segundo dados do IVC, é um exemplo de quem se preparou antecipadamente 

para ocupar um lugar de destaque dentro do mundo digital. Quem ficou no meio do 

caminho agora tem de lutar não só para chegar ao patamar dos líderes, como também se 

preocupar para não ser atropelado pelos novatos. Hoje, a população tem diversas opções 

para ler o noticiário de política ou esporte. A quase totalidade dos jornais regionais se vê 

nessa encruzilhada. “A época do grande investimento inicial para lançar um negócio de 

mídia já se foi, e isso abriu oportunidades de baixo custo para sites locais ou que 

esperam construir uma audiência na casa dos milhares ou dezenas de milhares de 

acessos”, afirmam Grueskin, Seave e Graves. 

Separado por um hiato de seis anos do estudo de Downey Jr e Schudson, o que 

em tempos de economia digital representa uma eternidade
227

, a jornalista Alexandra 

                                                 

226. Um exemplo de site independente dado pelos autores é The Batavian 
(http://www.thebatavian.com/), que atende à comunidade de 16 mil habitantes da cidade 
homônima do estado de Nova York. Iniciado em 2008, o site reúne reportagens locais feitas por 
um grupo reduzido de repórteres e colaboradores, a população que pode enviar notícias e 
textos patrocinados por anunciantes locais. A audiência girava em torno de 600 mil pageviews 
por mês, em 2011. Ele é financiado por quase uma centena de pequenos anunciantes, que não 
interessam às grandes corporações midiáticas, com banners rotativos que custam entre 50 a 
260 dólares mensais. É poluído, tem um aspecto amador, mas trata-se de um negócio 
sustentável. Seu slogan é “Online news, Community views” (Notícias online, Visão 
comunitária). 
227. Em 2009, o aplicativo de transporte Uber, criado por uma startup californiana, iniciava 
suas atividades. Um ano antes, o serviço online AirBnb abria seu negócio que permite que 
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Lucas Coelho, colunista do jornal português Público, atualiza, mesmo sem referenciar, 

os argumentos dos autores norte-americanos no artigo “Para não acabar de vez com os 

jornais (e a democracia)”, de dezembro de 2015. Ao lamentar o fechamento da revista 

dominical do diário, causado por um prejuízo de 3 milhões de euros, ela comenta as 

medidas de saneamento que não fizeram frente à queda da venda de jornais em bancas e 

da publicidade em papel – o veículo registrou aumento de 10% na audiência online e 

triplicou o número de assinantes digitais, mas esses números não foram suficientes para 

evitar os cortes da empresa controlada pelo Grupo Sonae. 

A colunista afirma que as soluções para manter o negócio jornal em pé até agora 

têm sacrificado os trabalhadores, a diversidade e a profundidade do noticiário, e não há 

cortes que sejam capazes de impedir que a situação continue se agravando. E entende 

que uma mudança histórica (a transição do impresso para o digital) requer medidas 

históricas e uma delas seria fazer com que os jornais deixem de ser pensados como um 

negócio “propício ao prejuízo” para serem tomados como de responsabilidade social.  

Coletivos decisivos para a democracia, para uma sociedade mais 
complexa, livre e justa, envolvendo toda a gente que se sentir 
implicada neles: quem tem dinheiro, para que possam existir, e quem 
não tem, para que possam ser melhores. O que está em causa é a 
própria existência de um jornalismo que contrarie abusos de poder e 
amplie o mundo, não menos. (COELHO, 2015) 

Propondo subverter as características do negócio jornal, que no século XIX 

transformou a notícia em mercadoria, a colunista entende que uma nova lógica de 

jornalismo enquanto bem público atrairia também os anunciantes. Isso seria possível, 

porque o "ângulo do lucro – quanto me compensa anunciar aqui – pode mudar para o 

ângulo da responsabilidade social – este jornal é importante para a democracia". Sua 

crença é a de que, sob essa perspectiva, haveria motivação para que os anunciantes 

valorizassem um jornal de qualidade. Em seu modelo hipotético de negócios, Coelho 

                                                                                                                                               

pessoas anunciem e reservem acomodações, inclusive de suas próprias casas. Em 2012, foi 
fundado o EatWith, que conecta quem curte cozinhar e quem gosta de gastronomia. As três 
plataformas trabalham com sistemas compartilhados que reduzem custos para tornar os 
serviços mais competitivos que os modelos tradicionais, como táxis, hotéis e restaurantes. São 
exemplos da chamada economia disruptiva, fortemente dependente da tecnologia e que tem 
mudado hábitos de consumo. Em 2009, mesmo ano do artigo de Downey Jr. e Schudson, o 
aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp surgiu e cinco anos mais tarde foi comprado 
pelo fundador do Facebook por 16 bilhões de dólares. Hoje, inúmeros meios de comunicação 
têm seus respectivos números de "Whatsapp", que viram um canal a mais para interagir com o 
público. Se isso aperfeiçoa a relação desses veículos com o público, por outro lado tem feito 
com que as pessoas dispensem até mesmo o Facebook para ler links de notícias, uma vez que 
é preferível receber os “assuntos quentes” pelas dicas de amigos próximos ou grupos de 
colegas. 
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defende que parte seja financiada pelos anunciantes e o restante por alguma forma de 

mecenato, com a criação de um fundo para as empresas de comunicação. 

Claro que não se trata de uma empresa patrocinar um texto, mas de 
várias contribuírem para um fundo, de modo a garantir total 
independência (isso permitiria, aliás, acabar com a dependência dos 
convites para viagens, que os jornais aceitam porque não têm 
dinheiro para viajar de outra maneira). (COELHO, 2015) 

Por sorte, a visão catastrofista de uma iminente “morte do jornalismo”, que 

reinou quase absoluta após o advento da internet, parece ter ficado para trás. O estado 

da arte desse debate na metade dos anos 2010 mirava como este momento de aparente 

caos pode representar oportunidades. As pessoas estão mais preocupadas com as novas 

feições que a atividade assumirá. Em dezembro de 2015, o Nieman Lab, um centro de 

estudos da comunicação da Universidade de Harvard, convidou mais de uma centena de 

profissionais e especialistas para fazerem suas previsões para o futuro do jornalismo. 

Emergiram um moderado otimismo, muitas preocupações e a invariável torcida para 

que a curva descendente do negócio jornal se reverta ou seja contida. Pelo menos sete 

depoimentos mencionavam o jornalismo local. As análises foram variadas, mas havia 

um ponto em comum entre elas: as empresas menores possuem um potencial enorme de 

saírem maiores do que entraram nessa era de transformações das comunicações. 

Algumas discussões propostas
228

: 

1. A mídia de menor porte pode capturar o interesse de um público que se 

tornou cínico para com as coberturas estereotipadas dos grandes 

conglomerados midiáticos. (Zizi Papacharissi)  

2. É hora de as empresas jornalísticas construírem notícias com a 

comunidade, e não para a comunidade, porque a sua sustentabilidade 

deve se basear em relacionamentos reais com pessoas reais. (Molly de 

Aguiar)  

3. A maioria dos meios de comunicação primeiro pensa em tornar seus 

negócios escaláveis para então rentabilizar. Para a imprensa local, por 

estar limitada por questões de geografia, a monetização importa mais e 

                                                 

228. Links das referências: (1) http://www.niemanlab.org/2015/12/the-return-of-the-
independents/; (2) http://www.niemanlab.org/2015/12/building-news-with-not-just-for-the-
community/; (3) http://www.niemanlab.org/2015/12/nationals-wake-up-to-the-opportunity-in-
local-media/; (4) http://www.niemanlab.org/2015/12/scaling-down-the-hype-in-local-news/; (5) 
http://www.niemanlab.org/2015/12/social-platforms-scale-down-locally/; (6) 
http://www.niemanlab.org/2015/12/local-news-gets-smarter-on-mobile/;(7) 
http://www.niemanlab.org/2015/12/distributed-content-needs-local-news/  

http://www.niemanlab.org/2015/12/the-return-of-the-independents/
http://www.niemanlab.org/2015/12/the-return-of-the-independents/
http://www.niemanlab.org/2015/12/building-news-with-not-just-for-the-community/
http://www.niemanlab.org/2015/12/building-news-with-not-just-for-the-community/
http://www.niemanlab.org/2015/12/nationals-wake-up-to-the-opportunity-in-local-media/
http://www.niemanlab.org/2015/12/nationals-wake-up-to-the-opportunity-in-local-media/
http://www.niemanlab.org/2015/12/scaling-down-the-hype-in-local-news/
http://www.niemanlab.org/2015/12/social-platforms-scale-down-locally/
http://www.niemanlab.org/2015/12/local-news-gets-smarter-on-mobile/
http://www.niemanlab.org/2015/12/distributed-content-needs-local-news/
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deve ser utilizada na primeira hora para direcionar a busca pelo produto 

ou pelo mercado que lhe garantirá os próximos anos. (Ted Williams)  

4. Mais e mais, os editores de notícias locais devolverão o noticiário local 

para as pautas de seus veículos. (Dylan Smith)  

5. As empresas de mídia precisam pensar sobre como vão gerar receita em 

outros lugares além de seu próprio site ou publicação. O jornalismo local 

pode trabalhar em conjunto nessa tarefa e as plataformas sociais terão de 

recorrer a ela para parcerias. (John Clark)  

6. Experiências mais apropriadas e seleção dinâmica das histórias segundo 

sua geolocalização, tudo programado especificamente para o 

smartphone, alimentarão a necessidade pelo jornalismo local. (Mizell 

Stewart III)  

7. No ecossistema de conteúdos distribuídos, precisamos de notícias hiper-

relevantes que também incluam fontes de notícias hiperlocais. (David 

Skok)  

O jornalista e pesquisador da London School of Economics João Carlos 

Magalhães publicou um artigo na plataforma Medium, uma espécie de rede social para 

textos longos largamente utilizada por profissionais de comunicação, em que faz uma 

análise crítica sobre as discussões do Nieman Lab. Segundo ele, a maioria das previsões 

transforma uma “visão negocial” como sendo o toque de Midas do jornalismo. Ela pode 

ser vista quando se pede que repórteres sejam capazes de pensar como empreendedores 

– foi-se o tempo em que se pedia apenas que eles entregassem narrativas primorosas ou, 

ao menos, textos dentro do prazo de fechamento.  

É quando faculdades de comunicação passam a ministrar disciplinas em que se 

cobra dos alunos a capacidade de inovar, ainda que elas estejam despejando no mercado 

de trabalho milhares de jovens que não sabem escrever uma história empolgante. Ou, 

ainda, o jornalismo vira um negócio quando jornais como o New York Times permitem 

que os históricos de navegação e localização de seus usuários sejam comercializados no 

mercado bilionário de metadados, que é uma incógnita para a maioria dos seres 

humanos. Magalhães afirma que essa nova visão utópica de salvação do jornalismo veio 

para substituir uma mais antiga, que por muitas décadas era suficientemente estável. Ele 

a denomina de “utopia jornalística”:  

Ela tem elementos éticos (fiscalizar o poder estatal e privado), cívicos 
(promover uma esfera pública robusta), estéticos (alcançar formas 
narrativas à altura da ficção) e metodológicos (utilizar técnicas de 
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apuração nascidas da ciência social). Poucos produtos exibem tudo 
isso ao mesmo tempo. Os elementos funcionam mais como métricas 
de comparação, que se complementam e interpolam. É uma utopia 
que emergiu da prática. Mas uma prática calcada em ideias de clara 
origem histórica. O ‘jornalismo de excelência’ é um projeto moderno e 
liberal. Tem como lastros a defesa da liberdade de pensamento e 
expressão, e a crença na razão, na sensibilidade e na legitimidade do 
consenso político. Ao modular o poder, ele deve gerar um debate 
público, livre e igual por meio de fatos objetivamente apurados e 
relatados em textos e imagens capazes de sensibilizar a audiência 
sobre sua importância. Pense em qualquer grande reportagem (eu 
tenho a minha favorita). Ao menos parte desses elementos está ali, 
sempre. Juntos, concretizam uma ampla noção de independência – a 
dos jornalistas, seus leitores e da sociedade em geral. 
(MAGALHÃES, 2015) 

Christopher Ali propõe um novo tipo de abordagem ou categorização para o 

jornalismo local, de “bem público” para “bem meritório”. À primeira vista, soa como 

uma questão semântica, mas é mais que isso. Abandonados à própria sorte, os jornais 

locais não conseguirão sobreviver em um mundo onde as pessoas dedicam cada vez 

menos tempo à leitura e os custos de produção de conteúdo se tornam impraticáveis 

diante da derrocada do modelo de negócios bancados pela publicidade. Muitos 

especialistas advogam a solução de definir o jornalismo local, investigativo e de 

prestação de contas, aquele que permite ao leitor estar bem informado para fazer suas 

livres escolhas, como um “bem público”, portanto não concorrencial, não-excludente e 

que gera inúmeros benefícios para a democracia. Um parque é um bem público, tanto 

quanto a defesa nacional, explica Ali. 

Apesar dos evidentes benefícios democráticos dessa rotulação, o desafio de 

produzir bens públicos permanece. Eles são caros, geram pouco retorno financeiro e em 

pouco tempo seus produtores se sentem desestimulados em manter o negócio. 

“Economistas políticos da mídia chamam de ‘falha de mercado’ o abandono da 

produção do jornalismo local investigativo por organizações de notícias comerciais”, 

diz Ali (2016, p. 107), que aponta essa subprodução e subvalorização (aliadas a 

mudanças estruturais advindas com os avanços da tecnologia e novos hábitos de 

consumo de mídia) como responsáveis pela crise do jornalismo. 

Bens meritórios também são subproduzidos pelo mercado e subavaliados pelos 

consumidores, mas apesar disso devem ser fornecidos à sociedade. A diferença entre 

bens públicos e bens meritórios é que os primeiros exigem a intervenção só até o ponto 

que são demandados. Se os indivíduos não consumirem bens públicos, então eles 

podem parar de ser fornecidos. Já o jornalismo local deveria ser fornecido 

independentemente do hábito de consumo. “Posicionar o jornalismo local como um 
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bem meritório fornece justificativas enraizadas na teoria econômica para aumentar o 

suporte regulamentar e encoraja os esforços para garantir a sustentabilidade”, explica o 

pesquisador. 

No prefácio de 2010 de A Sociedade em Rede, Manuel Castells afirma que a 

mudança mais evidente desde que iniciou suas pesquisas, em 1984, ocorreu no campo 

da comunicação. Em um mundo em que a convergência tecnológica é tópico recente, a 

forma de consumir notícias se transforma a galope do físico para o digital. Os jovens só 

leem conteúdo online, mas não surgiu ainda um novo modelo de negócios capaz de dar 

segurança ao fazer jornalístico remunerado. O mundo conectado não vislumbra 

sustentabilidade para as empresas, embora ele seja irreversível. 

Os jornais se transformaram em organizações estruturadas 
internamente em rede e conectadas globalmente a redes de 
informação na internet. Além disso, os componentes on-line dos 
jornais induziram a formação de redes e a sinergia com outras 
organizações de notícias e mídia. As redações nos jornais, rádios e 
televisões foram transformadas pela digitalização das notícias e por 
seu implacável processamento global/local. Então, a comunicação de 
massa no sentido tradicional agora também é comunicação baseada 
na internet, tanto em sua produção quanto em sua difusão. 
(CASTELLS, 2010, p. XII) 

Os progressos tecnológicos têm reduzido drasticamente os custos de transmitir 

informação a qualquer praça, provocando uma reviravolta nas relações secularmente 

estabelecidas entre o jornalismo local e as comunidades. Se antes um jornal de 

circulação nacional tinha dificuldades para levar um exemplar impresso para cidades 

distantes de suas sedes, comumente comparada a uma operação de guerra nas redações, 

com a internet os conteúdos estão a alguns cliques de distância. Um leitor que antes 

tinha acesso limitado a esse tipo de informação pode ler simultaneamente uma 

reportagem feita por qualquer produtor de conteúdo, ainda que tenha de pagar por isso. 

A relação inversa também é possível, isto é, sentado em um banco da Avenida 

Atlântica, no Rio, uma pessoa facilmente pode ler o Diário de Arapiraca, de Alagoas, 

ou o MT Notícias, da cidade mato-grossense de Sorriso. A moderna tecnologia permite 

às empresas de mídia buscarem audiências nacionais e mesmo a criação de conteúdos 

especificamente dirigidos para determinadas áreas geográficas. Os dados já estão todos 

disponíveis e é com eles que as empresas de tecnologia têm criado inúmeras estratégias 

para se tornarem objeto de desejo e necessidade dos consumidores. Que vantagem teria, 

então, um leitor ao optar por ler uma notícia de segunda mão? 

As consequências da nova lógica de mercado parecem ser previsíveis, senão 

drásticas. Se cada vez mais pessoas foram atraídas pelos conteúdos originais, os 
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produtos noticiosos locais se tornam menos interessantes. A audiência cai, o que pode 

obrigar os veículos a reduzirem suas equipes ou até mesmo fecharem. Neste novo 

cenário, a saída, por ora, tem feito com que os jornais menores acabem por oferecer 

mais conteúdos locais e reduzam a cobertura nacional. Nos Estados Unidos, os efeitos 

da circulação de conteúdos sem fronteiras foram medidos e os resultados não trazem 

boas notícias. 

Os economistas Lisa M. George e Joel Waldfogel avaliaram o impacto que o 

jornal New York Times causou em mercados locais nos Estados Unidos. Testando uma 

série de variáveis em um estudo econométrico, descobriram que o crescimento do Times 

no território norte-americano reduziu o interesse dos leitores pelo noticiário local entre 

as pessoas com mais escolaridade e aumentou entre os que têm menos anos de estudo. 

Ao se verem diante da “concorrência” do grande diário nacional, os veículos menores 

passaram a cobrir menos os assuntos de política e internacional, ao mesmo tempo em 

que ampliaram a seção local. “Como a expansão da circulação do Times reduz o 

consumo do jornal local entre o público mais educado – e porque o Times contém pouca 

ou nenhuma notícia local – há motivos para se preocupar com o desengajamento da 

comunidade”, afirmam (2006, p. 447). 

Pesquisa de Andy Williams et al (2014) feita com 183 produtores de notícias na 

Inglaterra ajuda a dimensionar o tamanho do chamado jornalismo hiperlocal, um termo 

cunhado nos Estados Unidos para descrever os serviços online de notícias locais. São 

sites de variados tamanhos que fazem cobertura com características jornalísticas, mas 

não são necessariamente produzidos por jornalistas. Essas iniciativas acabam por ocupar 

um espaço que há muito foi deixado de lado pelos veículos maiores. Pesquisadores das 

universidades de Westminster, Birmingham City e Cardiff iniciaram o estudo, a partir 

da base de 496 sites ativos, com a preocupação de saber como esses produtores de 

conteúdo viam o papel que exerciam para a democracia e o quanto essas iniciativas 

eram sustentáveis na prática. Os resultados indicaram que o jornalismo local favoreceu 

o avanço da democracia no Reino Unido, porque esses sites locais realizavam desde 

coberturas de campanhas eleitorais até questões cada vez mais abandonadas pela 

imprensa nacional, como planejamento municipal ou comunitário, cortes em serviços 

públicos, atividades e campanhas cidadãs. 

Metade dos produtores tinha algum treinamento jornalístico, os sites 

acumulavam, mais de três anos de vida em média, 70% consideravam o trabalho como 

uma forma de incentivar a participação comunitária e 50% viam como uma atividade de 
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jornalismo local. Os assuntos mais publicados foram notícias locais com ênfase em 

valores culturais e cívicos, questões políticas da comunidade. Mais de três quartos já 

tinham feito uma cobertura de campanhas políticas locais e somente uma minoria dizia 

ter realizado investigações jornalísticas com o objetivo de vigiar o poder. Poucos 

podiam ostentar audiência entre 10 mil e 100 mil acessos únicos em um mês – a média 

de visitantes foi de 5.039 cliques. 

O que mais chama a atenção nesse levantamento é a questão da sustentabilidade. 

Mais de 60% dos sites recebem menos de 500 libras esterlinas (cerca de 2.150 reais) por 

mês e apenas 22,6% acumulam um ganho mensal acima de 1.000 libras (4.300 reais). A 

grande maioria sobrevive com propagandas de baixo custo (77,0%), publicados em 

formas de banners, com investimentos pessoais (44,3%), posts patrocinados (31,1%) e 

doações voluntárias (24,6%). “A falta de segurança financeira tem implicações no 

médio e longo prazos para viabilidade dessas publicações online e talvez, portanto, para 

a segurança, o alcance e a sustentabilidade da publicação de notícias hiperlocais como 

um todo”, anotaram. 

Na cidade de Leeds, norte da Inglaterra, um projeto de fôlego envolvendo oito 

pesquisadores procurou retratar como funciona a mediação da notícia, que envolve tanto 

os produtores quanto os consumidores de mídia. O objetivo era compreender as 

relações, convergências e tensões entre as instituições que produzem e transmitem 

notícias, e as condições das localidades que moldam e direcionam o fluxo de 

informação entre os cidadãos. A partir da pergunta “como as pessoas de Leeds se 

informam”, os estudiosos se dividiram para realizar diferentes pesquisas, que partiam de 

diferentes métodos e envolviam entrevistas com o público, jornalistas e outros 

produtores de conteúdo, as diferentes mídias pelas quais as notícias têm circulado, os 

estudos de casos de histórias exemplares e como a representação política local era 

mediada pelos jornais locais. 

Embora os entrevistados tenham se referido de maneira difusa e até inconsistente 

a questões sobre por que o governo tem de engajar os cidadãos, os pesquisadores 

descobriram que parte dessa responsabilidade deve ser repassada à imprensa local. Em 

2011, o governo de Leeds havia decidido cortar o programa de cuidados domésticos, e o 

conselho da cidade decidiu enviar press releases para os jornais da cidade a fim de que 

a notícia atingisse a população. Várias partes dos releases foram reproduzidas 

integralmente por veículos como Yorkshire Evening Post, Morley Observer e Wharfdale 

Observer, e ao mesmo tempo a notícia não era devidamente contextualizada. A 
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população demonstrava não só desconfiança do governo, mas também de estar sendo 

mal informada sobre os impactos da medida. “As manchetes tendiam a aparecer do 

nada, como se as notícias fossem de desastres naturais, deixando as pessoas 

desconectadas do processo de tomada de decisão”, anotaram (COLEMAN et al, 2016, p. 

146, tradução nossa). 

O problema, advertem os pesquisadores britânicos, não está apenas na questão 

de um modelo de negócios em declínio, mas na falta de soluções inovadoras que 

pensem o jornalismo local como parte de uma ecologia que faz com que a sociedade se 

torne sustentável. A desconfiança das pessoas em relação aos governantes está 

perigosamente sendo transportada para a imprensa, que vem se afastando de sua missão 

de fiscalizar o poder, com consequências imprevisíveis. Eles defendem que em cidades 

mediadas, isto é, localidades em que o fluxo de notícias ocupa um papel central, essa 

ecologia não fique refém do poder econômico.  

As pessoas, argumentaríamos, se preocupam mais com a vitalidade, 
diversidade e eficácia das histórias que as definem do que com os 
dividendos que acumulam aqueles que investem em sua 
representação. A sustentabilidade da democracia cívica não pode ser 
deixada aos caprichos do mercado. (COLEMAN et al, p. 162-163, 
tradução nossa). 

Na França, a imprensa diária regional (mais conhecido como PQR, de “presse 

quotidienne régionale”, em francês) passou por uma fase de reagrupamento que reflete 

a diversidade dos territórios, reduzindo o número de títulos de 150 logo após a Segunda 

Guerra Mundial para os atuais 60 – antes havia mais de um jornal para cada um dos 97 

departamentos (“départements”) do país. Mesmo com o surgimento, nas últimas 

décadas, de novas formas de mediação no espaço público local e regional, as 

autoridades francesas prezavam pela preservação de uma imprensa que abrangesse o 

noticiário local. Não muito diferente do que ocorre no Brasil, o jornalismo fora da 

capital parisiense podia ser distinguido a partir de três eixos: serviços de informação, 

subordinação às autoridades locais e ligação com políticos.  

Pesquisadores da Université Toulousse III procuraram, em 2013, averiguar como 

os websites LibéToulouse e Carré d’Info cobriam notícias locais na França. Em 2007, o 

Libération, fundado em 1973 por intelectuais e jornalistas de esquerda e um dos 

principais jornais diários, decidiu reviver na internet uma experiência anterior 

fracassada de criar versões locais e lançou o LibéToulouse. Este site queria ser 

informativo, com fluxo contínuo de notícias locais, e também fazer com que se tornasse 

uma espécie de fórum de debates para a população. A iniciativa fez a empresa lançar 
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sites locais em Bordeaux, Lille, Lyon, Marselha, Orléans, Rennes, Estrasburgo e 

Toulouse. Em 2011, com um investimento de 48 mil euros (168 mil reais), surgiu o 

Carré d’Info, “tratando de pautas geralmente negligenciadas por outros meios de 

comunicação locais e adotando outros pontos de vista, para se manter longe da mídia e 

das agendas institucionais” (BOUSQUET, SMYRNAIOS; BERTELLI, 2014, p. 155). 

Em Toulouse, onde já havia um jornal de referência, o Ladépêche du Midi, as duas 

iniciativas fracassaram rotundamente. Sem um modelo de negócios viável, os sites que 

pretendiam praticar um “jornalismo independente, mesmo em oposição crítica às 

instituições locais”, acabaram se tornando inviáveis comercialmente. No fim de 2013, 

os dois sites já não operavam mais
229

 e os demais blogs do Libération também deixaram 

de publicar mais histórias.  

Essa situação, que pode parecer triste de um ponto de vista 
democrático, era, no entanto, a mesma situação do Libération, em 
1944, quando o governo provisório francês considerava a informação 
essencial para o bom funcionamento da democracia e aspirava a 
removê-la da economia de mercado. A fim de facilitar a adaptação do 
noticiário local à transformação da democracia territorial, parece 
haver uma necessidade urgente de encontrar soluções financeiras, 
de modo a evitar o desaparecimento dos novos atores online e, ao 
fazê-lo, alterar completamente o sistema de auxílio de imprensa. 
(BOUSQUET, SMYRNAIOS; BERTELLI, 2014, p. 165) 

Foi também por uma justificativa econômica que o bilionário Joe Ricketts 

decidiu fechar, em 2 de novembro de 2017, os sites DNAinfo e Gothamist, demitindo 

mais de cem jornalistas. Diferentemente de outras iniciativas que, aos poucos, perdem 

relevância, os dois jornais que cobriam o noticiário local de Nova York possuíam uma 

impressionante audiência: notícias diárias eram disparadas para mais de meio milhão de 

e-mails (newsletters), os dois sites tinham mais de 15 milhões de acessos únicos por 

mês e contavam com mais de 2 milhões de fãs nas redes sociais. Houve protestos na 

cidade, leitores recorreram ao Facebook e ao Twitter e emergiram muitas queixas de 

que Ricketts tomou a decisão como represália porque os jornalistas decidiram se 

sindicalizar e ele era contra.  

Em carta aberta, o empresário dizia que os veículos eram negócios que precisam 

ser economicamente exitosos e que, ao fundar o DNAinfo, acreditava que poderia criar 

                                                 

229. A última postagem no LibéToulouse data de 5 de abril de 2013. Já o Carré D’Info 
desativou o site. O France Info publicou a reportagem “Fermeture du site d’information 
toulousain ‘Carré d’Info’”, em 30 de janeiro de 2014, lamentando o fechamento do site. 
Disponível em: <http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-
garonne/toulouse/fermeture-du-site-d-information-toulousain-carre-d-info-405611.html>; acesso 
em 10 nov. 2017. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/fermeture-du-site-d-information-toulousain-carre-d-info-405611.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/fermeture-du-site-d-information-toulousain-carre-d-info-405611.html
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uma empresa jornalística que construísse uma grande e fiel audiência para atrair os 

anunciantes por meio de uma cobertura das notícias e informações do bairro feitas de 

forma imparcial. “Essas eram histórias que não estavam sendo contadas”, disse, 

acrescentando: “Acredito que as pessoas se preocupam profundamente com as coisas 

que acontecem onde vivem e trabalham”
230

.  

Principal referência novaiorquina, o New York Times é cada vez mais um jornal 

mundial distanciado de questões “menores” da cidade. Para alcançar um novo patamar e 

se tornar viável economicamente, o Times teve de reforçar histórias internacionais ou 

nacionais, em detrimento do noticiário local. Essa mudança que iniciou no ano de 2008, 

quando a seção Metro foi reduzida (deixou de ser um caderno isolado) por conta da 

crise econômica que atingia também as redações, foi concretizada nos anos seguintes 

quando o jornal percebeu que não fazia sentido para um leitor de Beijing ou Londres ler 

sobre histórias locais
231

 da cidade de 8 milhões de habitantes. Hoje, 90% da audiência 

do Times é de fora de Nova York. Foi dentro desse vácuo de cobertura jornalística que 

um veículo como o DNAInfo, fundado em 2009, pode garantir seu espaço enquanto 

esteve no ar. 

Do ponto de vista da produção jornalística, um novo mundo igualmente surge 

dentro das redações menores. A questão de ordem é adaptação. Dentro do contexto da 

convergência digital, em que antigas convicções e conceitos aparentemente sólidos 

ruíram, o jornalismo local precisa encontrar meios de se adaptar a uma realidade 

marcada pela disputa acirrada por audiência. O tradicional papel do jornalista como 

gatekeeper, o selecionador de notícias, está seriamente ameaçado quando qualquer 

pessoa conectada à internet pode se tornar emissora de conteúdos. Se a disponibilização 

de conteúdos online abriu janelas de oportunidade para que veículos menores alcancem 

audiências para muito além de suas fronteiras territoriais de distribuição do jornal 

                                                 

230. Joe Ricketts afirmou ainda: “Eu tenho a esperança de que, algum dia, alguém decifre o 
código de um negócio que suporte excepcionais histórias da vizinhança, porque acredito que 
contar essas histórias continua a ser essencial”. Disponível em: 
<http://assets.dnainfo.com/message.html?_ga=2.147574581.308572993.1510244111-
2078061548.1510244111>; acesso em 11 de nov. 2017. 
231. O texto “A ‘New York’ Paper Takes a Look in the Mirror”, publicado em 6 de agosto de 
2016, relata o caso de um incêndio que matou duas crianças no Bronx, muito provavelmente 
por causa de um incenso que uma mãe deixou aceso, e cuja história foi publicada pelo New 
York Times. Na ocasião, o editor da seção Metro Wendell Jamieson afirmou que o jornal havia 
mudado o foco da cobertura local para assuntos de “real impacto, que ressoarão além da 
cidade”. Segundo ele, cobrir pequenas histórias era apenas uma forma de “fingir que o veículo 
pertencia ao bairro”. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2016/08/07/public-editor/liz-
spayd-new-york-times-public-editor.html>; acesso em 12 nov. 2017. 

http://assets.dnainfo.com/message.html?_ga=2.147574581.308572993.1510244111-2078061548.1510244111
http://assets.dnainfo.com/message.html?_ga=2.147574581.308572993.1510244111-2078061548.1510244111
https://www.nytimes.com/2016/08/07/public-editor/liz-spayd-new-york-times-public-editor.html
https://www.nytimes.com/2016/08/07/public-editor/liz-spayd-new-york-times-public-editor.html
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impresso, a prática tem revelado que emissores fora do mundo jornalístico têm 

alcançado públicos muito maiores e consistentes. 

Em um estudo com dois pequenos jornais britânicos, Lily Carter identificou que 

os profissionais de comunicação estão sendo cobrados a atuar em novas frentes, e 

muitas delas para atender às demandas dos leitores. As alterações em curso sobre o 

papel do jornalista enquanto gatekeeper se encaixam como uma redefinição e não 

propriamente uma revolução. 

Isso é susceptível de aumentar ainda mais no futuro, particularmente 
com a forte pressão econômica que impulsiona o desenvolvimento 
online em empresas de jornais. As histórias estão sendo 
selecionadas de acordo com a resposta da audiência, seja através da 
visualização passiva, do compartilhamento maciço ou da participação 
ativa do público. Isso produz um agendamento próprio e de forma 
disruptiva altera o processo de seleção das notícias dos jornalistas 
como gatekeepers. (CARTER, 2014, p. 16) 

Um estudo da Pew Research Center
232

 de 2016 revelou um quadro não tão 

alentador para os veículos locais nos Estados Unidos. A pesquisa parte da constatação 

de que a inovação digital tem provocado, a todo instante, novos hábitos no consumo de 

informação que têm feito com que as pessoas, de forma aparentemente paradoxal, se 

aproximem tanto quanto se afastem das notícias. Com as redes sociais, os aplicativos de 

mensagens, textos enviados por newsletters e outras formas de divulgação maciça de 

conteúdo, níveis elevados de imediatismo e mobilidade podem criar uma expectativa de 

que as notícias cheguem até nós mesmo que não as tenhamos solicitado. Nesse cenário, 

a informação se torna mais fragmentada e as plataformas proprietárias dos sites se 

tornam menos relevantes. Algumas das descobertas entre os adultos americanos: 

a) Para se informar: 57% veem TV, 38% recorrem às redes sociais e 20% 

aos jornais impressos 

b) Seis em cada dez entrevistados preferem os aparelhos móveis 

c) Confiança: 22% confiam totalmente nas empresas de notícia local e 60% 

em parte. Nas redes sociais, esses proporções caem para 4% e 30%. 

d) Consumo: 55% das pessoas encontram notícias enquanto procuravam 

outra coisa e 44% procuravam especificamente se informar 

e) Local: 25% consideram que os veículos locais não os mantêm bem 

informados sobre as histórias relevantes da região 

                                                 

232. O estudo “The Modern News Consumer”, publicado em julho de 2016 pelo Pew Research 
Center, inquiriu 4.654 norte-americanos sobre os hábitos de consumo de notícias. 
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Matthew Hindman (2015) realizou um diagnóstico acurado e sombrio sobre 

como a imprensa local não tem compreendido como a internet mudou por completo a 

lógica da profissão. “Se o jornalismo precisa de uma audiência para ter sucesso, a 

maioria das publicações digitais está falhando. Essa escassez de leitores digitais é 

especialmente grave com jornais locais”, afirma. Para ele, com as quedas maciças nas 

vendas e na receita publicitária das edições impressas, o que tem levado a demissões 

dos jornalistas, os veículos de menor porte têm sido obrigados a fazer a dura travessia 

para o ambiente online, enquanto lutam pela sobrevivência. O problema é que a 

audiência dos sites é pequena, a receita digital é insignificante e o uso do paywall, a 

cobrança por acesso às notícias, tem custos operacionais de longo prazo proibitivos para 

a maioria das empresas. 

Os jornais locais – e especialmente os jornais menores – quebraram 
todas as regras para a construção de um site aderente. A maioria 
demora para carregar, um problema que ficou ainda pior com a 
mudança para as notícias lidas em aparelhos móveis. Eles são 
difíceis de navegar e – vamos ser honestos – muitas vezes feios. 
Muitos sites de jornal ainda apresentam conteúdo estático que muda 
pouco ao longo do dia. Eles exibem manchetes isoladas, muitas 
vezes sem acompanhar fotos ou outros elementos multimídia. São 
mal integrados às mídias sociais. Não possuem sistemas de 
recomendação personalizados e transparentes para levar o usuário 
navegar de um artigo para o outro. E embora os jornais prestem cada 
vez mais atenção ao tráfego digital, muitas vezes não entendem o 
que as métricas realmente significam. (HINDMAN, 2015, p. 3, 
tradução nossa) 

Na visão do professor da George Washington University, o sucesso do noticiário 

local neste século XXI depende de um conjunto de medidas para atrair o leitor e 

otimizar a experiência dele no mundo online. Porém, antes que essa solução mágica 

surja, o dono do jornal precisa ter ciência de algumas “verdades desconfortáveis”. Neste 

diagnóstico, Hindman cita algumas: 

a) O mito da monetização – Os líderes da indústria jornalística têm 

declarado que a audiência nunca foi tão grande, incluindo a digital. 

Porém, há um problema de qualidade. Apenas 3% do tráfico da web se 

destina aos jornais e a grande maioria desses acessos vai para os veículos 

de circulação nacional. A estimativa é que apenas um sexto dos 3%, 

segundo a ComScore vá para o noticiário local
233

. “Os jornais não podem 

monetizar a audiência que não possuem”, conclui Hindman. 

                                                 

233. O autor cita outro estudo que realizou para a Federal Commision Communications (FCC), 
na qual ele procura mapear a real audiência dos veículos de comunicação nos Estados Unidos 
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b) Filantropia, notícias sem interesse comercial e subsídios governamentais 

– “O jornalismo filantrópico é inadequado para o tamanho da crise do 

jornalismo local”, afirma Hindman. Os exemplos como ProPublica e 

Center for Public Integrity são exceções à regra e nada indica que 

deixarão de sê-lo. Mesmo a solução mais afeita à cultura norte-

americana, cujos bilionários
234

 criam fundações para se livrar do 

pagamento de impostos, não é capaz de ser replicada em milhares de 

comunidades locais. O autor afirma que criar um fundo governamental, 

tal como se faz com outras políticas públicas para a educação ou a defesa 

nacional, seria bem-vindo, mas dificilmente passaria no Congresso. E 

mesmo nesses casos os jornais locais, cedo ou tarde, teriam de prestar 

conta da audiência para a sociedade. 

c) O problema com os paywalls – Muitos questionam que a não-cobrança 

por conteúdo foi o pecado original que levou à crise do negócio jornal. 

Citam o caso do New York Times, que criou o paywall permeável, em 

que o acesso gratuito é liberado até certa quantidade de conteúdos, e as 

assinaturas digitais
235

 correspondiam a 30% das vendas no fim de 2013. 

O problema, diz Hindman, é que nenhum jornal local pode seguir o 

                                                                                                                                               

a partir da base de dados da ComScore, uma das principais empresas de análise da internet, e 
menciona não só a baixa capilaridade da mídia local como também o reduzido tempo de 
permanência nos sites noticiosos – menos de 26 segundos em média e 98% das visitações ao 
noticiário online duram menos de 2 minutos (HINDMAN, 2010). Com dados da ComScore de 
julho de 2017, essa pesquisa confirmou que entre os 50 sites mais acessados nos Estados 
Unidos, apenas 11 são puramente jornalísticos – o primeiro jornal a aparecer nesta lista é o 
USA Today, em 14º lugar – e a soma dos acessos chega a 17%. Embora sejam nomes 
tradicionais da imprensa norte-americana, como New York Times, Fox News, Washington Post, 
Tribune Media e novatos digitais como BuzzFeed, Vice e Vox Media, a audiência somada deles 
é inferior à dos cinco no topo deste ranking (Google, Facebook, Yahoo, Microsoft e Amazon). 
Os dados atuais da ComScore estão disponíveis em: https://www.prnewswire.com/news-
releases/comscore-ranks-the-top-50-us-digital-media-properties-for-june-2017-300491305.html; 
acesso em 12 nov. 2017. 
234. Victor Pickard questiona os riscos em confiar a bilionários, cujas doações são motivadas 
por diferentes razões, saídas para a crise da profissão: “É sintomático que em nossa era 
neoliberal procuremos por caridade e empreendedores individuais – consistentemente 
formados por uma maioria branca – para salvar o jornalismo?” (2017, p. 49, tradução nossa). 
235. Em 1º de novembro de 2017, o New York Times comemorava os 2,5 milhões de 
assinantes digitais, que renderam à companhia 386 milhões de dólares. No terceiro trimestre, o 
paywall gerou ao Times 86 milhões de dólares em receitas, 22 milhões a mais que os anúncios 
publicitários na edição impressa – redatores foram cortados da redação para fazer frente a 
essa queda. Até 2020, o jornal pretende atingir um faturamento de 800 milhões de dólares com 
as vendas digitais, que não se restringem à publicação de notícias. O Wirecutter, site de 
recomendações de produtos pela equipe do Times, é um deles. Informações obtidas no texto 
do New York Times, “New York Times Co. reports solid digital growth as print slides”, 
1/11/2017. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/11/01/business/media/new-york-
times-earnings.html>; acesso em 12 nov. 2017.  

https://www.prnewswire.com/news-releases/comscore-ranks-the-top-50-us-digital-media-properties-for-june-2017-300491305.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/comscore-ranks-the-top-50-us-digital-media-properties-for-june-2017-300491305.html
https://www.nytimes.com/2017/11/01/business/media/new-york-times-earnings.html
https://www.nytimes.com/2017/11/01/business/media/new-york-times-earnings.html
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exemplo do Times. Para que uma estratégia de cobrar por conteúdo 

funcione, é preciso que os conteúdos atinjam os públicos certos na hora 

certa. Essa operação envolve investimentos maciços em tecnologia, com 

a incerteza de que eles terão retorno em curto ou médio prazos. 

d) A web aberta – Se o paywall tem problemas, liberar todo o conteúdo para 

o público é vendido como outra falsa solução para os jornais locais. 

Consultores afirmam que o custo de se manter o jornal impresso é 

inviável e que a solução é fechar essa operação e se concentrar na 

internet. A questão é que a publicidade online nem mesmo cobre os 

custos para se manter uma redação de jornalistas. 

e) Tablets e aparelhos móveis – Antes de se tornarem massificados, os 

aparelhos móveis surgiam com a promessa de “zerar o jogo”, e os jornais 

locais teriam a oportunidade de atuar em uma frente nova. O problema é 

que, novamente, poucos consumidores estão dispostos a pagar por 

noticiário digital
236

.“O crescimento da receita de anúncios para celular 

tem sido de pouco benefício para os jornais locais, enquanto Google e 

Facebook, juntos, aproveitam dois terços da publicidade em tablet e 

celular”, diz Hindman (2015, p. 14)  

Se o diagnóstico apontado por Hindman para o jornalismo local na transição 

para o digital é, de fato, acurado e sombrio, as propostas que o autor oferece são 

simplificadoras demais e custosas em excesso. Em essência, ele aponta que a 

atualização do noticiário deve ser mais frequente, aumentando o número de notícias 

locais curtas e otimizadas para as redes sociais, elevando o uso de elementos 

multimídia. Histórias locais de profundidade devem ser publicadas se valer muito a 

pena, porque representam um custo considerado com que equipes pequenas não podem 

ter o luxo de arcar. As empresas também devem investir recursos para fazer sites 

otimizados e com design que gerem “qualidade e confiabilidade”.  

A discussão sobre a importância cívica de se preservar e sustentar o jornalismo 

local nos Estados Unidos é recente e ainda concentrada em poucas vozes. Em comum, 

                                                 

236. O autor cita dados de 2012 da Pew Research, que indicam que dos 61% dos adultos que 
lêem notícias no aparelho, apenas 2% assinam serviços noticiosos digitais. Segundo outro 
relatório da Pew Research, em 2016, 85% dos adultos consumiam jornais online, mas não é 
mencionado quantos estão pagando por esse conteúdo. Disponível em: 
<http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/13/2016/06/30143308/state-of-the-
news-media-report-2016-final.pdf; acesso em 12 nov. 2017>; Acesso em 18 de jan. 2018. 
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apenas o fato de que esses fiéis defensores da pequena imprensa acreditam que já 

passou da hora de agir. Kristen Hare, do Poynter Institute
237

, afirma que as redações não 

funcionam mais como “linhas de montagem” e os jornalistas devem ser capazes de 

entregar um produto inteiro, a notícia completa com todos os elementos narrativos 

(multimídia, sobretudo), e que seja do interesse do público para quem eles escrevem. 

Christopher Ali e Damian Radcliffe, membros do Tow Center for Digital Journalism
238

 

da Columbia University, sugerem que os jornais se concentrem na essência das histórias 

locais para que se tornem a fonte confiável de informação e façam experimentos 

inovadores para saber quais realmente funcionam, por meio das métricas de audiência.  

Michael Oreskes, correspondente em Washington do New York Times em artigo 

para a revista Columbia Journalism Review
239

, entende que os investimentos, invenções 

e recursos nessa travessia da transição para o jornalismo digital foram canalizados em 

nível nacional. E isso resultou em graves consequências para a democracia norte-

americana: “O problema é que, nos primeiros 20 anos de mídia digital, os novos 

modelos nos afastaram do jornalismo local, plantando as sementes para nossa atual crise 

cívica”, afirmou. Porém, em vez de ficar lamentando o que não tem mais volta, o 

jornalista afirma que o vácuo no jornalismo local criou uma promissora oportunidade de 

negócios
240

. Nessa nova configuração, as empresas jornalísticas deixam de competir 

entre si e têm de encarar o mesmo desafio, que é encontrar os recursos para preservar a 

cobertura noticiosa das comunidades e mantê-las ativas e conectadas no debate público 

em um mundo de distrações e dominada por grandes companhias de tecnologia, como 

Facebook e Google. A confiança da sociedade nas instituições passa pela mídia local. 

As mudanças atualmente em andamento no jornalismo local apontam 
para um futuro incerto no qual as pessoas terão acesso a cada vez 
mais diferentes meios de comunicação, mas tendo menos acesso a 
notícias genuinamente locais e no qual as diferenças crescerão entre 

                                                 

237. HARE, Kristen. “In newsrooms, 'we don't have assembly lines anymore, and they’re not 
coming back'”, Poynter Institute. 8/11/2017. Disponível em: 
<https://www.poynter.org/news/newsrooms-we-dont-have-assembly-lines-anymore-and-theyre-
not-coming-back>; acesso em 13 nov. 2017. 
238. ALI, Christopher; RADCLIFFE, Damian. “8 strategies for saving local newsrooms”, 
6/11/2017. Disponível em: <https://www.cjr.org/tow_center/8-strategies-saving-local-
newsrooms.php>; acesso em 13 nov. 2017. 
239. ORESKES, Michael. “When local stopped being cool”, primavera de 2017. Disponível em: 
<https://www.cjr.org/local_news/when-local-stopped-being-cool.php>; acesso em 13 nov. 2017. 
240. Josh Stearns, diretor associado do Public Square Program at the Democracy Fund, 
levantou 52 ideias de negócio para dar suporte ao jornalismo local. Vão desde propagandas 
nativas, produção de eventos, envio de newsletters para os leitores, até a criação de conteúdos 
premium e parcerias com empresas variadas. Disponível em: <https://medium.com/the-local-
news-lab/new-revenue-for-news-52-ideas-to-support-local-journalism-1ee3720a7897>; acesso 
em 13 nov. 2017. 

https://www.poynter.org/news/newsrooms-we-dont-have-assembly-lines-anymore-and-theyre-not-coming-back
https://www.poynter.org/news/newsrooms-we-dont-have-assembly-lines-anymore-and-theyre-not-coming-back
https://www.cjr.org/tow_center/8-strategies-saving-local-newsrooms.php
https://www.cjr.org/tow_center/8-strategies-saving-local-newsrooms.php
https://www.cjr.org/local_news/when-local-stopped-being-cool.php
https://medium.com/the-local-news-lab/new-revenue-for-news-52-ideas-to-support-local-journalism-1ee3720a7897
https://medium.com/the-local-news-lab/new-revenue-for-news-52-ideas-to-support-local-journalism-1ee3720a7897
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uma minoria que procura o noticiário local e uma maioria crescente 
que não a segue regularmente. Elas apontam para um futuro em que, 
se as tendências continuam e a pesquisa existente é algo que se 
deve seguir, corremos o risco de ver meios de comunicação locais 
mais fracos e com menor capacidade para vigiar o poder e manter as 
pessoas informadas, menos encorajadora do engajamento cívico e 
político e menos promotora da integração da comunidade do que no 
passado (mesmo que a mídia digital ofereça tanto aos cidadãos como 
às comunidades locais muitos outros benefícios em outras áreas 
além das notícias e do jornalismo). (NIELSEN, 2015, p. 18, tradução 
nossa) 

Tom Rosenstiel
241

, diretor do American Press Institute, pensa em um novo 

modelo de comunicação no nível local, o que ele chama de “inteligência colaborativa”. 

Com a profusão de dados em circulação, mesmo em pequenas comunidades, a 

tecnologia tem o poder de conectar jornalistas e cidadãos. E, juntos, eles podem 

responder a novas questões como “o que é melhor?”, “o que estamos perdendo” e “o 

que podemos fazer a respeito?”. As notícias deixam de ser produzidas por alguns – 

jornalistas – e consumidas largamente por outros – a audiência.  

A grande crise do jornalismo americano e da sociedade democrática 
não deve ser pensada no nível da plataforma – jornais versus internet 
ou televisão versus transmissão, mídia social versus mídia tradicional. 
Deve ser entendida no nível cívico e geográfico. A crise é local. É aí 
que o encolhimento é mais severo e onde há menos sinais de 
crescimento. É aí que as implicações civis são mais agudas. E a 
economia em mudança da publicidade pode piorar. (ROSENSTIEL, 
2015, tradução nossa). 

A busca desenfreada para se tornar online tem feito com que muitos jornais 

norte-americanos se deparem com um dilema insolúvel: as experiências para tornar seus 

produtos digitais estão fracassando enquanto as edições impressas acabam perdendo 

velozmente sua importância. A narrativa da morte do impresso, aponta H. Iris Chyi, tem 

sido insistentemente colocada em discussão, mas ironicamente são a circulação e a 

publicidade que têm bancado as operações do digital. “Após 20 anos de 

experimentações, está claro que a maioria das edições online dos jornais falhou em 

entregar o que prometeu”, afirma Chyi (2013, p. 65, tradução nossa). O problema, 

segundo a pesquisadora, é a percepção das pessoas de que as notícias na internet são 

bens inferiores, como o são o macarrão instantâneo, as batatas ou a massa de macarrão. 

Os usuários tendem a achar que ter acesso à informação pela rede tem seu valor, mas ele 

é extremamente baixo – o que implica que poucos se dispõem a pagar por ela. Entre os 

                                                 

241. ROSENSTIEL, Tom. “News as collaborative intelligence: Correcting the myths about news 
in the digital age”, Junho de 2015. Disponível em: <https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/rosenstiel.pdf>; acesso em 13 nov. 2017. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/rosenstiel.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/rosenstiel.pdf
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conselhos que ela sugere aos editores de jornais, um deles é particularmente 

interessante: “Saiba que o jornal impresso é seu ativo, não um fardo. É onde reside a sua 

vantagem competitiva. Google não sabe como imprimir um jornal, assim como você 

não sabe como fazer dinheiro online.” (CHYI, 2013, p. 95). 

Para concluir esta discussão, vale a pena retomar uma reflexão mais recente 

proposta por Michael Schudson, um dos autores que abrem este capítulo e que guarda 

muita relação com o conteúdo desta pesquisa. Alguns dos mais importantes desafios na 

história do jornalismo não têm relação direta e mais profunda com as mudanças 

tecnológicas. Há, antes disso, um problema de base. Em 2009, Schudson cunhou o 

termo “Ice Cream Gazette” (Gazeta do Sorvete, em tradução livre) para descrever as 

formas de cobertura noticiosa de um impresso de uma cidade do estado de Ohio, que em 

um dia quente dedicou meia página para entrevistar e fotografar moradores que 

discorriam sobre quais sorvetes gostavam mais. Embora a notícia apresentasse as 

características necessárias para a inclusão das pessoas na vida comunitária, portanto 

com o jornalismo local falando das questões locais como muitos defendem, o 

pesquisador não via mérito nesse tipo de prática profissional. “Eles nunca derrubarão 

um líder político local, nem tentarão. É improvável que inovem e raramente influenciam 

ou inspiram alguém ou alguma coisa”, resume Schudson (2017, p. 271, tradução nossa). 

A mídia local enfrenta um desafio duplo: ela é cobrada para se tornar lucrativa e 

também informar o público. Mas como ela poderá continuar a trazer as informações se o 

negócio que a sustenta está cada vez menos rentável? Até que ponto gazetas do sorvete 

não se tornaram a receita mais vendida para donos de jornais como a solução mágica 

que eles devem adotar para superar esse desafio? A preocupação com a imprensa local é 

e deveria ser de todos, porque todos sofremos e sofreremos com as consequências de 

seu declínio. Mas não há soluções mágicas. Enxergar os veículos menores como frágeis 

diante de uma realidade complexa e altamente custosa em sua implementação, como é a 

tecnologia, tem criado mais armadilhas do que saídas, porque, na prática, apresenta 

como único horizonte a morte deles em curto espaço de tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As notícias sobre o assassinato de Chico Mendes, em 22 de dezembro de 1988, 

foram divulgadas pelos jornais de circulação nacional na véspera do Natal. Com dois 

dias de atraso, portanto. “Só depois que ele morreu, aos 44 anos, é que o Brasil 

descobriu haver perdido o que custa tanto a produzir: um verdadeiro líder”, declarou 

Zuenir Ventura
242

 (2003, p. 9), ele próprio admitindo que não sabia direito quem era o 

personagem. O veterano jornalista e escritor foi encarregado, pelo Jornal do Brasil, a 

recontar esse crime, nas primeiras semanas de 1989. A cidade de Xapuri, o Acre e a 

Amazônia sempre são considerados distantes para as redações jornalísticas de São Paulo 

e do Rio de Janeiro, mas antes de Chico Mendes eram lugares ainda mais longínquos. 

Quase 30 anos se passaram desde então, e parece difícil imaginar que uma notícia dessa 

magnitude pudesse ser ignorada nos tempos atuais de redes sociais e blogs. Mas não é 

raro a imprensa ignorar ou demorar a revelar Chicos Mendes. O sistema midiático 

brasileiro tende a ocultar e omitir os personagens que custamos tanto a produzir. E não 

só personagens, mas também as histórias deles, porque se forjou no país um tipo de 

jornalismo que privilegia os palácios e salões do poder.  

O nosso modelo de imprensa é centralizador e orbita em torno de poucos 

veículos, afastando a possibilidade de tornar o discurso midiático suficientemente 

democrático e plural, conforme ficou demonstrado nesta tese. Ele é homogêneo de norte 

a sul do país, distanciando-se sobremaneira da nossa rica diversidade cultural. Ao 

praticarem, pelas razões já apresentadas, um jornalismo de segunda mão, os veículos 

dos interiores pouco contribuem para se tornar relevantes, expressivos e 

imprescindíveis. Por copiarem conteúdos e discursos praticados pelos grandes veículos, 

caminham para virar produtos dispensáveis.  

Há razões históricas para que a imprensa tenha se afastado do ideal de se tornar 

diversa. No caso dos jornais, que surgiram tardiamente no Brasil em relação a outros 

países vizinhos, o nascimento dos dois primeiros veículos é simbólico de uma prática 

que resiste ao tempo. Um diário era impresso na Europa e o outro na oficina do governo 

imperial, na Corte do Rio de Janeiro. Ambos falavam de e para a elite nacional. Na luta 

contra o poder instituído, publicações foram surgindo nos primeiros anos do século 

XIX, o que poderia ser um vislumbre de um cenário mais diversificado no panorama 

                                                 

242. VENTURA, Zuenir. Chico Mendes, Crime e Castigo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003. 
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midiático. Prelos apareciam em quase todas as províncias, e neles eram impressos os 

jornais políticos. Tiveram forte atuação dentro das disputas locais. Mas estavam, em sua 

grande maioria, a serviço das oligarquias ou de grupos minoritários e uma vez 

cumpridos seus papéis desapareciam tão rápido quanto surgiam. Nunca houve uma 

sociedade civil que fosse às ruas reivindicar a sua sobrevivência, simplesmente porque 

essas publicações eram impostas do alto para baixo. 

Os jornais políticos contribuíram para a luta pela Independência ou pelo fim da 

escravidão, porém muitos deles faziam tais defensas segundo os interesses das elites, 

desde a manutenção da Monarquia até a sujeição do país à lógica de nação eternamente 

exportadora de matéria-prima. Seria o salutar jogo da competição, inclusive na disputa 

pela opinião pública. Mas conforme o Brasil avançou economicamente, com a 

industrialização e a urbanização, interesses externos desequilibraram de vez as forças 

que reconheciam na imprensa um canal de manifestação. A industrialização do fazer 

jornalístico inviabilizou a pequena e incipiente operação, localizada nas menores 

cidades. Se a alta concentração midiática no eixo Rio-São Paulo é a principal 

consequência, dentro de cada localidade ela se repete, mas sob outras condições. Há um 

número reduzido de veículos e eles são controlados por poucos. Nessa situação, a voz 

local jamais pode se impor. 

A narrativa histórica não sinaliza para a existência de uma imprensa nacional 

resultante de muitas imprensas regionais ou locais fortes. Na verdade, conceitualmente, 

é arriscado dizer que haja uma imprensa propriamente nacional, enquanto arranjo de um 

sistema midiático plural, diverso e capilar em todo território. E, na prática, os veículos 

foram sendo criados em cada localidade para reproduzir modelos copiados das grandes 

capitais, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro. A consequência natural é que esses 

jornais acabaram por se tornar uma espécie de caixa de ressonância da imprensa 

centrada nos veículos como Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo.  

Vários estudos científicos se detêm sobre a concentração do sistema midiático 

brasileiro, criticando uma lógica que compromete o avanço da democracia. Contudo, 

miram apenas no que os veículos nacionais têm a dizer ou no que o público pensa sobre 

o noticiário que recebe deles. É por essa razão que a teoria dos efeitos limitados acaba 

por prevalecer sobre outras correntes quando se pesquisa o impacto da mídia na política. 

A variável “jornais locais” raramente entra nesse debate, sobretudo por que o 

desequilíbrio regional mostra que há um abismo quando se comparam as escalas entre 

as economias dos grandes centros e das menores localidades. É, de fato, procurar água 
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no deserto – o deserto de notícias que caracteriza o modelo de mídia no Brasil. Essa é 

uma das razões que faz com que o discurso dos principais veículos circule para muito 

além de suas fronteiras de distribuição territorial. 

A literatura nacional e internacional tem-se debruçado sobre o tema do noticiário 

local e das relações entre mídia e democracia sob diferentes perspectivas. Partindo desse 

marco somado à história da imprensa brasileira e ao contexto específico da questão 

regional, a hipótese desta pesquisa era a de que o brasileiro está refém de um jornalismo 

de segunda mão nos interiores. Por segunda mão, entenda-se um conteúdo noticioso mal 

feito. Na maioria das vezes, esse fazer jornalístico é terceirizado e ignora a dimensão 

das realidades locais sobre os assuntos dito nacionais, como se houvesse temas e pautas 

que apenas poucos jornalistas distantes dessas localidades seriam capazes de produzir, e 

dizendo à população de todo o país sobre o que e como pensar. 

Esta hipótese se comprovou de forma cristalina. Há um elevado grau de 

dependência do conteúdo das agências de notícias sobre as editorias de política, 

economia, internacional e esporte, conforme revelou a análise de conteúdo. O corpus da 

presente pesquisa consistiu de quase 2 mil conteúdos editoriais (ou entradas, que 

poderiam ser uma manchete, uma reportagem, um editorial ou uma coluna). Desde a 

primeira página, ficou evidente como os jornais locais abdicam de produzir conteúdos 

próprios para assuntos de interesse nacional (cerca de 90% desse material é proveniente 

de agências de notícias ou da internet), e isso vale tanto para política ou economia 

quanto para esporte ou internacional. Grandes assuntos não são da competência dos 

jornalistas dos interiores, parece ser este o recado.  

No caso específico da análise sobre o conteúdo do noticiário político, tema desta 

tese, essa relação foi testada em dois episódios que certamente se tornarão 

emblemáticos para a história brasileira, todo o processo de impeachment de Dilma 

Rousseff e as denúncias apresentadas contra Michel Temer, o vice-presidente que 

assumiu no lugar da primeira. Para a primeira personagem, o mapeamento começou na 

abertura do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados (2 de dezembro de 

2015), passando pela aprovação nas duas Casas parlamentares (17 de abril e 12 de maio 

de 2016) e desembocou na confirmação do processo pelo Supremo Tribunal Federal (31 

de agosto de 2016. No segundo caso, foram analisadas as duas rejeições à denúncia 

contra o peemedebista (em 2 de agosto e 26 de outubro de 2017) por crimes de 

corrupção, formação de quadrilha e obstrução da Justiça. Em momentos conturbados, 

seria desejável que a imprensa exercesse os papéis de esclarecedora dos fatos, de 
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vigilante dos poderes e das autoridades e também de facilitadora para maior 

participação e engajamento dos cidadãos na solução das grandes questões. Essa é uma 

das responsabilidades da imprensa para com a democracia. 

Quando oito de cada dez reportagens ou notas jornalísticas políticas ou artigos 

para assuntos nacionais são oriundos de serviços noticiosos, ocupando um espaço 

equivalente a 78% da editoria de política, não se deve espantar que unanimidades de 

pensamento sejam tão facilmente construídas no país. E mesmo a política local é mal 

coberta pelos veículos dos interiores. No corpus desta pesquisa, de um conjunto de 343 

reportagens dessa editoria nos seis jornais (Comércio do Jahu-SP, Correio do Povo-RS, 

Diário do Rio Doce-MG, Folha do Estado da Bahia-BA, Jornal do Povo-MS e O 

Liberal-PA), apenas 61 podem ser consideradas puramente de assuntos de questões 

locais ou da região. Há que se levar em conta que nos dias analisados por este estudo os 

assuntos políticos de Brasília soavam mais noticiáveis. Contudo, em raras ocasiões os 

veículos trataram de analisar o que acontecia no Planalto Central com o impacto que os 

fatos trariam para a cidade. Era o mínimo que se esperaria do jornalismo local. 

Dentro da especificidade do jogo político, a cobertura desses dois episódios da 

crise política entre 2015 e 2017 comprovou a hipótese de um jornalismo de segunda 

mão sob duas vertentes. A primeira é o uso excessivo de notícias não-originais, o que 

ficou caracterizado na replicação dos discursos ideológicos dos jornais de circulação 

nacional sobre a cobertura do impeachment de Dilma pelos veículos locais. A 

diferenciação no tom das notícias entre esses dois grupos, pode-se dizer com convicção, 

era mínima. Para os seis veículos, surgiram poucas e restritas exceções à regra.  

Do ponto de vista da construção da ideologia, prevaleceram as formas da 

fragmentação e da legitimação, conforme conceito proposto por John B. Thompson. Os 

seis veículos analisados seguiram a narrativa apresentada por Folha de S.Paulo, O 

Globo e O Estado de S. Paulo. Na primeira forma, houve uma intencionalidade de se 

segmentar e apartar os indivíduos, sendo Dilma Rousseff retratada como uma presidente 

sem capacidade para se manter no cargo. A mobilização em torno dessa construção 

simbólica se tornou possível também pela segunda forma, a legitimação, na qual os 

jornais criaram uma cadeia de raciocínio para indicar que o impeachment da petista era 

um caminho inevitável. 

A segunda vertente se revelou, de forma diferente da imaginada inicialmente. Na 

cobertura das denúncias contra Temer, os jornais locais ou regionais continuaram a se 

basear no que Folha, Estadão ou O Globo diziam, porém de forma diversa trataram de 
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reorganizar esse conteúdo sob um discurso mais conveniente para os interesses da 

região. É aqui que surgem exemplos, dentro da análise de conteúdo, de práticas 

ultrapassadas do jornalismo provinciano, patrimonialista ou clientelista. Enquanto os 

grandes jornais tratavam, por razões desconhecidas e não necessariamente em nome do 

bom jornalismo, de mostrar as relações nada republicanas do presidente da República 

para preservação do poder, incluindo denúncias de corrupção e troca de apoio por meio 

de emendas parlamentares, os veículos menores ignoravam, omitiam ou maquiavam 

essas informações para seus leitores. A imprensa dos interiores ficou domesticada. Era 

igualmente um jornalismo de segunda mão, por ser mal feito. 

Novamente recorrendo aos conceitos de Thompson, o que a imprensa dos 

interiores fez foi adotar as categorias de dissimulação e reificação. Na primeira delas, 

foram identificados casos em que os jornais do corpus da pesquisa ocultaram, negaram 

ou obscureceram o noticiário envolvendo Temer. Apesar da cobertura claramente crítica 

apresentada pelos jornais de circulação nacional contra o peemedebista, pela qual se 

revelaram as velhas práticas da política do toma-lá-dá-cá dos novos ocupantes do poder, 

os veículos locais se ocuparam de preocupações mais pragmáticas, como a de aproveitar 

a distribuição de verbas públicas promovida por Temer para se manter no cargo.  

É nessa distinção dos comportamentos das duas imprensas, a local e regional e a 

de circulação nacional, que o Brasil se revela, como já bem antecipava André Singer em 

2001. Com uma imprensa regional que faz vista grossa para as relações fisiológicas, e 

mesmo que a “grande imprensa” atue no sentido de fiscalizar o poder, as velhas práticas 

políticas se sacralizam. O resultado é a contínua desmoralização do sistema 

representativo, uma vez que políticos eleitos com apoio dos jornais regionais nunca 

deixam de reinar em seus territórios de origem, por raramente serem questionados, 

contrapostos ou cobrados. A democracia depende de cidadãos bem informados sobre o 

poder e parte dessa responsabilidade deveria passar pelos jornais locais. 

Todos os políticos são locais, mesmo aqueles eleitos nas capitais. A grande 

maioria tem sua área de atuação nas instâncias municipais e uma minoria nos níveis 

estadual ou federal. Embora as decisões que reflete na vida geral dos brasileiros orbitem 

em torno de Brasília, do ponto de vista político, e em São Paulo e no Rio de Janeiro, no 

campo econômico, deputados federais e senadores que ganham destaque nacional no 

noticiário e estão envolvidos com a tomada de decisões buscam em suas bases eleitorais 

o apoio necessário para se tornarem representantes. O mais importante trabalho do 

jornalismo deveria, assim, também passar pelo local.  
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Nos regimes democráticos em grande escala, como nos dos Estados nacionais 

modernos, haver fontes de informação alternativas para que os cidadãos exerçam o 

direito de estar bem informado é um das sete instituições preconizadas por Dahl (1997). 

Se somada a outra instituição, a liberdade de expressão, que pressupõe o direito de o 

povo se expressar sem o risco de punições severas, e pensando nos veículos de 

comunicação como naturais intérpretes e porta-vozes da vida social, percebe-se a 

importância que a imprensa tem numa democracia. Dahl caracteriza essas instituições 

como direitos e processos reais, e não simplesmente nominais, portanto há que se ter 

claro que cabe à imprensa um papel central. Não basta ela existir, mas estabelecer-se 

como parte indispensável para a democracia. 

Quando a imprensa de maneira geral, e a regional e local em particular, abdica 

desse papel de natural de intérprete e porta-voz da vida social, simplesmente deixando 

de bem informar o cidadão, este se vê obrigado a buscar alternativas, e ele as 

encontrará. Pense nas redes sociais e em como elas estão se tornando a primeira fonte de 

informação de muitas pessoas para entender que o jornalismo perdeu seu reinado. Já não 

dá mais para ficar deitado em berço esplêndido. O problema se agrava quando o fazer 

jornalístico se distancia das boas práticas. Ao entregar um conteúdo com um elevado 

número de notícias de segunda mão, e muitas delas ao alcance de um clique na internet, 

os jornais dos interiores perdem sua função e, em pouco tempo, a sociedade os 

considerará desnecessários. Sequer lamentará pela morte de tantos veículos, um 

fenômeno que já acontece em ritmo acelerado.  

Há, obviamente, consciência de que os resultados desta tese não podem ser 

projetados para a totalidade dos veículos locais ou regionais, uma vez que a hipótese foi 

testada somente em seis publicações. Mas não há risco de erro em se dizer que essa 

prática de divulgar notícias de segunda mão é largamente disseminada. Há exemplos 

por toda parte e as entrevistas com os profissionais responsáveis pelas publicações deste 

corpus, as agências de notícias e, especialmente, as associações representativas dos 

jornais dos interiores corroboram a consistência da hipótese. O jornalismo local, que 

vive sérias dificuldades de sobrevivência, está preso a práticas arcaicas da profissão, que 

se revelam na dependência das autoridades locais, nos interesses dos políticos e 

empresários da região e na incapacidade de tornar o negócio sustentável em meio às 

transformações que a economia digital impõe nos dias atuais. 

Com os jornalistas e as elites políticas e econômicas competindo pelo controle 

das notícias, o principal perdedor desse jogo de trocas é a sociedade. O que existe é um 
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mínimo de informações alcançando a esfera pública, e quase sempre elas são oferecidas 

com o objetivo de se maximizar a cobertura positiva sobre as mesmas elites. Quando 

“as pessoas que participam regularmente e com conhecimento formam uma distinta 

minoria” (ENTMAN, 1989, p. 28), isso tem implicações negativas para a democracia. 

Podemos pensar no anunciante que continua bancando a sustentabilidade do negócio 

jornal, mas também no prefeito que dá publicidade dos seus atos por meio da chamada 

publicidade legal, um método eficaz de manter a imprensa sob rédeas curtas. Os 

jornalistas, cientes de que têm pouco a fazer para alterar essa lógica, miram em histórias 

que rendam bons olhares de seus superiores. Ou, mais recentemente, em textos que 

gerem elevadas audiências para os portais da rede mundial. Essas observações foram 

extraídas dos depoimentos com os produtores de notícias para esta pesquisa. 

As notícias se tornaram commodities para produtores e consumidores e esse é 

um termo da economia que, involuntariamente, desqualifica o fazer jornalístico. É com 

essa lógica que as empresas de comunicação imaginam estar barateando seu processo 

produtivo, ao mesmo tempo em que encontram formas de justificar o uso 

indiscriminado de conteúdos. A consequência, como mostrado nesta tese, é que até 

mesmo produtores e consumidores que mantêm relações de trocas comerciais pelas 

notícias, isto é, pagam por esses serviços, acabam se prejudicando com a prática. O 

noticiário, de maneira geral, se torna pasteurizado. Como também foi apontado ao longo 

desta pesquisa, a investigação empírica detectou um elevado número de conteúdos 

reproduzidos de outras fontes, sobretudo sites noticiosos da internet, mas cujas 

procedências não eram devidamente creditadas. Trata-se de um procedimento ilegal, 

eticamente reprovável no campo jornalístico e que traz consequências ruins para o 

mercado profissional. As agências noticiosas vêm perdendo terreno para a internet e 

clientes cancelam as assinaturas desses serviços. Estamos no início da formação de uma 

avalanche, e sabemos bem como ela termina. 

Outra prática disseminada, porém mais sofisticada, da imprensa local é utilizar 

as páginas editoriais como um objeto de escambo com governos, um procedimento que 

caracteriza boa parte da imprensa. Não estamos falando dos anúncios ou dos 

classificados, onde a separação Igreja-Estado vigorava para distinguir o que era 

propaganda de jornalismo. Esses dois universos resistiam um ao outro dentro das 

redações e por motivos óbvios. É tarefa hercúlea buscar o ideal da isenção, do 

apartidarismo e do pluralismo quando alguém paga a conta. O nível de cooptação do 
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jornalismo local é explicitado não só nas falas dos produtores de notícias, mas também 

visível nos conteúdos analisados, comprovando os objetivos específicos desta tese.  

Os jornais dos interiores mantêm uma excessiva dependência dos conteúdos 

gerados pelos veículos de circulação nacional, orientando-se pelo discurso praticado por 

esses. E esse processo passa pelas agências de notícias, ligadas a esses veículos, que 

surgiram para baratear o processo produtivo. Mas essas agências foram apenas em parte 

responsáveis por moldar o noticiário da imprensa regional ou local no que se refere aos 

assuntos da política. A internet veio para facilitar a vida de quem se habituou ou se 

acomodou a depender de conteúdos externos. A imprensa local ou regional, 

historicamente, nunca viveu um momento histórico em que foi forte o suficiente, 

tampouco deu demonstrações de querer expandir sua influência para além de seu arco 

territorial. Pelo que se viu, argumentação novamente sustentada pelos conteúdos 

analisados e pelas falas dos produtores de notícia, os interesses locais têm enorme peso 

sobre as decisões a serem tomadas no fechamento das edições. E, regra geral, quem 

paga mais tem sido beneficiado com uma versão dócil e voltada aos seus interesses. 

Vale advertir que as conclusões desta pesquisa não procuraram permanecer 

exclusivamente encerradas em quantificações de uma amostra reduzida de veículos, mas 

se buscou trazer uma interpretação política do fenômeno estudado. O fluxo de 

informações se expressa de forma verticalizada, indo de um polo ao outro, a partir de 

relações assimétricas entre quem tem mais acesso ao poder e aqueles distantes dele. O 

resultado é que as comunidades locais ficam sujeitas a se tornar significativamente 

ignorantes acerca da real repercussão e do impacto de questões nacionais sobre suas 

próprias realidades e exageradamente conhecedora de situações que não lhes dizem 

respeito ou não são relevantes para seu futuro. Isso implica, por tabela, um elevado 

desconhecimento do que ocorre em outras regiões do país. “O Brazil não conhece o 

Brasil/ O Brasil nunca foi ao Brazil”, como bem interpretava Elis Regina, na 

composição de Aldir Blanc e Maurício Tapajós. 

A diversidade do país começa e termina num canto de página de um jornal de 

Governador Valadares ou de Três Lagoas, nas manchetes de O Liberal ou do Correio 

do Povo, na mesma coluna reproduzida no Comércio do Jahu ou na Folha do Estado da 

Bahia. Essa concentração extravasa o noticiário político, histórica e notadamente 

formulado em torno das relações palacianas. Editorias de jornais locais como artes e 

espetáculos, economia e esportes são extremamente dependentes de conteúdos 

produzidos fora de sua área de influência. Se elaborar um texto de um assunto de outros 
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países é tarefa penosa para um jornalista que não tem à disposição os despachos das 

agências de notícias internacionais, esta tarefa não deveria ser desprezada no caso da 

cobertura de uma partida de futebol televisionada ou na hora de revelar como a reforma 

trabalhista impacta os empregos em qualquer cidade. 

Os estudos internacionais sobre mídia e política abordam a dificuldade de 

sobrevivência por que passam os veículos de menor porte, inclusive em nações mais 

ricas e onde os níveis de leitura sempre foram altos. E alertam que algo precisa ser feito, 

com urgência, para evitar o colapso do jornalismo, sob pena de comprometer 

irreversivelmente o futuro das democracias. São apresentadas saídas como o 

financiamento por meio de fundos, incentivar o empreendedorismo entre os seus 

profissionais e tornar o jornalismo local um bem público. 

Com uma realidade distinta da nossa, os Estados Unidos têm voltado sua atenção 

para a sobrevivência da imprensa local ou regional. E lá, como cá, há uma preocupação 

para a crescente concentração de cobertura para questões nacionais, que tem propiciado 

um olhar mais atento para soluções que atentam aos veículos ditos nacionais ou globais. 

A diferença é que os estudiosos norte-americanos perceberam que os novos modelos 

podem funcionar para as grandes empresas jornalísticas, mas não para as menores. 

O Brasil não inventou a sua estrutura midiática concentrada e desequilibrada. 

Ela existe em outras partes do mundo, em maior ou menos escala. Porém, na estrutura 

tipicamente nacional, em que 70 milhões de brasileiros não possuem um único título 

impresso ou online em suas cidades, seria esperado que a ação estatal agisse para 

reduzir as disparidades regionais. Porém, o governo federal tem contribuído para 

aumentar o fosso que separa os grandes jornais dos pequenos e médios, ao direcionar 

prioritariamente recursos para os veículos que, há décadas, controlam o centralizado 

discurso midiático. É preocupante quando se descobre que dos 78,3 milhões de reais 

destinados a veículos impressos, a publicidade da União destine 50 milhões para jornais 

dos três estados mais ricos da federação, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Desde o nascedouro, o jornalismo no Brasil foi político. A imprensa escrita foi o 

meio pelo qual os brasileiros, por muito tempo, não só se informavam sobre o que se 

passava no país como a utilizavam para debater as preferências políticas e as 

alternativas partidárias. Não demorou para que a classe política percebesse que a 

opinião pública podia ser conquistada. Os jornais, e não só nas capitais, viraram objeto 

de disputa e cobiça para quem podia e quem não podia ter um veículo de comunicação 

para chamar de seu. O desenvolvimento econômico mudou a rota de uma imprensa 
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artesanal, passível de ser espraiada em qualquer paragem, e a colocou no eixo de 

empresas que operam em escala industrial, onde poucos podem ter acesso a esse tipo de 

investimento. Foram tombando, uma a uma, publicações centenárias de longa tradição, 

que lutavam para manter o ideário do jornalismo sempre vivo, mas tiveram de encarar 

dificuldades para se tornar competitiva. Essa batalha foi, definitivamente, perdida. 

Como a democracia pode avançar em meio a um cenário altamente concentrado 

de veículos de comunicação? Como pode prosperar o pluralismo de atitudes, ideias, 

debates e propostas se o sistema midiático brasileiro repele a diversidade? Como as 

instituições representativas e as autoridades constituídas podem ser fiscalizadas a partir 

de poucos olhares? Até que ponto a confiança do brasileiro na democracia está 

contaminada por um noticiário de segunda mão? A imprensa local brasileira é fraca e 

incapaz de enfrentar as questões acima. 

Jessé Souza (2016, p. 114) usa a expressão “parcial e comprada” para se referir à 

imprensa brasileira, ponderando que essa caracterização é decisiva para a qualidade da 

democracia em uma sociedade moderna. Se olharmos com uma lupa para o jornalismo 

local, a cáustica expressão continua válida, porque o que se vê é que a imprensa dos 

interiores tem distorcido a percepção dos problemas sociais e ditado a agenda pública 

segundo o interesse dos donos dos jornais e desses com as classes que mandam no país. 

A notícia está à venda, e está barata. E, sem grandes contestações ou lamentos, estamos 

levando para casa um produto de segunda mão. 

As evidências apresentadas ao longo desta tese sugerem que o noticiário local 

precisa ser mais que um pacote de produtos de pouco valor. “Quanto mais notícias 

locais e quanto mais livre e inclusivamente elas circulem, maiores as chances de 

sentirmos os benefícios dos laços que elas geram”, afirmam Coleman et al (2016, p. 

149, tradução nossa). Não há por que questionar essa afirmação. Ao contrário, é 

necessário reafirmá-la constantemente a partir de proposições que resultam de 

observações levantadas ao longo da pesquisa. Finalizam este projeto para servir como 

uma contribuição de quem ainda acredita na importância dos jornais locais: 

 As boas informações sempre serão necessárias e cabe aos jornalistas a 

função de contextualizá-las segundo as características de cada público. 

Ninguém melhor que esses profissionais para falar a língua local. 

 Há um grande fosso entre o noticiário produzido localmente e aquele 

copiado das agências. Reduzir essa diferença é possível se o jornalismo 

local desistir de imitar modelos que não lhes servem. 
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 Se a imprensa nacional ou global se tornou um espaço de disputa entre as 

elites políticas e econômicas, o jornalismo local ou regional precisa, com 

urgência, revelar o que está em jogo segundo a perspectiva de suas 

comunidades. 

 A diversidade depende da presença de múltiplas vozes na imprensa, e os 

diversos sotaques e falas regionais só podem ser apresentados de forma 

autêntica pelos jornais locais. 

 É fundamental que as grandes histórias nacionais, que precisam ser 

apresentadas para o público local, deixem de ser diluídas e sejam 

contextualizadas de acordo com a realidade das comunidades.  

 O jornalismo local não compete com o da imprensa nacional, e deve ser 

visto como complementar de uma realidade mais ampla e complexa. 

 A democracia local depende da fiscalização constante dos jornais dos 

interiores, e quando essa função deixa de ser cumprida as consequências 

afetam a todos. 

A segunda década do século XXI está próxima do fim. Nos 210 anos que 

separam o nascimento da imprensa brasileira e o presente momento, surgiram e 

desapareceram jornais locais, mas a instituição permaneceu. Bem ou mal, a democracia 

depende dela para avançar.  
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APÊNDICE 

A. Estrutura da análise de conteúdo 

Para cada uma das 2.248 entradas, foi feita a classificação segundo os campos 

(dispostos em colunas de uma planilha) abaixo. As entradas de cada um dos seis 

veículos do corpus foram selecionadas segundo os episódios políticos. Trabalhou-se 

com edições nos dias que antecederam e sucederam cada episódio, ampliando as 

possibilidades da análise de conteúdo. Segue a codificação completa adotada no 

capítulo 4: 

Data: dd/mm/aaaa 

Veículo:  

Comércio do Jahu 

Correio do Povo 

Diário do Rio Doce 

Folha do Estado da Bahia 

Jornal do Povo 

O Liberal 

 

Episódio:  

Abertura do processo de impeachment de Dilma (2/12/2015) 

Votação do impeachment de Dilma na Câmara (17/4/2016) 

Votação do impeachment de Dilma no Senado (12/5/2016) 

Confirmação do impeachment pelo Supremo Tribunal Federal (31/8/2016) 

Votação sobre a primeira denúncia contra Temer na Câmara (2/8/2017) 

Votação sobre a segunda denúncia contra Temer na Câmara (26/10/2017) 

 

Página: numeração da respectiva página 

Formato: 

Artigo 

Chamada de Primeira Página 

Manchete 

Notas de coluna 

Publicidade 

Reportagem 

 

Localização na página:  

Superior  

Inferior 

Página inteira 
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Tamanho: % do conteúdo em relação ao espaço total da página 

Título: foram anotados os títulos integrais nas reportagens políticas, apenas, uma vez 

que esse é o objeto de estudo desta pesquisa.  

Editoria: Artes incluía a programação cultural, em geral, incluindo programação de TV 

e cinemas. Em Variedades/Geral, foram incluídas entradas como de assuntos gerais 

(educação ou religião, por exemplo), colunas sociais (fait divers) e outros que não 

podiam ser caracterizados como de outras editorias. 

Política 

Artes 

Cidades 

Editorial 

Esportes 

Internacional 

Opinião 

Variedades/Geral 

 

Abrangência: Se a abordagem dos conteúdos apresentava qualquer sinal de localização 

ou regionalização do noticiário, desde referências a personagens ou instituições da 

região, esse material era apontado como sendo Local ou Regional. Nos demais casos, 

foram tratados como sendo de Nacional. 

Nacional 

Local 

Regional 

 

Conteúdo: A partir da leitura cuidadosa de cada entrada, procurou-se distinguir o que 

era produzido por equipe própria dos veículos e o que provinha das agências ou de 

outras fontes, como a internet. 

Original 

Segunda mão 

Fusão de Original e Segunda mão 

 

 

Observação: Campo utilizado para o pesquisador fazer marcações úteis na análise 

qualitativa do conteúdo, anotando as origens não-creditadas dos textos, enfoques dados, 

frases que despertaram a atenção em uma primeira leitura, bons exemplos de 

jornalismo, entre outras. 
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Categorias: As entradas da editoria de política foram classificadas segundo os modos 

de operação da ideologia de John B. Thompson (2011, p. 81-89): 

Legitimação Racionalização – Discurso construído para mostrar que relações ou 

instituições sociais devem ser aceitas 

Universalização – O interesse de uns deve ser visto como de todos 

Dissimulação Narrativização – Trata-se de uma tradição “eterna e aceitável” 

Deslocamento – Sentidos bons ou ruins são transferidos para o novo referente 

Eufemização – Valoração positiva 

Tropo – Uso de figuras de linguagem 

Unificação Estandardização – Uso de linguagem nacional, desconsiderando-se as 

diferenças sociais e linguísticas 

Simbolização da unidade – Construção de símbolos de unidade, de identidade 

e de identificação coletiva 

Fragmentação Diferenciação – Enfatiza as distinções entre pessoas e grupos 

Expurgo do outro – Construção de um inimigo para a sociedade 

Reificação Naturalização – Apagamento da história dos fenômenos 

Eternalização – Fenômenos são “pemanentes, imutáveis e recorrentes” 

Nominalização – Ações e participantes são transformados em nomes 

Passivização – Uso da voz passiva para apagar o sujeito e a ação 

 

Obs: parte do corpus desta pesquisa foi incluída no CD que acompanha este tese. Na 

planilha, constam as entradas que foram efetivamente analisadas, predominantemente as 

de política. 
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B. Resultados da análise quantitativa do corpus da pesquisa 

Por entradas (destaque para as de Primeiras Páginas): 

 

 

 

  

2.048 entradas 

233 Primeiras 
Páginas 

62 manchetes 

40 manchetes 
políticas 

33 nacionais 

30 de segunda 
mão 

3 originais 

7 locais 

16 de cidades 6 de economia 

171 chamadas de 
Primeira Página 

2.015 Internas 
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Por entradas (destaque para as Internas): 

   

2.048 entradas 

233 Primeiras 
Páginas 

2.015 Internas 

1.906 editoriais 

523 de política 

397 nacional 

319 de segunda 
mão 

70 originais 

8 originais e de 
segunda mão 

119 local 

7 regional 
577 de 

variedades e 
artes 

312 de cidades 

258 de esportes 

163 de economia 

73 de 
internacional e 

opinião 

109 não-
editoriais 



296 

 

Por tamanho (todo o conteúdo editorial): 

 Original Segunda 

mão 

Original + 

Segunda mão 

Indefinido Total 

Total 56.630 

(71,5%) 

20.845 

(26,3%) 

510 

(0,6%) 

1.245 

(1,6%) 

79.230 

(100,0%) 

Artes & 

Espetáculos 

7.806 

(67,0%) 

3.071 

(26,3%) 

25 

(0,2%) 

755 

(6,5%) 

11.657 

(100,0%) 

Cidades 15.879 

(98,9%) 

180 

(1,1%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

16.059 

(100,0%) 

Economia 4.972 

(75,5%) 

1.562 

(23,7%) 

50 

(0,8%) 

0 

(0,0%) 

6.584 

(100,0%) 

Esportes 6.201 

(59,0%) 

4.246 

(40,4%) 

0 

(0,0%) 

55 

(0,5%) 

10.502 

(100,0%) 

Internacional 170 

(10,5%) 

1.352 

(83,4%) 

100 

(6,2%) 

0 

(0,0%) 

1.622 

(100,0%) 

Opinião 635 

(100,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

635 

(100,0%) 

Política 6.523 

(38,7%) 

9.984 

(59,3%) 

335 

(2,0%) 

0 

(0,0%) 

16.842 

(100,0%) 

Variedades 14.444 

(94,2%) 

450 

(2,9%) 

0 

(0,0%) 

435 

(2,8%) 

15.329 

(100,0%) 

Obs: A unidade de uma página de jornal (standard ou tabloide) perfazia 100. Os valores 

expressos na tabela acima representam a somatória dos espaços das páginas 

Por tamanho (apenas o conteúdo de temática nacional): 

 Original Segunda 

mão 

Original + 

Segunda mão 

Indefinido Total 

Total 5.628 

(20,2%) 

20.845 

(74,7%) 

510 

(1,8%) 

910 

(3,3%) 

27.893 

(100,0%) 

Artes & 

Espetáculos 

260 

(6,7%) 

3.071 

(79,1%) 

25 

(0,6%) 

525 

(13,5%) 

3.881 

(100,0%) 

Cidades 585 

(85,4%) 

100 

(14,6%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

685 

(100,0%) 

Economia 240 

(13,0%) 

1.562 

(84,3%) 

50 

(2,7%) 

0 

(0,0%) 

1.852 

(100,0%) 

Esportes 450 

(9,6%) 

4.246 

(90,4%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

4.696 

(100,0%) 

Internacional 30 

(2,0%) 

1.352 

(91,2%) 

100 

(6,7%) 

0 

(0,0%) 

1.482 

(100,0%) 

Opinião 233 

(100,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

233 

(100,0%) 

Política 2.422 

(19,0%) 

9.984 

(78,4%) 

335 

(2,6%) 

0 

(0,0%) 

12.741 

(100,0%) 

Variedades 1.487 

(64,0%) 

450 

(19,4%) 

0 

(0,0%) 

385 

(16,6%) 

2.322 

(100,0%) 

Obs: A unidade de uma página de jornal (standard ou tabloide) perfazia 100. Os valores 

expressos na tabela acima representam a somatória dos espaços das páginas. 
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C. Formulários das entrevistas semi-estruturadas 

OS JORNAIS 

 [Se aplicável] Como foi a participação no Projor? 

 Qual é a composição da redação (em repórteres, editores, fotógrafos)? 

 Perfil do jornalista na redação? 

 O veículo assina agência de notícias? Quais? 

 Qual o grau de dependência em relação a esse conteúdo? Está satisfeito com o 

produto que recebe? 

 Qual é o equilíbrio entre notícias locais e nacionais? 

 Quanto do espaço é dedicado ao noticiário político? 

 Qual a relação e/ou postura política com o presidente? Com o governador? Com 

o prefeito? 

 O jornal assume uma posição política? Conservador, progressista, esquerda, 

direita, centro? 

 Quais os principais critérios de seleção do noticiário? 

 Declara faturamento? Quanto dele é proveniente de publicidade? 

 Como é a relação com os donos do jornal? 

 Como tem sido a transição para o digital? 

 Como se dá a diferenciação entre portal e impresso? 

 Número de páginas durante a semana e no domingo? 

 Número de leitores estimados? E de assinantes? Tiragem? 

 Perfil do público-leitor? 

 Filiado ao IVC? ANJ? 

 Possui gráfica própria? Onde e como são feitas as impressão e distribuição? 

 Qual é a vocação para o jornal regional? 

 

AS ASSOCIAÇÕES DOS JORNAIS 

 Qual é o histórico da associação? O sr. possui jornal? 

 Qual é a relação que possui com a outra associação de jornais? 

 Falando dos jornais associados, é possível dizer como é a atual composição das 

redações? Quantos repórteres, editores, fotógrafos? 
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 Qual é o perfil do jornalista nas redações dos associados? Como tem sido a 

evolução da redação nos útimos anos? 

 Saberia informar quantos associados assinam agência de notícias? Quais? 

 A internet virou uma fonte de informação? Quando é permitido usar material da 

rede? 

 E em relação aos releases? 

 O faturamento dos jornais dos associados é baseado na publicidade? Que tipo de 

publicidade? 

 Qual é o equilíbrio entre notícias locais e nacionais entre os associados?  

 Quais são os principais critérios de seleção do noticiário dos jornais dos 

interiores? 

 Como tem sido a transição para o digital? Como se dá a diferenciação entre 

portal e impresso? O que vai para um e o que vai para o outro? 

 Perfil do público-leitor entre os jornais dos associados? 

 Qual é o espaço dedicado ao noticiário político?  

 Como o jornal local ou regional contribui para o engajamento e a participação da 

população nos principais temas em discussão? 

 Qual a relação e/ou postura política com o presidente? Com o governador? Com 

o prefeito? E os vereadores? 

 Qual é a vocação para o jornal regional? 

 

AS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS 

 Qual foi o ano de criação da agência e um breve histórico? 

 Como o sr. começou a trabalhar na agência? 

 Qual é o número de empregados? Jornalistas? Esse número vem decaindo? 

 Poderia estimar a produção diária? Textos? Imagens? Vídeos? Infografias? 

Outros (quais)? 

 Qual é o custo estimado de um texto? De uma foto? 

 Número de clientes? Quantos desses são veículos de comunicação? Jornais ou 

sites noticiosos? 

 Possui alguma estimativa do alcance do conteúdo distribuído pela agência? 

Número de leitores? Outra métrica? 

 Poderia fornecer a lista de clientes? Distribuição por Estados? Municípios? 
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 Qual é a cobertura local para assuntos fora das cidades-sede? Evolução e 

distribuição dos jornalistas correspondentes locais? 

 Possui alguma relação com agências internacionais? Qual e de que tipo? 

 Existe uma política de distribuição dos conteúdos? Há exclusividade de alguns 

conteúdos para os jornais donos das agências? 

 A atribuição de créditos é mandatória? E nos textos? Há uma política de 

verificação? 

 Qual é o faturamento da agência? Evolução histórica? 

 A transição para o digital afetou a agência? Como? 

 Houve mudanças significativas em relação à produção para atingir o público do 

digital e particularmente o mobile? 

 Quando e como a agência cobre o noticiário local? Quando um fato distante da 

sede é distribuído pela agência em seu serviço? 

 Poderia exemplificar com o tipo de reportagens distribuídas em um dia? 
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D. Transcrição da íntegra das entrevistas 

Por ordem de realização: 
 

CORREIO DO POVO – PORTO ALEGRE (RS) 

Telmo Ricardo Borges Flor, diretor de redação 
Data da entrevista: 15 de setembro de 2017 

 
Bom dia, me informe um pouco sobre sua trajetória. 

Jornalista em 1984, Famecos-PUC, 57 anos, Desde 1986 trabalho no Correios, antes na Rádio Guaíba, 
diretor de redação 
 
Composição da redação. Quantos repórteres, editores, fotógrafos? 

No total, temos 82 jornalistas, incluindo repórteres, editores, diagramadores. Estável a um ano e meio. Já 
chegamos a 140 e poucos até 2005, mas vem caindo lentamente.  
 
Assina agência de notícias? Quais? Sempre dá crédito a elas? 

Assina Agência Estado (texto), a France Presse (texto e fotos e vídeos), serviços de fotos da Agência 
Folha. E também Agência Brasil. Há os créditos obrigatórios, como nas fotos. No caso de matérias, não. 
É commodity, mas as matérias especiais se dá crédito. Aquela segue na linha. Como é um jornal 
sintético, se o Correio o Povo ficar creditando notinhas de 10 linhas fica até complexa a leitura.  

 
Qual é o equilíbrio entre notícias locais e nacionais? 

Não tenho numericamente, mas o noticiário local é absolutamente preponderante sobre o nacional. Na 
editoria de política, numa época como essa, não tem como escapar do noticiário nacional. Mas os 
noticiários locais são sempre generosos. Já nas editorias de cotidiano, geral, polícia, esporte, é 
preponderante o local. O jornal sempre deu espaço maior para o local, mas o nacional se tornou 
extremamente relevante. Então os espaços são equilibrados. Em economia, há um equilíbrio nacional. 
 
Principais critérios de seleção do noticiário? 

Não costumamos ter um critério. Todo editor deve enfrentar o drama do que é noticiabilidade, não há uma 
fórmula, senão estaríamos dando aula com a solução mágica. Cada editor se defronta com essa questão 
no dia a dia. As variáveis são de ineditismo, importância e no caso de relevância é evidente que a 
questão local ganha peso. Temos a ciência de que somos um jornal grande, que leva ao conhecimento 
[do público] grande questões nacionais e internacionais. As páginas de internacional têm alto índice de 
leitura. Houve uma época em que só demos manchetes de notícias internacionais, em décadas 
anteriores. No período depois da Segunda Guerra Mundial até a década de 1960, sempre com manchetes 
internacionais. Eu calculo que havia interesse, e o leitor também tinha interesse no noticiário de guerra. 
Havia serviços ótimos, o Correio do Povo sempre foi parceiro das agências UPI e AP, e havia fotos feitas 
por nós que eram distribuídas por eles. Nossos fotógrafos eram os fotógrafos da UPI para a América 
Latina. Então, o foco é atender o interesse do leitor local, mas sabemos que nosso jornal atende a 
interesses muito amplos. Na área de economia, o Rio Grande do Sul é um estado exportador, então 
interessa a safra norte-americana, preços internacionais, porque nossa economia é voltada para o 
mercado externo. Sob o prisma do interesse local, mas sabendo que esse leitor tem um interesse amplo, 
que não se resume à aldeia.  
 
Há um posicionamento do noticiário político dentro do jornal? E no digital? 
Não, de forma alguma. O Correio do Povo busca sempre a imparcialidade. O discurso pode parecer 
padrão, mas aqui é praticamente uma Constituição. O primeiro editorial do jornal estabelecia uns 
parâmetros a respeito disso, em relação aos partidos. Há uma razão, o Rio Grande do Sul estava 
terminando uma guerra civil, os federalistas contra republicanos, e que gerou muitas mortes. Os jornais, 
até então e não só no Rio Grande do Sul, eram partidários. O dono do jornal tinha sido morto na 
revolução. Então ele nasceu com o intuito de ser apartidário, no sentido de colaborar com a pacificação 
do estado. Então o jornal fez questão de preservar o apartidarismo. Para eles se matarem só nas páginas 
do jornal e não nas ruas. Claro que houve situações, como na Revolução de 1930, em que havia unidade 
em torno de Getulio Vargas, em que o jornal se torna mais pendente de um lado. Mas sempre que pode 
ele volta para uma posição de radicalmente equidistante. O Rio Grande do Sul é um estado muito 
dividido, sempre tem alguém contra e alguém a favor. O gaúcho é crítico. O jornal precisa se manter 
nesse caminho. Porque apoiar um lado significa ficar contra o outro, e não há sentido nisso até para o 
marketing, pelo sentido mercadológico.  
 
Divulga faturamento? Quanto é proveniente de publicidade? 

Não divulga. Há um equilíbrio cada vez mais relevante com a venda de conteúdo. O assinante que 
sustenta cada vez mais a receita. Calculo que seja 50%, 50%. 
 
Como é a relação com os donos do jornal? 
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É uma relação normal, a linha editorial vem sendo preservada pelas sucessivas administrações. 
Pertenceu à família Caldas Junior, depois um empresário Passo Ribeiro, de 1986 a 2007. E depois 
pertence ao Grupo Record. Há uma preservação da linha editorial histórica do jornal. É um controle 
absolutamente normal. A relação dos funcionários é boa, são bons patrões. Todos comungam do mesmo 
pensamento. Temos um jornal com leitores de todo segmento, sejam políticos, religiosos e respeitamos 
tudo isso. Claro que pertencer a um grupo controlador ligado a uma igreja tem consequências, mas para 
nós são positivas. Há um partilhamento de princípios, como o de respeito à dignidade humana, à família, 
são todos perfeitamente compartilhados pela equipe do jornal e pelo próprio negócio. O jornal não tem 
esse objetivo de ser um instrumento religioso. 
 
Como tem sido a transição para o digital? 

O jornal tem investido crescentemente no âmbito digital, tanto o noticiário gratuito quanto o dos modelos 
flip. Não há como sair disso, o futuro está ali. Mas essa transição tem sido na boa, de acordo com as 
condições do jornal e não tanto pelo retorno. Como todos os jornais, o meio impresso é o que mantém a 
receita. A receita permanece como provinda em sua maioria do meio impresso. Isso vale aqui e vale no 
New York Times. Essa transição financeira não se deu ainda. Calcula-se que em algum momento vai 

haver uma virada de chave. Não diria que é distante, porque nesse mundo as mudanças são muito 
rápidas. Mas se lembrar que o advento da internet já tem mais de 20 anos, e muitos na época calculavam 
o fim do jornal em 5 anos, depois se recalculou para 10, 20 e ninguém mais sabe o que vai acontecer. O 
futuro que já vivemos em relação às perspectivas da internet não é nem tanto ao mar, nem tanto à Terra. 
Ele é um modelo crescente, da importância do digital, do índice de leitura e, ao mesmo tempo, de 
permanência do impresso, até contra todas as previsões que se fazia, e que eram todas catastróficas. Já 
chegamos a tirar 250 mil exemplares por semana, mas isso não vai acontecer mais.  
 
Como se dá a diferenciação entre portal e impresso? 

A determinação, hoje, é o noticiário é feito antes para o digital. Não tem sentido fazer “gaveta” para o 
impresso, a não ser o que é especial e feito especialmente para o papel. Uma edição de domingo, em que 
preciso de matérias perecíveis, que a falta delas não vai afetar o digital. O noticiário básico é feito para o 
digital e depois para o impresso. E aí há uma seleção de matérias mais consolidadas. Mas o leitor do 
impresso continua requerendo o noticiário. Se dizia que os jornais querem ser analíticos, mas o pessoal 
quer o resultado do jogo no dia seguinte. Se o jornal não fizer isso, o leitor vai rejeitar o jornal. Isso tem 
explicações, mas sabemos que o mercado que o impresso continua sendo fonte de noticiários. 
 
Qual o nNmero de páginas durante a semana e no domingo? 

Na semana, 32 páginas diárias. Assinante 32 no sábado e 24 no domingo. A venda em banca é irrisória 
 
Número de leitores estimados. E de assinantes? Tiragem? 

Tiragem 90 mil exemplares  
 
Filiado ao IVC? ANJ? 

Sim, somos fundadores da ANJ. 
 
Impressão e distribuição? 

Temos gráfica própria, Carazinho e Porto Alegre. De Carazinho vai para o Norte do Estado e sul e Santa 
Catarina. Muito eventualmente há anúncios diferenciados. 
 
Perfil do público-leitor? 

O perfil é o mesmo dos nossos concorrentes, com maior concentração em classes A e B. Não é um jornal 
popular. O share no interior é maior. Em termos de idade, tem a idade do assinante que é o pai de família. 

Os jornais são acusados por pessoas de mais idade, mas na verdade quem assina é o pai da família, 
enquanto ele é lido pelos filhos também, os mais jovens. São mais na faixa de 35 anos. Mas de qualquer 
maneira no caso digital ele é lido por todas as faixas etárias. 
 
Espaço dedicado ao noticiário político? 

Somos um jornal de síntese. Duas páginas para nós, como é o caso da política, chegamos a publicar dez 
unidades de informação. A nossa arte é essa. É mais do que se dá em economia do que polícia. Por 
ordem de espaço, é cultura, esporte e política. Temos um caderno diário de quatro páginas de cultura e 
um de fim de semana de oito páginas. Temos feedback com os leitores, mas é muito de 
acompanhamento do gosto do leitor. Perguntamos nos contatos com eles o que gostaram mais. Mas não 
é pesquisa tabulada. Usamos como referência de dia-a-dia. No caso de cultura, investimos em um 
caderno muito qualificado, por conta da tradição do jornal. O que é bom atrai leitores, meio óbvio. Não 
perguntamos isso ao leitor. Não é baseado em uma pesquisa, mas em parte da nossa intuição de querer 
oferecer informação qualificada. 
 
Qual a relação e/ou postura política com o presidente? Com o governador? Com o prefeito? 

A nossa postura não é de adesão, nem de combate. Ao prefeito, ele é responsável pelas ações cotidianas 
da cidade e nesse sentido é cobrado. Da mesma forma, do governador, embora saibamos das 
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dificuldades por que passa o estado. Do presidente da República, nosso papel é o de cobrar eficiência, o 
cumprimento da lei.  
 
O jornal assume uma posição política? Conservador, progressista, esquerda, direita, centro 

Em termos de temática, ele foge do sensacionalismo. Nesse aspecto, ele é graficamente moderno, mas 
não é daqueles de fotões de cinco colunas, de corpo 180. É um jornal de linha tradicional. Politicamente, 
não se alinha a um modelo de direita, de esquerda, até porque esses conceitos estão muito fluídos. O 
PSD é um partido de direita? O PT no poder é de esquerda ou de direita? Evitamos se filiar a um lado ou 
outro, fugimos de se rotular. 
 
Qual é a vocação para o jornal regional? 

Os jornais têm um papel, qualquer jornal grande, de defender alguns princípios gerais e que são 
relevantes, como o da própria democracia e o da liberdade de imprensa. Que é o que se permite a 
sociedade almejar. Não vejo como um jornal regional se diferencie de outro do eixo Rio-São Paulo. Esse 
conceito de regional é difícil de precisar, porque não falamos só para o local, mas também para o mundo 
todo no meio digital. O papel dos jornais é o de preservação da democracia, principalmente, e a luta pela 
liberdade de expressão, dos princípios da liberdade das pessoas, e não vejo diferenciação de um jornal 
de grande porte para um menor. Mesmo para sobreviver o jornal precisa estar em apoio à democracia. 
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FOLHAPRESS 

Emerson Voltare, editor 
Data da entrevista: 21 de setembro de 2017 

 
Eu vou gravar, ok? Emerson Voltare, né? 

É. Emerson Voltare. 
 
SNG, o que que é SNG? 

O significado disso é Serviço Noticioso Geral. 
 
Tá. 

Que é o hard news.  
 
A sua função é qual? 

Eu sou... Na verdade, eu tô como editor. Meu local oficial hoje é editor assistente. Mas, houve uma 
reestruturação no fim do ano passado. Nós éramos em dez. Em dez e aí tinha um coordenador e dois 
assistentes. 
 
Todos jornalistas? 

Todos jornalistas e um coordenador, dois assistentes e cinco, seis redatores. Aí houve essa 
reestruturação, sobrou só eu. Continuei uma espécie de... eu tô como editor assistente, mas, uma espécie 
de editor e mais quatro redatores na parte de texto do hard news que é o... material quente. 
 
Na minha época até falando assim, não tinha Folhapress. A Folhapress surgiu na época do digital, 
não é isso? 

Foi... foi 
 
Quando que surgiu? 

Porque foi assim era... sempre teve essa confusão, né, tinha Agência Folhas que é dos anos 60 que era 
na verdade que fazia cobertura no resto do país fora das sucursais. 
 
Fora da redação? 

É. No interior de São Paulo e aí que era uma agência de notícia que trabalhava exclusivamente para a 
Folha. A Folha até os anos 80, ela não comercializava. Ela não tinha essa função comercial de agência. 
Ela foi criada, eu não tenho esse dado especificamente, mas, ela foi criada no meado dos anos 90 assim 
eu acho que... porque como era Agência Folha mesmo, eu acho, a gente não tem, não precisou fazer 
esse levantamento. Eu acho que por volta de 93, 94... Então, como que começou aqui? Eles começaram 
comercializar o que a Folha produzia basicamente era coluna, coluna, fotografia e alguns cadernos 
especial e tal. E aí foi criado esse serviço noticioso geral que é um serviço de notícias. 
 
Hoje na área editorial da Folhapress são quantos funcionários? 

Só a Folhapress estamos em cinco... 14, põe 15 porque tem pessoas que tem dupla função. Várias 
pessoa têm dupla função. 
 
São 15 para texto e foto? 

Foto e didático. 
 
E didático. 

E agência de notícia. 
 
Tem como separar? 

Tá. De texto são cinco. 
 
Você e mais quantos? 

Eu e mais quatro. De fotografia são quatro. De material didático e de agência de notícias são mais quatro. 
 
Esse número que você falou agora de 15 no total da Folhapress. Ele tá decaindo ou está estável? 

Não. Tá decaindo. 
 
E como é esse processo de decair? 

Olha houve uma estabilidade. 
 
Chegou a ter quantos assim no topo? 

No topo, melhor momento, eu não sei porque estou aqui desde 2012. 2002, desculpe. É. To aqui desde 
2002, de 2002 ao ano passado, de 2002 a 2014 foi estável. Então, assim às vezes aumentava a parte de 
texto, diminuía a de foto, aumentava a de foto, então assim era um ajuste. 
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Subia para quantos mais ou menos nessa época? 

Ah... chegou chegou a ter uns 30 
 
30. O dobro quase. 

É.  
 
E essa queda veio ao longo de quando? 

Não. Não a queda não foi uma constante. A queda foi brusca de 2014 pra cá 
 
Algum motivo? 

Crise, né? Mudou o modelo de negócio, crise econômica. A crise econômica do país que se acentuou, 
principalmente, em 2015. E, no caso do SNG, os clientes na parte de material didático, de agência de 
publicidade não caiu tanto, mas nossos clientes de jornais impressos caíram muito. Aumentou um pouco 
a parte de internet, só que internet é um modelo de negócio que ainda não pagam muito, né... 
 
Vamos falar daqui a pouquinho em relação a isso. 

É... os nossos grandes clientes sempre foram os jornais. 
 
Os jornais? 
Os jornais de capital, né? O Zero Hora acabou. 

 
Correio da Bahia... 

É o Correio da Bahia acabou. 
 
Espera, como assim o Zero Hora acabou? 
O Zero Hora agora é só digital. 
 
Não. Foi a Gazeta do Povo. 

A Gazeta do Povo é só digital né? 
 
É. 
Mas o Zero Hora não tem fim de semana, por exemplo. 

 
Estão diminuindo as operações? 

É. Em Uberlândia por exemplo. Acabou em cidades tipo Presidente Prudente, eu falo porque sou de lá. 
Haviam dois jornais locais e só sobrou um. 
 
Qual é o que sobrou? 
Imparcial. E totalmente capenga. Tinha o Oeste Notícia, né. Totalmente capenga. Sobrou alguma coisa 
em Campinas? Não sei. 
 
É essa é a tragédia. Tinham vários lugares que a gente tinha dois ou três, agora só tem um só e 
quando tem um não tem todos os dias da semana. Às vezes virou semanal. 

Sim. Os dos Nordeste os que davam mais e pagam melhor, porque assim, a gente não... a gente não 
distribuía por questões estratégica, a gente não distribuía pra... pra... pro Globo, Estadão. Era O Globo e 
o Estadão que é vetado. Algumas coisas assim a gente negocia de foto já tá... por exemplo, o Valor, hoje 
do Globo, é nosso cliente, mas é uma coisa que há um tempo atrás não poderia ser porque havia conflito 
de interesse. Não é rival específico, mas... 
 
Quanto que é... você tem uma estimativa de produção diária de texto? 

Cerca de 200. Menos de 200 durante o dia. 
 
Infográficos? 

Também. 
 
Também distribui? 

Infográfico cerca de dez por dia. 
 
Eles entram dentro de um pacote? O cliente lá do interior, quando ele compra é o pacote ou a 
matéria? 

Não, não. No caso de texto, são dois pacotes, no nosso caso, de serviço noticioso são dois pacotes. Tem 
um pacote que é só para jornal impresso que é o SNG normal, então, ele tem acesso a todos esses 200 
textos. E tem um pacote que é só para internet porque que é isso? Porque tem texto que a gente distribui 
da Folha que é do impresso, a gente não pode distribuir o texto impresso da Folha pro site porque assim 
o que vai sair na Folha amanhã o site já está um dia antes, algumas coisas. Então... 

 
Esse material já vem identificado? 
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É já vem identificado. E tem pacote, então por exemplo, um site não pode comprar um pacote do 
impresso. Agora, um impresso, um jornal, pode comprar dos dois. Normal. Porque assim, ele tem o jornal 
dele e ele tem os site dele, mas só que o material tá identificado. Olha esse aqui você pode distribuir 
online e esse aqui você pode usar pro seu impresso. Além dos 200 textos, aí a gente vende 
separadamente que são as colunas. Coluna é negociada à parte. 
 
Colunas políticas? 

O Painel é valorizado. O Painel a gente não distribui pelo online é vendido separadamente. 
 
Jânio de Freitas? 

O Jânio eu acho que ainda tem, mas perdeu bastante. 
 
De compra? 

É, mas assim os mais valorizados são Painel Político, o José Simão. O Simão também já tá caindo, mas 
ainda é valorizado. 
 
Por causa que ele tem rádio? 

É, mas tem nome. Tem o Tostão no esporte. 
 
E cultura? 

Cultura? A coluna da Monica Bergamo é supervalorizada. Mas assim não sei assim se para os jornais é 
caro né? Não sei quantos clientes, não sei quantos assinam. Preciso ver nesse caso especificamente. 
 
Existe um custo estimado por texto, vocês têm em separado? 

Não tenho. Não tenho. Porque assim... 
 
É por pacote? 

É por pacote.  
 
O cara tem uma demanda de 200 textos por dia, por níveis e aí ele vai pagando um pacote? 

Ele paga por esse valor porque sei lá depende da circulação, depende do tamanho, né, na verdade vem 
por circulação, então, se aquele jornal tá numa circulação muito baixa aí é negociado aquele preço mas 
assim, ele paga. Eu não tenho os números exatos, mas um exemplo, pro Zero Hora o pacote é oito mil. 
Pro jornal de Pato Branco é 1.500 reais. Sabe? 
 
Vocês tem o número de 500 atuais? 

De impresso hoje, eu acho que eu tenho. Porque compra-se avulso também, tá? Por exemplo, outra coisa 
que é repartido, a Veja, revistas semanais da Abril, elas compram conteúdos da gente mas compram 
muita foto. Elas não compram coluna e tal então, assim, é separado é vendida avulso. 
 
E a parte cada uma. 

É. Cada foto é negociada. AH cada foto custa tanto?  
 
Esse valor, só para tirar uma dúvida, ele é estipulado conforme qual critério? Vocês que definem o 
valor ou é a redação? 

Não. Não é aqui que a gente define. É o comercial que define. 
  
Foto de primeira página exclusiva... 

Chega na quarta, na quinta e na sexta, a Veja ela quer, eu sei que a Veja é cliente das revistas Abril. 
Época... 
 
Exame, IstoÉ, Carta Capital. 

Sim, sim. Então, e aí também, o preço... geralmente elas são mais parecidas de acordo também com a 
circulação. 
 
Do veículo? 

É então, eles não assinam o pacote. Eles comprar avulsos e como agência de notícia vai fazer uma 
propaganda. Banco do Brasil, uma agência DPZ vai fazer uma propaganda. 
 
E viu aquela foto. 

E viu aquela foto ou viu aquele texto naquela coluna, então, vai licenciar aí negocia caso a caso. Aí tem 
que ser especificamente com o comercial. Agora de cliente de online e SNG o último levantamento que 
tive só para estipular, eu acho que cerca de 80. Eu tinha o último acho que era 70.  
 
Agora, todos eles são veículos de comunicação? 

São. Veículos de comunicação. 
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Não existe cliente que compra que não é veículo de comunicação? 

Não. 
 
Tipo assim uma agência de como chama financeira, eles compram conteúdo ou não? 
Não. A gente não tem esse serviço, esse Broadcast que o Estadão tem. Não tem. 
 
Só veículos de comunicação que compram, então. E desses quantos são jornais e quantos são 
jornais site? 

E aí a parte de licenciamento, ela tá no comercial que essa parte de... 
 
De publicidade e tal. 

É de publicidade e essas coisas. 
 
Agora deixa eu tirar uma dúvida quantos desses 80 aí são noticiosos e quantos são impressos? 

Tá muito... eu preciso... se pudesse mandar... 
 
Tá mando o que tá faltando. 

É, por exemplo, eu tenho aqui mas é um negócio que você acaba... 
 
Você tem como fazer um levantamento da estimativa do alcance do conteúdo distribuído, ou seja, 
por meio desses 80 jornais quantas pessoas, quantos leitores, vocês tem pro conteúdo de vocês? 

Tá. Eu posso fazer uma estimativa. 
 
Por que cada um tem seu IVC, né? 

É porque uma coisa que eu percebo assim que, que... dá bastante repercussão, muita assessoria liga 
aqui, por exemplo, às vezes a Folha publica na Folha.com e publica no UOL. Eu não sei como é a 
repercussão lá, mas assim a gente distribui esse texto e aí vem, por exemplo, o caso da JBS teve um 
texto que a gente estava com problema e tal. A assessoria da JBS ligou aqui: olha vários jornais... aí o 
cara faz aquele clipping e tal a Folhapress, então assim, eu vou dar... eu também não tenho essa 
estimativa mas posso. 
 
Dá pra levantar? 

Dá dá. É meio que um chute também 
 
É, porque também é aquela coisa você não sabe quem é. Tem outra métrica? Por exemplo, tem a 
questão do online, aí você já não consegue mensurar? Porque eu queria saber qual que é o 
alcance que vocês tem do conteúdo da Folha, do Folhapress... 

Da agência?  
 
Sim. 

A Folha tem o dela. Mas aí não é o seu trabalho. 
 
Uma das minhas discussões dentro da tese de doutorado é que a Folha é muito maior do que só a 
Folha aqui por meio da agência Folhapress. Ela expande para o Brasil. É aquela coisa assim a JBS 
está preocupada de uma matéria, de um episódio que saiu da Folha, mas saiu aqui também por 
meio da Folhapress que irradiou. 
Irradiou. Saiu no Correio do Povo, saiu em Goiânia, saiu... 
 
Pois é então, aí a notícia que poderia estar concentrada em um único veículo como a Folha de São 
Paulo e teve uma dimensão muito maior. 

Teve. Teve. Com certeza. 
 
Por isso que eu to falando tem que dimensionar. 

Tem dimensionar, porque essa dimensão eu também não tenho. Você vai ver com calma. De texto eu 
tenho porque eu faço isso diariamente, foto. 
 
Basicamente era estimar por meio dos clientes que vocês têm... 

Porque a lista que eu tenho aqui também tem muito nome 
 
Pequenos? 
Não, não. Tem muito nome jurídico. E por exemplo tem nome do Jornal do Brasil, Jornal do Comércio. 
Tem... Jornal de Jaú. Mas depois eu vejo se você quiser também, depois, eu posso te passar essa lista. 
 
Ótimo. Porque aí eu conseguiria levantar direto. IVC e INJ eles vão levantar para mim. 

Pode ficar com você. Eu tenho uma cópia. 
 
Como funciona o SNG completo? O que é o SNG completo?  
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É material online e o material impresso, completo. Aí por exemplo, o Diário de Marília compra só cultura e 
esporte. Tá mais ou menos. Então não deve ter muito porque como estabilizou... 
 
Sim. 

A queda mesmo foi ano passado. Agora meio que estabilizou por baixo. 
 
Isso me preocupa, viu? Essa coisa que você falou da queda. 

Não... foi uma coisa.... 
 
Violenta, né? 

É pelo menos, em números dimensionar... 
 
Vocês trabalham com correspondentes locais, não? 

Não. Sabe uma coisa que tem bastante? Onde tem bastante é parceria de foto. Foto tem uma rede de 
parceiros no Brasil inteiro cobrem por exemplo série D, série C, campeonato.... 
 
E o cara vem e avisa a fotografia... 

É... e aí tem o sistema deles que os caras mandam direto. Eles têm o sistema de edição porque a 
fotografia da Folha praticamente desapareceu né. Então trabalha muito parceiro 
 
Aí vem aqui e vocês precisam distribuir também? 

Distribui mas o grosso deles são os parceiros. 
 
Ah é? 

É. No caso de foto. Agora de texto, não dá pra fazer isso. 
 
Então, por que não faz? 

Não dá pra fazer porque o seguinte: primeiro a equipe é pequena e depois porque o texto é um pouco 
mais complicado. Você não pode... 
 
Publicar qualquer coisa. 

É um cara lá a tem um colaborador lá de Rondônia. 
 
Falando mal do prefeito. 

É, o cara pega e entra automaticamente. É você sabe, né, você é jornalista? Tem que ter uma edição, 
tem que ter uma... curadoria, né? 
 
Assim como a Agência Folha fazia isso antes? 

Fazia. Então, é. 
 
E a Agência Folha não faz mais? 

Não faz mais porque tá pequeno. Pra você ver como é meu trabalho basicamente a gente trabalha com 
material que a Folha Online faz e produz, não tudo. A gente tem um acordo assim, mas no texto no hard 
news. 

 
O crivo é deles ou de vocês? 

É nosso. A gente que escolhe. 
 
Mas eles que vão distribuir? 

Eles que distribuem o que eles querem.  
 
O que ele quer como matéria exclusiva dele, ele já nem sobe pra cá? 

Não. Às vezes sobe. Mas aí o que eu faço? Algumas coisas exclusivas já há meio que um acordo. Por 
alguns textos, por exemplo, os textos que são exclusivos de acordo com a reunião e tal porque tem furos 
no online. Os furos no online a gente segura um pouquinho. 
 
Mas pode por no SNG por causa do Folhapress? 

Sim. Tá no online e tal. E aí os do impresso a gente vai na reunião e depois na hora do fechamento, eu 
falo com, eu passo nas editorias e libero os textos. Então, a gente usa o material do Agora São Paulo, 
mas não tudo, o que também não é especial deles. Aí além disso, além de todo esse material que deve 
dar diariamente na casa dos 140, 150 a gente tem uma produção própria nossa, tem nossa edição, né aí 
tem nosso material próprio. O que que é? É cobrir o que a Folha não tá fazendo, por exemplo, 
Campeonato Brasileiro a gente apresenta todos os jogos. A gente apresenta e cobre.  
 
Entendi. 

Então, é isso é alguma coisa de mercado financeiro. Um material de Agência Brasil que a gente usa, 
agenda, né. Por exemplo, um exemplo que aconteceu agora que a gente produziu e distribuiu pros 
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clientes e a Folha acabou publicando que é um material nosso da Folhapress. Teve aquela pesquisa 
CNT, a pesquisa CNT pra... 
 
Intenção de votos? 

É intenção de votos pro Temer.  
 
Essa última agora? 

É essa última agora foi a gente que fez. Agora, eu cheguei pro editor de política e falei vocês vão fazer? 
Cara não sei. Aí eu falei tudo bem, a gente faz, o redator pegou e fez, fez dois, três textos. Tudo. E 
distribuiu para os nossos clientes e a Folha aproveitou também. Mas, geralmente, é o contrário. 
 
A sua equipe então está voltada para fazer essa coisa de mais de esporte e talvez de agenda 
cultural. 

É. Agenda cultural e um pouco de economia também porque economia é indicadores, algumas coisas, 
algumas coisas da grande pauta. E mais uma coisa que a gente perdeu muito que é o que a agência 
trabalhava pra gente também. Então, assim as editorias elas tem alguns freelas, a gente pega e distribui 
também, mas a gente não tem colaborador porque para manter... 
 
O padrão Folha? 
O padrão Folha, porque a gente sabe que não dá pra você fazer.... você até poderia fazer uma parceria, 

entraria separado, mas a gente não se responsabilizaria. 
 
Vocês tem relação com agência internacional, não? 
Não. Não. De agência internacional, a gente basicamente usa o que os correspondentes da Folha fazem. 

É a nossa editoria mais fraca. É a mais fraca, mas por outro lado é boa. Por exemplo, teve a Assembléia 
da ONU e a Folha estava com dois repórteres lá. Teve o terremoto, a Folha estava com repórter lá. 
 
Às vezes vocês divulgam via agência internacional... 

Não, não. A gente chegou a ter parceria. 
 
Isso. Isso. 

A gente chegou a ter parceria com a Reuters e eu não sei por qual motivo acabou. 
 
Só a Folhapress, só a Folha e Agora? 
É, é, é... A Folha, Agora e a Folha.com e o material Folhapress que é o negócio. Agora foto dá para 
comprar ainda. Você pode comprar foto da Reuters, eu não sei como... sei que você pode comprar 
Reuters, eu tenho certeza, pela Folhapress. 
 
É você começou falando sobre a política de distribuição de materiais. A grosso modo da produção 
do jornal que sai na Folha de São Paulo amanhã quanto daquilo vai para os clientes da agência? 

Basicamente, antes, o que não estava no online eles não liberavam pra gente restava liberar uma coisa 
ou outra. Mas, foi outro período. A Folha.com, por exemplo, ela chegou a ter uma produção de conteúdo, 
hoje, deve estar a Folha.com na produção de conteúdo também na faixa de 200, 220. Ela chegou ter 
2013, 2014 cerca de 700 conteúdos diários. Então, pra gente também, o impresso vetar também não era 
grande problema de matéria especial, porque a gente tinha um conteúdo pesado. Como reduziu, então 
hoje, por exemplo, só deixa eu pegar um jornal porque fica mais claro por você. Por exemplo... vamos lá, 
um exemplo da Folha, porque tem coisa que ninguém... ó esse aqui vende separadamente esses 
cadernos especiais. Aí era um jornal que fazia um pacote com SNG online, ele compra o turismo da 
Folha, ele compra o Simão. Então, o SNG – Serviço Noticioso Geral, ele é um dos pacotes que a Folha 

oferece. 
 
Isso tudo aqui está indo? 

Análise não vai, por exemplo, o que a gente não mandou? Isso aqui não é um furo, mas é uma matéria 
que ninguém deu. Ninguém sabia disso, quer dizer, eu não conferi hoje, mas ele liberou. Essa entrevista  
a gente distribuiu... eu falei não. Mas, agora por exemplo, isso aqui já é um grande furo, né. Então, isso a 
gente segura. Porque tem os furos que também a gente já não está segurando todos os furos, mas 
especiais. A gente só não tá distribuindo os grandes furos. 
 
Por quê? 
Não pra gente não ser... segurar... também saiu na Folha. 
 
E não sair em outros lugares também. Pra pessoa saber que só saiu na Folha. 
Só saiu na Folha. 
 
Vocês vão manter essa notícia por uma, mais duas edições aí depois que consolidar... 

Sim, sim. A gente tem também se a pessoa quiser comprar em outro dia, isso se interessar porque quase 
ninguém se interessa.... ah notícia velha. Agora, por exemplo, isso aqui é um outro exemplo, a Folha 
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compra de uma outra agência então a gente não pode vender uma coisa que a Folha compra de outra 
né... Por exemplo, esse é um material de análise, esse material especial sobre Alemanha tá no online só 
a Folha que deu, mas aí, ela pegou e liberou porque não é um grande furo. É um bom trabalho, então... 

essa aqui foi, essa aqui é quente, entendeu? 
 
E pode acontecer de aproveitar um pedaço de cada matéria e não todo e depois juntar um texto do 
outro lado, junta dois e aí vai pagar como? Como decodificar isso?  

É, é esse o problema. Por exemplo, esse é um outro furo. Não é um furo, mas é um especial legal. Então 
isso aqui foi exclusivo. 
 
Ou seja, vocês não distribuíram. 

Não, não, distribuímos. Aí o que que a gente tem? 
 
Toda vez, vocês têm ir lá na redação. 

Sim. A gente participa das reuniões de pauta, a gente imagina como é que o jornal, o que é furo e o que 
não é. A gente já sabe mais ou menos o que é furo e o que não é. E, não é porque só a capa, por 
exemplo aqui é a capa do Temer, é óbvio que não era. Agora isso aqui era exclusivo da Folha só que isso 
aqui tem outro serviço que a gente faz, mas aí é.. pouquinho que é a gente pega todos os furos e a gente 
vende em um pacote separado, chama-se Prime, que são as matérias mais frias, por exemplo, isso aqui 
pode ser uma matéria para revista de Goiânia pode dar no fim de semana. Então, a gente vende 
separado também, mas tá aproveitando tudo também igual boi, né 
 
Estão retalhando tudo. 

Retalhando. Tudo hoje é aproveitável o material tá pequeno né, mas no serviço noticioso isso aqui não 
foi. Às vezes, vai um furo, às vezes vai um furo.... tá vendo aqui, tudo material quente. Às vezes vai um 
que a gente acaba distribuindo depois. Isso aqui, por exemplo, é um furo também que a gente acabou 
distribuindo pra uma coisa local do Haddad. 
 
Haddad? 

Esse é um exemplo... 
 
É um feature? 

É um feature. Uma matéria especial eu poderia tranquilamente dizer não figura, mas tudo bem, pode pode 
passar. Enfim... 
 
Você está me falando basicamente que só segura os furos, o resto vai tudo. 

Vai tudo, nem mesmo os furos a gente segura. Tem furos que a gente manda. 
 
Sim. 
É por exemplo, isso aqui tava no Rio. Isso aqui só a Folha que tinha um grupo... tem furo que a gente 

distribui também. Mas, hoje, assim, só os grandes furos mesmo, né. Só os grandes furos. Mas por 
exemplo isso aqui, as críticas, os quadrinhos são vendidos separadamente. Umas críticas de filme, os 
quadrinhos são vendidos separadamente, as colunas também. Acho que ele é bem vendido também não 
sei exatamente o nome do... então, assim, por exemplo, algumas matérias como essa aqui por exemplo, 
não do STF, essa daqui do México é uma notícia do dia do México, mas o Silas Martins estava lá. Então, 
ele fez... Então, ele foi pra Nova York aí ele foi pra lá. Então, nesse tipo de matéria a gente põe uma 
orientação favor colocar o nome também. 
 
Você não faz verificação? 

Não. Para isso, não. Não dá tempo. O que mais aparece, a gente é mais.... a gente tá tentando ser 
proativo, né procurar achar quem... quem não é assinante, distribui não põe o nome, não põe o crédito. A 
gente tá começando a fazer isso agora, mas assim, a gente recebe mais denúncia. O repórter, por 
exemplo, dá uma grande matéria... pô essa matéria é minha porque que não deu? Aí não deu crédito e aí 
depois a gente vai ver aquele jornal, às vezes tá jornal mesmo, não nem assinante. Sabe assim? Só que 
ele pegou da Folha.com e pumba... 
 
Da Folha.com?  

É dos sites da Folha e pumba. E assim, às vezes, não é assim o texto, ah o Santos foi eliminado, da 
commodities. Não é assim. As vezes é um texto legal. 
 
Era isso que eu queria falar vocês usam esse sistema de commodities? 

Usa commodities. 
 
A notícia do atacadão? 

É do atacadão. Mas a gente põe bastante matéria do especial também no online, por exemplo, teve um 
furo agora... 
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Mas você se incomoda da commodity não ser creditada ou... 
Não. Da commodity não. A gente tem que ter Folhapress. 
 
Tem que ter Folhapress. Por exemplo, o Temer foi denunciado, a denúncia vai pra Câmara... 

Não, isso aí não. Eu coloco os nomes dos repórteres, a grande maioria... 
 
Eu sei que vocês colocam o nome, mas essa notícia é uma commodity, mas o cara só tem que dar 
no máximo o Folhapress? 

No máximo, Folhapress 
 
E se não dá a Folhapress? 

Não. Aí ela entra com representação, quebra de contrato, luta... 
 
E quando o cliente nem é cliente? 
Então, aí assume o jurídico, né, o problema da internet hoje, esses fake news tem muita coisa que não é 
pessoa jurídica ou o site ele tem, eu não sei o nome específico, é lá no Panamá. 
 
O servidor dele? 

O servidor dele é no Panamá então é mais complicado porque antes quando era o jornal impresso tudo, 
você identificava e ainda tinha, tinha vários eu lembro mesmo eu sou do interior de São Paulo, minha mãe 
mora numa cidade de 40 mil habitantes e tal e daí um dia fui numa eleição lá um pouco antes e aí tava 
um jornalzinho de um político lá e pesquisa Datafolha da eleição aqui e aí tava um cara lá em cima. Quer 
dizer, não era uma pesquisa Datafolha então aí o cara criou um jornal disse que aquela pesquisa... 
 
Tá. Não tá dentro do material que vocês criaram, é um Fake News. 

É um Faze News mas usaram o nome do jornal, usaram o nome lá da Folha e tem esse casos também. 
Porque assim eu já peguei jornal do interior etc. Quando fui ver, achei pô, mas isso aqui é da Folha. E aí, 
eu falei, assim mas se um jornal grande servido na capital, ele não dá crédito, perguntei isso para o editor 
da redação, ele fala assim isso aqui é uma commodity e commodity, a gente não assina. Não foi, assina 
Folhapress.  
 
No mínimo Folhapress.  

E aí ele falou não mas isso aí todo mundo tem essa notícia porque que vamos ter que assinar? Porque 
você não produziu né.  
 
Mas como eles consideram... eu queria saber de você qual é o conceito de commodity e qual é 
conceito de commodity para o jornal do interior, entendeu? Commodity para você é o quê? 

É a matéria que tá dada, do dia. É uma produção que a gente faz em larga escala, tem uma coisa que a 
gente faz, inclusive, hoje... muito obrigado. É uma coisa que a gente faz, a gente tem uma editoria de 
exterior que o filé, esse material de correspondente, mas, por exemplo, o discurso do Bush, não o 
discurso do Bush a gente não tá porque o repórter estava lá. Mas, por exemplo, nossa eu confundo os 
dois... Mas, vamos lá o discurso do Trump o repórter estava lá, mas por exemplo, o anúncio do 
“Quinzinho” da Coréia do Norte, do míssil, a gente acaba dando é óbvio que a gente não pega o texto do 
New York Times, mas a gente acompanha pela TV, faz um textinho de dez, quinze linhas... isso é hard 
news, né. A Coreia do Norte lançou o míssil... mas não é aquela matéria que o cara tava lá e tudo e teve 
a reação. Isso é commodity. Agora, uma coisa específica, o Dennis Rodman passou o fim de semana 
com o... 
 
Tá. Essa notícia aqui é uma commodity.  

É uma commodity. 
 
É a principal a matéria do dia da Folha hoje? 

Tá na quatro. 
 
É a principal e ela é uma commodity? Vocês, no mínimo, esperariam que o cliente assinasse a 
Folhapress. 

Sim. Com certeza. 
 
Não necessariamente precisa ter os três nomes. 

Com certeza. Não precisa ter os três nomes porque os três nomes são grandes... 
 
Mas se quiser... se quiser não, mas é obrigatório pelo contrato que vocês tem... 

Tem que por Folhapress. 
 
Tem que por, então. 

Tanto na foto quanto no texto.  
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Foto é mais importante por causa da questão de direitos autorais, né.  

Sim, sim 
 
A Folha ainda tem a política de ter correspondente? Em Nova York, Buenos Aires.... 

Tem. Tem. A Sílvia Colombo em Buenos Aires. Por exemplo, lá em Berlim vai ter eleição na Alemanha. A 
Carolina tá como freela. 
 
Como freela. 
Então, a gente distribui. O Silas tá lá. Então, eu acho assim na parte de internacional, a Folha tá bem. A 
Folha perdeu pouco. Eu acho que o problema da Folha é a telerreportagem. Não é a tele, a tele eu fazia 
daqui. As agências, a rede de repórteres. O Rio hoje, por exemplo, a gente perde muito. O Rio era muito 
mais bem coberto. O Rio tem dois, três repórteres só. Esses casos de violência que estão tendo aí, mas 
enfim... 
 
O faturamento da Folhapress, vocês divulgam? 

Não divulga. 
 
A Folhapress está em operação crescente ou descendente? 

Você pode me mandar? Porque eu preciso pedir autorização. 
 
E como tem sido a transição para o digital? Porque assim cada vez mais tem veículo de interior 
que estão digitais e estão diminuindo e você tá me falando que teve a diminuição do comprador... 

Sim. O que modificou bem... o problema é que a equipe tá muito pequena, por exemplo, uma coisa que 
aqui, a agência basicamente trabalhava para o pós jornal. O jornal impresso, então, as atividades 
começavam mais tarde. Ela tinha, tinha, a primeira entrada as nove, era uma pessoa só, a pauta entrava 
só as duas da tarde. Aí a pauta final entrava as cinco. Então, tudo era pensado num fechamento de um 
jornal impresso. Hoje, você tem que pensar também no online. Então assim, já tem cliente, já tem gente 
entrando às sete da manhã e a gente já tá ajeitando mais coisa de madrugada e... aí, já tem uma pauta, 
já tem uma briga aqui porque o problema é a quantidade de gente, então tem uma pauta mais 
consolidada logo pela manhã. Então assim, o mundo ideal era ter 24 horas igual ao UOL tem. O UOL tem 
três ou quatro turmas, né. O ideal era que aqui também. Aqui, nem a Folha tá tendo. A Folha tem dois, né, 
tem o pessoal da madrugada. É tem colunista e tal. Então, mas o certo era ter como tem o UOL né. 
Então, aqui, aqui, por exemplo, no auge, no meu auge, né... chegou ter só que na parte de texto, chegou 
ter 12 por exemplo, ficavam dois pela manhã, o resto tudo a noite. Tarde – noite. É como era o jornal, né. 
Jornal de manhã não tinha ninguém. 
 
Só os pauteiros e os rapazes que faziam plantão da manhã. 

Sim, sim. Então, a gente tem que distribuir isso aí e os clientes cobram cada vez mais isso, né. Então, é 
uma coisa que... 
 
Mas isso mudou o operacional? Vocês conseguem produzir outro tipo de notícia? Já que os 
cliente estão cada vez mais digitais? 

Sim, sim. 
 
Como? 

O tipo de notícia eu acho que não. Uma coisa que... notícia é notícia... a forma lá como você dá... você 
tem que ser um pouco mais ágil, por exemplo, você dá flashes. Mas isso na época do impresso a gente já 
dava. 
 
Era isso que eu ia perguntar. Você tem a Folha.com e existe a Folha do conteúdo que vai pro 
cliente, a maior parte é Folha.com ou é da Folha redação? 

Eu acho que da Folha.com é um pouco mais. Em termos de quantidade. 
 
E o Folha.com tá no online. Em tese, o cliente poderia puxar de lá? 

Puxar de lá. Mas só que de repente deixar o cliente puxar de lá a curadoria é feito aqui, então, assim, só 
pode o que a gente... porque tem coisa de lá que é exclusivo deles que é coluna que é outra coisa, então 
quem quiser usar o material da Folha tem que... 

 
Passar por vocês. 

É tem que entrar no nosso site, da Folhapress. Então assim, é uma coisa que acontece que a gente tem 
que ficar de olho aqui, por exemplo, uma matéria que enviou as oito, tá lá nos últimas notícias, oito e 15. 
 
Da noite? 

Não, da manhã. Oito e 15 da manhã. Essa notícia ela foi atualizada dez vezes, o redator tem que estar 
acompanhando essa atualização para gente ir orientando o cliente porque a gente não modifica texto sem 
avisar. Lá, eles modificam. Aqui não a gente não pode ir atualizando dentro e não avisar porque o nosso 
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cliente é diferente. Olha essa matéria foi atualizada e o que ela atualizou, o que que ela modificou pro 
cara não ficar perdido. 
 
A tendência é que os caras migrem pro digital. A operação de vocês começou para atingir o cliente 
impresso. Como vocês estão se preparando para atender esse cliente digital? 

É... a gente tá ainda ainda tá, eu acho que... 
 
Por enquanto é manter o despacho digital. 
Tá, o mesmo despacho assim, a gente modificou o horário, a forma, a pauta tá sendo atualizada online e 
a gente tem uma cobertura num período mais longo de cobertura que é a gente tem algumas coisas que 
agendam para madrugada. Hoje o nosso período de cobertura vai das sete à uma da manhã. Começa às 
sete e vai até uma da manhã que tem gente aqui. 
 
Não está sendo feito nada específico para pensar que os veículos regionais e locais estão também 
migrando para os digitais? 
Não. O cliente usa que o que a Folha está fazendo, basicamente a gente segue num.. a Folhapress 
especificamente ela não, por exemplo, hoje, a Folha trabalha muito mais no formatos dos textos, os textos 
muito menores que a... o textos da Folha hoje ele é lido basicamente acho que metade dos leitores leem 
a Folha pelo celular. Então assim, o texto da Folha já é feito para ser lido pelo celular, né. Então 
automaticamente o texto que a Folha produz é o mesmo que a gente distribui a gente acredita que a 

gente tá seguindo nesse caminho, né. O formato, o tamanho... 
 
Mas isso muda ou vai mudar a operação da Folhapress ou não? 

Não. Em princípio, não. 
 
Deixa eu tirar uma dúvida quando e como a agência cobre um noticiário local eu falo daqui de São 
Paulo. Aconteceu alguma coisa lá em Presidente Prudente ou lá em Venceslau. 
A gente espera pela cobertura da Folha se a Folha não fizer, tirando o futebol, futebol a gente faz. O que 

acontece na agência dentro da redação, ela pega pelo cotidiano aciona o repórter. Teve uma rebelião no 
presídio em Wenceslau, uma grande rebelião, Marcola e tal. A Folha vai cobrir, a Folha cobrindo 
automaticamente, a gente vai cobrir. Então, aquele... a Folha contrata, a Folha redação contrata aquele 
repórter, o freela... o caso naufrágio é específico... 
 
De Belém? 

A gente contratou um de Belém e outro em Salvador. Por isso acho que Salvador não tem mais 
correspondente, a Folha contratou um lá. Luis Francisco e tal. A Folha contratou. A redação contratou. 

Então, a gente usa o material deles. A gente não essa política de... a gente não tem esse borderô aqui... 
 
Ou seja, é a redação que vai tá orientando, selecionando, fazendo a curadoria... 

É. É diferente da Agência Estado, que tem uma equipe, tem uma autonomia. Aqui não. A gente vai meio 
que a reboque... 
 
Da redação? 

É porque a casa pensa que não vale a pena, em tese, ter esse custo de você manter... a meio que uma 
conveniência. 
 
Então, a seleção de notícias fica a cargo da redação? 

Fica, fica... 
 
Ou seja se em Presidente Venceslau acontecer uma rebelião e se por acaso o cotidiano não vai 
dar, aqui vocês não vão escrever também. 

A gente tenta. Por exemplo, a gente não tem essa autonomia de contratar um freela, a gente às vezes 
alguma coisa a gente faz por aqui por telefone. Aí depende do caso, depende, por exemplo, a gente já 
tem uma cobertura... a nossa cobertura mais capenga é o esporte, né. Porque esporte demanda muito 
né... 
 
E tem interesse. 

Tem, tem interesse. O Nordeste não. Tirando o Sul, o país tem muito interesse pelos clubes do Rio, 
provavelmente, não cobre o futebol carioca e algumas outras, então, mas assim, se acontecesse alguma 
coisa... mas assim é bem especifico, a Folha.com sempre acaba cobrindo. O que é noticiado nacional a 
Folha cobre, ela vai cobrir. 

 
Você tem uma ideia da distribuição das editorias do material que vocês mandam? 

Depende do dia. Mas, hoje, é você divide os que vão mais são cultura porque tem muita agenda e muita 
crítica e esporte. Vai na faixa porque tem dia, cultura vai em média de 30 a 35 por dia. Esporte também é 
nessa faixa tem dia que vai 40, vai 50, depende do dia. São só dois. Economia chegou a ter bastante, 
mas caiu muito cobertura econômica porque a própria produção da Folha era um caderno à parte. 
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E política? 

Política depende do dia. Então assim, tem dia que você manda 15 suando ainda tem dia que vão 40, 60 
às quartas feiras. 
 
A minha leitura que eu vejo assim que o noticiário político e econômico é mais aproveitado do que, 
por exemplo, esporte é bastante, do que cultura. 

Da Folhapress? 
 
É.  
Porque eu acho que o carro chefe da Folha, economia eu não acho tanto... na política. 

 
Mesmo vocês distribuindo menos continua sendo o que tem mais divulgação? 

É.  
 
Por que isso? 

Eu acho que é uma tradição da Folha. Sempre teve a tradição desde a época das Diretas. Às vezes o que 
os clientes mais reclamam no dia a dia, bobeirinha, reclamação de TV, programação de algum clube que 
não foi assim, o material de política, o Painel Político eles respeitam...  
 
Mas então de aproveitamento não dá pra falar assim a gente embora distribui mais cultura ou 
política é mais aproveitado... esse levantamento vocês não fazem. 

Não, a gente não tem isso levantado. A gente tem só esse feedback de algumas reclamações, por 
exemplo... 
 
Porque já vi em jornal que pega o conteúdo e não tem sentido falar de eventos aqui de São Paulo e 
o espetáculo vai chegar daqui três, quatro meses lá. 

A Ilustrada é um caderno ótimo, é sensacional vai praticamente quase tudo. A gente tá conseguindo 
liberar praticamente tudo da Ilustrada. Só que eu desconfio que o material do Agora é mais bem 
aproveitado pelos clientes do que... O Agora é horóscopo, Chitãozinho e Xororó, Masterchef, é a novela. 
 
É mais popular. 

É. E aí a Folha tirando mesmo o Rock In Rio, show do The Who e tal, é uma coisa... mas em geral, é uma 
coisa muito elitizada. Tem umas críticas excelentes. 
 
Mais e a política? 

Na política, eu acho que a gente não tem muito feedback porque assim, o que eu leio sim, mas os clientes 
já está mais consolidado já sabe a hora que vai então, que fecha então os clientes não cobram muito... ah 
não tá faltando isso ou aquilo. 
 
Eu vejo alguns cadernos de política de alguns jornais locais... 

O caderno de Política é o que tem menos reclamação. 
 
Os jornais locais é praticamente pautado pela Folha. Pela Agência Estado. Aí dá uma página para o 
noticiário local, o governador, prefeito, mas o resto é tudo. 

E não porque Brasília eu acho que deveria ter, mas isso já virou um sonho distante. A cobertura do 
governo de São Paulo, da Assembleia Legislativa fraquíssima né, está completamente abandonado. A 
cobertura da Prefeitura a gente tem uma cobertura forte e tal, mas eu também não sei se interessa. Hoje 
o Dória interessa porque é um potencial candidato. Mas eu acho assim Haddad, por exemplo, na época a 
gente mandava um monte de coisa, eu não sei se os jornais se interessavam por isso. Pelo que Haddad 
fazia na época, hoje, por exemplo, o Dória por conta disso, mas muita coisa tá mudando pra política. Mas, 
a cobertura de Brasília, ela é muito intensa. 
 
Você tava falando de Venceslau não é isso? 

Não é aqui do lado... Presidente Prudente 
 
Presidente Prudente, como que você acha que é o impacto do conteúdo Folha nesses locais como 
esse chegar lá? 

Eu acho que já teve mais prestígio.  
 
Alguns anos.... 

Alguns anos percebo que o jovem tratava o nome Folha, é óbvio que o nome Folha, acho que ela tem até 
mais prestígio do que o UOL por exemplo que tem um browser muito mais em termos de imaginário. Mas, 
o pessoal ainda tem, o pessoal mais antigo que quase não assinar, a assinatura ter caído pela metade, 
mas os jovens hoje que eu tenho contato com alguns sobrinhos pessoal de 15, 20 anos assim e muita 
gente não dimensiona a importância de uma Folha, de uma Veja, de um Estado, mas o pessoal antigo 
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ainda valoriza. Você vai pra lá e você via conversar com o pessoal, eu trabalho na Folha a autoridade 
aparece. Você já fez muito isso né.  
 
Sim. 

Uma vez, mas isso é coisa minha, eu fiz uma matéria uma vez e eu nem assinei porque a gente faz 
algumas colaborações para Folha numa cidade ao lado que tinha um caso que era o candidato do PSDB, 
o candidato do PT e aí o candidato do PSDB conseguiu ganhar na Justiça eleitoral e impediu a 
candidatura. O cara foi cassado porque em tese a Justiça local lá, a Justiça eleitoral, o candidato do PT 
tinha... não tinha justificado o voto que ele deu numa eleição em 2006 e isso em 2014, então o cara 
perdeu o mandato por causa disso. Não é uma notícia local assim é... fui lá... eu tive lá fui falar com o 
cara que tinha sido eleito e não sei o que o que você precisar. Só faltou o cara te dar dinheiro, eu falei 
“não, eu tô fazendo o que é notícia”, o cara perdeu o mandato porque é uma multa que ele não sabia que 
tinha tanto que quando ele foi candidato não tava... aquela multa eleitoral de dois reais, três reais e aí saiu 
em destaque. Deu sorte porque foi num dia que não tinha notícia na Folha mesmo e aí fiz a matéria deu 
meia página, o candidato no interior perde o mandato por multa de dois e cinquenta. Naquela época dos 
escândalos. E aí, essa... ele perdeu em São Paulo aí lá em Brasília. Era um pouco antes do julgamento 
em Brasília, os caras... ele ganhou de sete a zero no TSE. 
 
Finalizando aqui Emerson, pela sua experiência com os jornais locais, eles poderiam fazer mais 
um jornalismo mais aprofundado? 

Poderia. Uma das coisas... 
 
Não ignorando as agências, mas usando esse conteúdo para avançar no jornalismo local. 

Você poderia usar aqui essa cobertura a agência, cobertura no México, no terremoto. Uma das coisas 
que mais me incomoda aqui, os clientes eles não entendem o papel da agência de notícia, a agência de 
notícia é um subsídio é um complemento e para grande maioria é tudo. Liga gente de Ribeirão Preto para 
saber se a gente vai fazer texto de Botafogo de Ribeirão, do Comercial assim, sabe por exemplo, você 
não precisa botar isso no trabalho, liga um rapaz de Guarulhos, ele diz que a gente cobre mal Guarulhos. 
Eu falo “meu, quem tem que cobrir Guarulhos é você”. Se você reclama de mim quando não tiver matéria 
do Dória. Se a cobertura do Dória estiver fraca. 
 
Ou do Alckmin. 

É ou do Alckmin ou do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do São Paulo ou até do Santos. Uma coisa que a 
Folha é deficitária assim a Folha não cobre os times do Rio por isso a gente tem essa questão de cobrir 
bem. 
 
O político também funciona né, porque que ele não cobre só local? 

Sim, sim. Então assim, às vezes não dá muito tempo não dá tanto tempo assim de você acompanhar o 
que o pessoal tá produzindo né. Mas, são poucos os grandes jornais de capitais assim que tem uma linha 
própria... talvez o Sul tenha um pouco mais, talvez Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
 
Rio Grande do Sul. Não Rio Grande do Sul também não pelo menos no caso que eu peguei. Você 
tem alguma explicação de por que que os jornais ao invés de transformar isso em subsidiário eles 
acabam tornando quase que o conteúdo todo simplesmente delegam para as agências fazerem o 
conteúdo em vez deles fazerem o que era... 

Primeiro não sei... mas tem a questão econômica isso pega também no Brasil. 
 
Já que está pagando aqui,não precisa pagar o jornalista lá... 

E também os jornais tirando a exceção de meia dúzia é tudo ligado a político assim. São poucos que não 
são ligados a interesses locais. O Brasil não tem esse hábito de leitura é um troço tão complicado de 
você... nunca vendeu muito jornal no Brasil mesmo na época... vendia no interior chegou a vender mais 
quando tinha importância do classificado né. O classificado eu lembro mesmo que tinha, lá em Bauru um 
jornal que eu considero muito bom por ser um jornal, não sei como tá agora, um jornal de cidade.. por ser 
um jornal de cidade pequena mas era um bom jornal. 
 
Mas esses jornais ele acabam pegando e consumindo Folha, Estado, O Globo. Ou seja, o Brasil 
que é um país de 200 milhões de habitantes tem a visão de três veículos de comunicação.  

Eu acho que tem sim, ainda mais na parte de... 
 
Política e economia. 

Sim. Política e economia. Eu acho que cultura a gente vive uma bolha né... 
 
Cultura também. Eles acabam eles dão como agenda local, mas eles, às vezes, preferem utilizar a 
Ilustrada. 

Por exemplo, foi uma coisa um tapa na cara que a gente tomou. Lembra quando morreu o Cristiano 
Araújo? 
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Lembro. 

Ninguém sabia quem era o cara. Aí virou aquele negócio na reunião, até fez você sabe quem é? Ninguém 
sabe tomou o Jornal Nacional e tal e ninguém sabia. Não falaram nada e tal então, eu não sei se nessa 

parte da agenda cultural a gente não tá deslocado... 
 
A gente não consegue mais retratar o Brasil. Os jornais de uma maneira geral... 

Não. É muito complexo. 
 
Quer dizer, a Folha não tem condições de cobrir o Brasil inteiro. Ela tem uma grande capacidade 
de fazer um bom jornalismo, mas ela não tem capacidade de cobrir o Brasil. 

Não. Tanto que esse material, o fato de, uma coisa que eu até percebi agora da gente conversando os 
correspondentes regionais praticamente desapareceram, mas os internacionais não. Você reparou que 
eles mantiveram... 
 
A questão é que os outros não fazem a parte deles ou estão atrelados ou entregam pros outros 
fazerem terceirizam esse trabalho e que eles poderiam fazer, por exemplo, só um exemplo Geddel 
Vieira. Bahia. Cadê a cobertura sistemática, quem é esse cara que tem 50 milhões em um 
apartamento, será que ele tem cento e quatro em dois apartamentos? Era uma grande 
oportunidade de fazer jornalismo. A Folha não tem fôlego pra fazer. 

Não tem. Do tamanho do Brasil ninguém vai ter. 
 
Exato. E se a gente tivesse um jornal plural em vários lugares, teria várias vozes. 

Não sei. Meio termo. Talvez você tivesse até mais assim jornais nos Estados Unidos em cada região... 
 
Mas também está acabando. 

Acabando? 
 
A minha tese é em cima das consequências para a democracia no sentido amplo, ter pluralidade 
de vozes. A imprensa que não dá vazão a vozes locais. A gente peca muito em cima disso. Bem, 
obrigado pela entrevista, Emerson. 
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COMÉRCIO DO JAHU – JAÚ (SP) 

Ana Karina Victor, editora-chefe 
Data da entrevista: 2 de outubro de 2017 

 
Bom dia, só para eu poder descrevê-la corretamente, fale-me sobre sua trajetória. 

Jornalista desde 2001, formada na Unesp de Bauru. Trabalho desde 2000 no jornal como estagiária, fazia 
o Jauzinho.  
 
Como foi a participação no Projor? 

O Celestino Vivian apresentou o Projor, falou do seminário, em 2014, e perguntou se gostaria de 
participar. Na primeira apresentação, foram a Bianca e o proprietário. Acredito muito no Projor, de querer 
voltar os olhos para o jornalismo regional, o que nem a universidade se volta para a chamada pequena 
grande imprensa. Foi um momento de discussão, de parar para ver o que estava fazendo, e nem sempre 
consegue na correria. Havia uma pré-seleção, preparação de documentação. Além da redação, o pessoal 
de classificados, comercial e financeiro trabalhou no levantamento de dados, apresentação de 
dificuldades. Em janeiro de 2015, selecionados e a partir daí teve a visita do Celestino e outros 
consultores, que apontaram o que se devia fazer. Era um momento crucial. Estávamos perdendo leitores, 
assinantes, em um período crítico do início da crise econômica e do jornalismo. A cidade também já vinha 
passando por momentos difíceis. Há poucas empresas de Jaú, que têm o forte no calçado, agora com é a 
agricultura o setor mais fortalecido. Na época, tinha a edição de segunda-feira, que não era viável 
economicamente. Em novembro de 2014, suspendemos a edição de segunda. Foi bem complicado. O 
jornal tentou dar um gás nas redes sociais e no site, e também criou o Whatsapp. Mas era para tentar 
contornar a situação. A revista foi mantida até 2016. E se voltar ainda mais para a questão do local, 
porque estamos aqui, conhecemos os problemas da cidade, e esse foco nesse problema e soluções é 
questão de prestação de serviços para a comunidade. Temos a editoria de local e região, o Comércio 
tenta cobrir mais 10 cidades da região. Mais especificamente da comarca, que tentamos se voltar um 
pouco mais. A comarca Itapuí, Mineiros de Tietê.  
 
Qual a composição da redação? Quantos repórteres, editores, fotógrafos? 

Editora de redação, um editor de esportes, outro de variedade, três repórteres, um estagiário de texto e 
outra de foto. É uma configuração bem diferente do que quando começamos a trabalhar com o Projor. 
Naquela época, tinha quase 16 pessoas na redação. Foi enxugando, porque o jornal anda desde 2014, 
que foi o período em que a crise e com o fim do jornal de segunda, tivemos de enxugar. Tínhamos dois 
revisores, e agora nenhum. Agora, cada um tem de abarcar um pouco. Eram dois fotógrafos. Hoje são só 
estagiários. Segunda a sexta. E no fim de semana é um de nós que temos de correr com a máquina.  
 
Assina agência de notícias? Quais? 

Hoje estamos com a Folhapress, uns dez anos. Antes era a Agência Estado, mas ela não estava 
atendendo a área de variedades. Nosso público de leitores é de 55 para cima, que gostam de novelas e 
celebridades, e o Estadão não estava atendendo como precisava. É o pacote mais enxuto, chamado 

“compacto”, com variedades, cotidiano, economia, política, exterior e esporte. Só podemos usar no site o 
que foi publicado [na Folha de S.Paulo]. Nos outros pacotes, há matérias específicas para internet e 
podemos postar a qualquer momento. Tínhamos o pacote de fotos até março, mas tivemos de abrir mão. 
Agora é Foto Pública e Agência Brasil, que tem ajudado. E se aconteceu algo grave, a gente recorre à 
Agência Brasil, que é um conteúdo aberto e eles acompanham bem o noticiário. 
 
Qual é o equilíbrio entre notícias locais e nacionais? 

De terça a domingo, é praticamente uma página de conteúdo nacional, falando em política, economia e 
exterior. Esportes e variedades contemplam o que acontece no noticiário nacional e internacional. Há 
umas quatro semanas, temos duas páginas de nacional. Estamos saindo com 12 páginas, de segunda a 
sexta, e 14 aos sábados e domingos. Tudo é muito flutuante e depende do número de anúncios. Antes 
havia maleabilidade maior. A gente sempre privilegia o noticiário local. Nossas manchetes dificilmente vão 
ser de algo nacional. São as notícias de Jaú e da região. Com a orientação do Projor, enfatizamos as 
notícias da região. Antes, não havia uma cobertura muito específica. Chegou a acontecer até por falta de 
eventos culturais, que são muito fracos. Esporte, temos o XV de Jaú, que está fora do campeonato. Mas 
voltamos a assuntos que numa época anterior não voltasse tantos os olhos.  
 
Quais os principais critérios de seleção do noticiário? 

Prestação de serviços, em primeiro lugar, o que realmente muda a vida das pessoas, fatos relevantes, e a 
gente também olha para as demandas dos leitores. Não temos uma pesquisa de opinião para saber o que 
o leitor gosta ou não, mas o site e o Facebook dão uma ideia do que preferem. Eles querem saber de 
histórias de Jaú, personagens daqui, a prestação de serviços, a questão das novelas, de esportes, às 
vezes, uma associação de tênis. Os familiares acabam curtindo, compartilhando. Os próprios leitores 
estão mais acostumados com o noticiário local que publicamos. Na internet, na TV, vêem o noticiário 
nacional, que também publicamos, mas que nem sempre, na hora da seleção, é possível contemplar 
todas as questões. O que fazemos? Uma manchete como a de ontem, como a reforma da previdência, 
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fatos nacionais que repercutem em todo o país, os leitores dizem ‘Façam vocês a matéria para que a 
gente possa compreender, uma forma mais didática, com personagens locais.’ 
 
Do faturamento, quanto é proveniente de publicidade? 

Vive da publicidade. Não tem político bancando. Temos a gráfica também, que imprime outros serviços e 
ajuda nas contas. A revista foi interrompida em dezembro de 2016. Estava bem difícil. O número de 
anúncios comercializados caiu bastante. Uma queda considerável. E a equipe diminuindo não dava para 
manter. Saíram 31 números 
 
Como é a relação com os donos do jornal? 

É uma boa relação. É próxima, é uma pessoa que se interessa muito por jornalismo. Sempre se discutiu 
muito sobre texto, sugestão de pautas, abordagem. Ele é tão próximo que se interessou. Em duas ou três 
vezes, foi no Projor participar de seminários. 
 
Como tem sido a transição para o digital? 

Muito difícil, porque a gente sabe o que deve fazer. E isso é muito angustiante para mim e demais 
membros da equipe por não termos tempo, nem profissionais para impulsionar mais. Veio numa 
sequência de vídeos, mas infelizmente, por conta de todas as demandas, o jornal enxugou, e a redação 
enxugou muito, então não conseguimos atender a tudo isso. Os vídeos têm alcance muito grande e 
material específico. Uma entrevista coletiva pode já ter um material pronto para ir ao ar. O mesmo se 
aconteceu um acidente. Os nossos três repórteres são de cinco horas. Já é difícil lidar com o fim de 
semana. 
 
Como se dá a diferenciação entre portal e impresso? 

Tudo o que está no impresso está no portal, nem sempre o que está no portal sai no impresso. Notas de 
polícia que aconteceram ao longo do dia e não têm tanta relevância acabam não indo para o impresso. 
Fotos de uma entrega de alimentos podem ficar só no portal.  
 
Número de páginas durante a semana e no domingo? 

12 e 14 no fim de semana. 
 
Número de leitores estimados. E de assinantes? Tiragem? 

Não. Não.  
 
Filiado ao IVC? ANJ? 

Èramos filiados à ANJ até março. 
 
Como é a impressão e a distribuição? 

Gráfica própria. Facilita, porque se não fosse isso o fechamento teria de ser antecipado. Hoje o jornal 
fecha entre 22h30 e 23h, mas em dias de jogo, quarta-feira, se tiver que mandar para Bauru e 
Araraquara, não sei se conseguiria dar os jogos do Brasileirão. No fim de semana, o sábado a edição de 
domingo é às 18h30 até 20 horas. 
 
Perfil do público-leitor? 

Homem mulher, na faixa de 55 para cima. Pelo perfil do assinante, do que a gente conversa, e entram em 
contato. Mas não é nada exato.  
 
Espaço dedicado ao noticiário político? 

Está sempre atento, porque afinal é uma discussão que afeta todas as decisões da cidade. Participamos 
da sessão da Câmara, que acaba dando pautas, antigamente dava mais, e acompanhando todo tipo de 
publicação oficial. Não dá para contar só com isso. Tem reclamações, e informações que temos de 
bastidores. Havia discussões mais profundas do que ocorre agora. Como o número de páginas para o 
nacional está reduzido, trazemos o que é mais relevante, equilibrando porque não adianta colocar uma 
página com pílulas, porque não vai somar nada ao leitor. Fazemos uma seleção que seja coerente aos 
leitores. 
 
Impeachments 

Nesse período até aumentamos o número de páginas, trazemos mais material nacional e repercutindo a 
questão em Jaú, com políticos e a população. Foi um dos momentos em que as nossas manchetes foram 
nacionais. Tanto o presidente como o vice-presidente do PMDB de Jaú têm forte relação com o Michel 
Temer. Sempre gostaram de focar isso. Chegamos a publicar uma foto de Temer em 2015, quando ele 
esteve aqui. Na redação, não é um posicionamento que é o mesmo da direção do jornal. A direção do 
jornal é pró-Temer e aqui na redação víamos o impeachment de outra forma. Também não podemos dar 
nossas preferências ou não. Não acho que tenha sido neutro, era mais pró-Temer. É uma análise minha, 
a impressão é que hoje há uma cobertura da Folha pouco mais crítica do que na época do impeachment 

da Dilma. Mas a cidade era pró-impeachment. Houve várias manifestações que foram feitas. As próprias 
cartas eram nesse sentido. 
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Qual a relação e/ou postura política com o presidente? Com o governador? Com o prefeito? 

O PSDB daqui é fortemente ligado ao governador. O deputado Pedro Tobias é extremamente ligado ao 
governo do Estado. Mas não deixamos de noticiar de cobrir as relações partidárias. A cobertura é de 
todos os partidos. Não há uma preferência. E na época de eleição é um sufoco. Cobrimos os grandes e 
nanicos. Temos uma boa relação com o prefeito, que é do PSB, Rafael Agostinho, mas temos uma 
postura crítica. A cidade está muito abandonada, ele tem uma preocupação muito grande com as 
questões financeiras, mas vivemos aqui e a cidade está muito abandonada. Ele costuma reclamar da 
nossa postura, às vezes diretamente e às vezes por intermediários como os vereadores. Mas não tem 
como fazer diferente. No começo do mandato dele, em 2013, o número de casos de dengue explodiu. 
Teve mortes e ele contingenciou os trabalhos para limpeza da cidade, que resultou no aumento de casos. 
Na época, os secretários e ele próprio deixaram de falar conosco. Mas não tinha jeito de não bater. Eles 
atendiam e diziam que havia ordem expressa para não nos atender.  
 
Assume uma posição política? Conservador, progressista, esquerda, direita, centro 

Não assumimos. 
 
Qual é a vocação para o jornal regional? 

A ênfase tem que ser aqui. Um jornal de Bauru dificilmente vai cobrir a cidade de Jaú? Não é questão de 
achar que somos superiores ou não. Estamos muito mais próximos do fato. As pessoas nos procuram. As 
pessoas usam telefone, Whatsapp. Os leitores têm o jornal como referência. As pessoas costumam falar 
“Deu no Comércio?”. Não se pode deixar de olhar essa proximidade. Também temos os mesmos 
problemas que os moradores e isso repercute positivamente.  
 
Crise 

Ficou muito mais complicado. Vimos muitos jornais fechando, muitos colegas perdendo trabalho e claro 
que isso nos aflige, é uma preocupação constante. Apesar de fazer um trabalho cada vez mais próximo 
das pessoas, prestando serviços, tentando à medida do possível, estar nas redes sociais, é uma angústia 
de como vai ser amanhã. Infelizmente, não acho que é um cenário positivo para os jornais do interior. 
Poucos irão permanecer. As pessoas não querem pagar. Há algum tempo, fechamos o site [adoção do 
paywall] e houve uma avalanche de reclamações. E a direção optou por deixar o conteúdo aberto. Há 
alguns anos atrás, deveríamos ter deixado o conteúdo pago e trabalhado nisso de forma agressiva. Com 
todas as dificuldades, ninguém falta. Está todo mundo lutando para que não acabe. Porque acreditamos 
nisso, acreditamos que faremos falta. Poderíamos fazer muito mais coisas. Mas é um jornal centenário. E 
dói bastante estar nesse sofrimento, numa época que já estivemos bem melhor. Temos de ter coragem. 
 
Perfil do jornalista na redação? 

Intermediário. Eu há 17, editora 14, 5 e 3 anos de profissão. Todos formados em jornalismo. 
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ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR (ADJORI-BR) 

Miguel Ângelo Gobbi, ex-presidente e fundador 
Data da entrevista: 14 de outubro de 2017 

 
Vamos lá. Eu queria começar senhor Miguel, Gobbi é melhor né? 

É. 
 
Que o senhor pudesse falar um pouquinho agora como é que o senhor está vendo, hoje em dia, 
depois até a gente retoma a questão da carreira do senhor, mas eu queria saber exatamente assim, 
em que pé que está hoje em dia a imprensa do interior, dos jornais do interior? 

Eu estou há 23 anos presidente da Adjori Santa Catarina. Por que eu entrei? Quando eu entrei na área do 
jornal, eu era empresário. E eu entrei, e um amigo meu me disse: Miguel, você tem que entrar para a 
política. Então para isso, o cara tem que ter um negócio, é soja, é semente de soja, comprar e vender 
soja, milho, essas coisas. A minha família toda, essa área sempre foi isso. Quando eu me transferi do Rio 
Grande do Sul, a minha cidade natal é Carazinho, e eu fui para Porto Alegre, depois trabalhar em uma 
empresa nossa, da família, que era moinho de trigo, tinha moinho de mandioca. Meu pai era um 
pesquisador que ganhou carteirinha da URBS como um técnico engenheiro. Técnico, ele fazia muitas 
experiências na área da agricultura. Porque ele se dava bem naquela época, foi a primeira lavoura 
mecanizada do sul do país. E naquela época ele recebia a visita de um agrônomo, que era um 
estrangeiro. E ele orientava o velho a fazer aquelas experiências todas. E ali ele começou a descobrir 
esse tal, depois descobriu um produto para a Petrobras, para a perfuração de poços, era um produto de 
mandioca que ia lá para a broca, para ajudar a juntar os detritos. Aquela coisa toda. Tudo maluco. E eu 
era um aprendiz disso tudo. Então vim de lá, vim para Santa Catarina, porque o meu cunhado me 
convidou e montamos uma empresa aqui, que ele já estava trabalhando no Rio Grande do Sul com a 
Samrig, comprando soja. Aí viemos para cá. Aqui eu montei, comecei em 71, montei uma empresa. 
Sozinho e aí eu comecei a compra e venda de cereais. Chegou um momento em que um amigo meu me 
chamou e: olha Miguel, me ajuda aqui politicamente, porque você é um cara que está em todas, ativo, tu 
isso e aquilo. E era! Maluco né, correndo para cima, para baixo, fazia doze mil quilômetros por mês de 
carro, porque eu tinha que vender soja em Porto Alegre pra Samrig, pegar o cheque. Aí vinha aqui 
depositava, demorava dez dias aquela porra de entrar o dinheiro. Então, eu fazia a compra e venda. 
 
Ganhou muito dinheiro... 

E quando ele me fez essa pergunta, eu digo, mas eu não quero saber de política! Minha família já foi 
política no Rio Grande do Sul. Deus me livre! Só gasta dinheiro... Não quero! Não, mas tu precisa. Me 
ajuda! Tá bom. O que que tu quer? Não, é porque o meu partido, eu entrei no PDS. Aí, seis meses 
depois... 
 
Que ano? 

Isso em 80 mais ou menos, 78, 80.  
 
Lá no Rio Grande do Sul?  

Não aqui já em Santa Catarina. 
 
Ali era o Esperidião Amin? 

Um pouquinho antes do Esperidião. E em 71, quando eu comecei, e entrei, isso já era 73, 74 por aí, 
começaram a me pegar no pé. Não, porque aparecia, então queria que eu estivesse junto. Então, eu 
disse tá bom. Eu vou te ajudar. Então eu assino a ficha aqui. Mas, não você vai, tem que ser presidente. 
Depois que eu fui ver aqui que eu tenho que ser presidente porque eu tenho que pagar a conta né. 
(gargalhadas) Tá bom. Como eu girava muito dinheiro, ganhava muito dinheiro, porque era uma época 
boa de trabalhar naquela época. Eu fazia sementes, então eu tocava, eu fazia o financiamento dos 
colonos. Comecei devagarinho, fui aumentando, aumentando. Trocava dois sacos por um. Então era uma 
loucura. E aquilo não tinha imposto. Tu ia fazendo giro. 
 
A gente pode resumir que o senhor era sojicultor na época. 

É. Sojicultor. Fazia semente, sementeiro e compra e venda de cereais. Aí fui aumentando o negócio. 
Então, nessa fase, quando ele me convidou, aí pediu para eu ser presidente do partido. Eu falei: não, se 
nós vamos tratar de política, nós vamos ter que, estava saindo o último prefeito que era nomeado. 
 
Qual que era a cidade? 

São Miguel do Oeste. Aí o que que eu fiz? Aí eu chamei: se tu quer fazer isso aqui, nós temos que 
comprar essa rádio. Vamos fazer política? Então tem que comprar essa porra dessa rádio. Não deve ser 
muito cara, se for... Aí o prefeito estava indo para São Gabriel do Oeste estava indo embora. Ah, vou para 
lá que tem mais chance de crescimento... Tá bom. Compramos! Um ano, em 83, eu digo: olha, nós temos 
que fazer um jornal cara, porque esses jornais aí já quebraram, abriram seis, sete jornais. O cara abre e 
quebra, abre e quebra. Abrimos um jornal. Também quebrou duas vezes. Eu botei um sócio, chamei um 
jornalista lá de Cruz Alta. 
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Como é que chamava o primeiro jornal? 
O primeiro jornal era O Celeiro. Três anos durou. E depois Folha do Oeste, três anos depois. Aí, eu 
paguei de novo. 
 
Folha do Oeste não existia? 

Não.  
 
Isso foi três anos depois? 

Três anos depois. Aí hoje tem trinta e seis anos, trinta e sete. Então... 
 
É o segundo que está valendo até hoje? 

É. Só mudei o nome, fiz o registro do nome e tal, então já era mais sofisticado. 
 
O primeiro não deu certo por causa do jornalista que veio? 

Não, o jornalista que veio ficou lá, quebrou uma vez. Eu montei uma gráfica completa na época. Eu gastei 
104 mil dólares, porque com soja era fácil manter em giro uma importância dessa. Eu montei completinha 
e contratei um jornalista, para ter mais outro jornalista. E assim era um jornal semanal. E aí, continuamos 
a usar o jornal em nosso interesse. Defesa política. Quebrou duas vezes. Eu botei mais cento e poucos 
mil dólares no negócio. Paguei a conta toda. Paguei um ano de salário para o cara e mandei embora o 
sócio. E aí, nesse meio tempo, antes de ir embora, o meu sócio me convidou para uma reunião da Adjori. 
Ah, me ajuda lá a planejar, porque tu tem facilidade, não sei o que, pa, pa, pa. Nós estamos aqui 
brigando, temos doze jornais só. Tá bom. Eu fui na reunião. Aí, na reunião, conversamos algumas coisas, 
eu estou estendendo um pouquinho mais aqui... 
 
Tá tranquilo. Tá ótimo. 

Porque a gente estende um pouco nesse processo aí da minha entrada na Adjori. Aí, saí da reunião. 
Miguel, tu tem tantas ideias, tu tem que entrar na diretoria. Fica de vice-presidente aqui, nós estamos 
fazendo uma eleição meio nas coxas e tal... Não. Não posso. Não tenho tempo. Não, me ajuda. Só dar 
ideia já serve. Tá bom. Aí botamos. Aí fiquei um ano de Vice-Presidente. No outro ano me botaram de 
Presidente. Aí eu não larguei mais. E aí eu comecei a ver que jornal... 
 
Agora deixa eu... O senhor desculpe eu interrompê-lo, mas eu queria saber um pouquinho dessa 
história. Fiquei curioso. A Folha do Oeste surgiu em 86? 

Sim. 
 
E ele surgiu em substituição ao Celeiro, e aí dali em diante ele continuou, e ele era semanal? 

Sempre semanal. Depois ele virou bissemanal. E ultimamente, agora eu transformei em semanal. Ampliei 
as páginas. Ele tinha 24 páginas, agora eu coloquei 32 páginas, semanal. É melhor. 
 
36? 

32. Vai a 40 às vezes. Mas... 
 
Bissemanal? Quais dias da semana? 

Duas vezes por semana. Quarta e sábado. 
 
Não deu certo? 

Não, ele trabalhou durante uns quinze anos.  
 
Tá. Ele tem bastante tempo. Porque 86, a gente está falando aqui de quase 36 anos. Não. 31 anos. 

34. Não. Então é, 83 foi a Folha. Mas O Celeiro foi antes.  
 
86. 

Não. 83. 
 
Não. Mas o Celeiro não conta, né? 

Não, é o mesmo jornal!  
 
É o mesmo? 

É o mesmo. Ele só mudou o nome. 
 
Então o senhor conta o tempo do Celeiro também? 

É. 
 
Entendi. 
Então, se você botar 34 anos, é só de Folha do Oeste. 

 
São 34 anos. 



321 

 

É. De Folha do Oeste. 
 
Entendi. É como se fosse o Estadão, falar da Província? 

É, é! 
 
E ele é um jornal, que o senhor falou agora há pouco, assim, “ele foi criado para os nossos 
interesses políticos”. 

Políticos. 
 
Um jornal para defesa da política. 

Isso. Exatamente! Defesa política do meu partido... 
 
Partidária na verdade? 

Partidária. Para defender os amigos. Nós tínhamos que eleger deputado, coisa e tal. 
 
Conseguiu? 

Não. Aí, quando começou, depois de dois anos, um ano e meio, dois anos. Aí eu comecei a notar como 
era diferente o processo. Na entidade eu comecei a enxergar um formato diferenciado. O que que eu 
queria como entidade? Eu tinha que fazer, era muito difícil manter a unidade de pensamento. Como aqui, 
você está vendo, é muito difícil. Tem gente para tudo o que é lado... Então, eu digo: bom, eu preciso criar 
um processo que nos una. Aí, foram anos. Comecei a defender, eu tinha na minha vida lá com a minha 
esposa, a minha esposa era especialista em educação. Eu fundei uma escola construtivista. Já tinha 
padre, freira. Mas o colégio era... O ensino não era bom. Claro, era aquele normal de pá, e tal. Era 
diferente. E a minha esposa era especialista, já lecionava em Porto Alegre. Nós tínhamos a escola. 
Quando eu comecei a trabalhar meu armazém, eu reformei e fiz uma escolinha. E aí começou. Tem até 
hoje, faz 40 anos. A escola está lá funcionando. É uma escola diferenciada. Piaget, tu conhece como 
funciona. E o ensino é fundamentalmente, que é o que falta para nós brasileiros, na minha opinião, 
aprender a ler, escrever, interpretação de textos, ter opinião, todas as coisas básicas. Quente, frio, 
grande, pequeno, dimensões, tudo. A criança saber cantar o Hino Nacional, Hino do Soldado, Hino da 
Independência, Hino do Estado. Uma vez por semana faz fila, canta que nem Exército. Tá lá. Tem que 
saber o que é esquerda, direita... Todas essas coisas, valores básicos da vida, tem que aprender ali. 
Agora isso dá trabalho para os pais, porque eles pressionam e as crianças questionam. Por que isso e 
aquilo?  
 
Vou aterissar o senhor aqui. Vamos voltar para o jornal? 

Vamos. 
 
O Folha do Oeste, o senhor falou que ele não foi muito bom não em termos de defesa política. Por 
quê? 

Não, ele foi. Ele valeu! Ele valeu e continua valendo mais um pouco. Mas aí eu ampliei para outro lado.  
 
Mas naquela época o que o senhor chegou a fazer? Tipo, era fazer campanha explicitamente para 
o candidato? 

É, defender os candidatos... 
 
Do PDS? Foi sempre PDS, ou depois mudou? 

Não. Hoje sim. Depois... Isso foi o início. Depois eu parei. Passei a defender os interesses 
especificamente do município. Defender o deputado que traz, que vê, que faz alguma coisa. Não ser mais 
aquele restrito, parceiro. 
 
Não é Diário Oficial? Deixou de ser Diário Oficial? 
Deixou de ser Diário Oficial. Passou a falar as coisas boas, as coisas ruins, elogiar as boas... 
 
Hoje em dia ele tem algum vínculo com algum político? 

Nenhum! Ele tem vínculo... Aquilo fica a marca. Que o Gobbi é isso e aquilo. Mas eu fiz uma... Por 
exemplo, a certa altura dos acontecimentos, como presidente da Adjori, eu consegui um governador que 
ele teve a sensibilidade e apoiou os jornais. Os jornais começaram a dar verba.  
 
Quem é? 

Luiz Henrique da Silveira. 
 
Luiz Henrique. Eu conheço. Eu entrevistei ele. 

Pois é, e ele foi um cara... 
 
PMDB? 

PMDB. Era outro, não tinha nada a ver. Aí na nossa discussão ele disse... nunca faltou a um evento da 
entidade. Começou a dar valor e mostrar que era. Porque ele participou, foi Ministro da Ciência e 
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Tecnologia, um cara que desenvolveu o município dele. Os caras: Ah, todo mundo mete a mão. Na 
verdade, quando eu era pequeno, de seis anos para cima, eu já estava acostumado a ir com brocha e cal 
pintar na rua. Meu pai foi vereador duas vezes. Eu tive tio que foi deputado estadual. Foi 16 anos 
deputado federal, foi... 
 
Mas hoje em dia, o que o pessoal diz? O senhor é de que partido que eles falam? 

Eu? 
 
É. 

Eu sou do PDS. Em princípio.  
 
O PP? 

O PP. Que eu sempre fui do mesmo partido, nunca saí. Mas não defendo só o PP. Não. O cara que é 
bom, pronto. Não sou mais... Saí... Desde que casaram com o Lula eu caí fora. Saí fora porque eu achava 
que estava tudo errado, que era muita malandragem. O cara pintado, o Lula sempre foi travestido de bom 
e nunca foi bom. A maneira como ele pensava, não era a maneira, era como ele fazia. 
 
As práticas dele. 

E principalmente desagregando a família. Esse processo sempre houve dentro do PT. Hoje esses caras 
já estão botando mais no ar. Eu não sei, porque também tem muitos interesses do jogo. Mas eu vejo que, 
na época, eu não... 
 
O senhor considera que o Folha do Oeste, ele é um jornal conservador, é um jornal de centro? É 
um jornal o quê? 

Eu acho... 
 
De esquerda? 

Não.  
 
De esquerda não é? 

Eu acho que ele é talvez um pouco conservador. Mas eu procuro ouvir as opiniões, defender o que é 
certo, bater no que é errado. 
 
Mas, deixa só eu tirar uma dúvida. Hoje, quando acontecer uma campanha eleitoral. Seja estadual 
e presidencial, ou então municipal. O jornal toma partido? Assume um lado? 

Toma partido. Assume. 
 
Entendi. Nessas últimas eleições... 

Não cerceia o espaço. 
 
OK. Mas assume? 

Assume. 
 
E aí, por exemplo, nessa cobertura agora das últimas eleições agora, presidenciais. De Fernando 
Henrique Cardoso para a frente. Defendia Fernando Henrique? 

Sim. 
 
Depois Lula? Quando estava aliado... 

Não defendeu o Lula. 
 
No primeiro mandato? 

É. Não defendeu o Lula. Nem no primeiro, nem no segundo. 
 
Então Dilma também não? 

Nem Dilma. 
 
Mas aí o senhor era do PP, e o PP estava aliado ao PT. 

Não. Mas eu não. 
 
Aí o senhor falou assim: 

Eu era PP. Mas... 
 
Era e é. 

Era e é. Tá lá. Mas eu não sou... 
 
Aí o senhor falou assim: eu vou falar os meus valores? 

Os meus valores. 
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Entendi. Nesse momento o senhor se distanciou. Mas o senhor utilizou o jornal para falar contra o 
PT? 

Falei. 
 
Falou. Na campanha?  

Bom, só para contar um fato, o prefeito da época era PT. Ele me chamou para uma conversa. Eu estava 
na área lá. Comecei, era uma granja de porco, e era meio longe da cidade. Hoje está dentro da cidade.  
 
Essa granja era do senhor? 

É. Granja de suínos. Eu criava suínos, eu fazia... fazia tudo.  
 
E suinocultura é uma coisa complicada. 

Fui garimpeiro, fui dono de navio, de avião. 
 
Jura? 

Juro. 
 
E suinocultura é uma atividade complicada lá no Sul agora, né? 

Não, é boa. 
 
Está sendo muito questionada. 

Não. 
 
Ela é questionada pelas entidades, etc. é sempre aquela senda... 

Não... 
 
A do senhor é tranquila? 

O que acontece é que Santa Catarina teve um processo, uma evolução em um processo cooperativo 
muito bom.  
 
Sim, isso é verdade. 

Um processo muito saudável. E isso que manteve ela crescendo. Só está atrás de São Paulo como 
estado... 
 
Tá. Mas aí o senhor estava falando do prefeito. 

Aí o prefeito sentou. Chamei ele e olha, estou querendo, como é que vamos fazer aqui? Eu preciso disso 
aqui como área de... 
 
Essa última eleição, ou não? 

Não.  
 
Faz tempo? 

Faz oito anos. Aí o cara, eu estou pensando em lotear, não sei o que... Mas eram duzentos e poucos mil 
metros e tal. Começo a pagar imposto de terreno, faço ou não faço? Como é que está a evolução, como é 
que está? Não, vai sair esse aqui, não sei o que e tal. Miguel é o seguinte, você pega, me traz um projeto 
aqui que eu... Mas tu me arruma um terreninho de dois mil metros aqui pra fazer um... Claro, você vai 
acabar aqui. Não tem, vai acabar o meu mandato, não sei o que, eu quero construir um mercadinho e tal. 
Ah é? Aí passou e tal. Virou as costas e saiu. Não fiz mais nada. Aí na eleição... 
 
De que ano? De que ano que era? 

Isso da última eleição há... 
 
Doze? 

Seis anos, sete anos atrás, faltam dois anos pra prefeito né? 
 
Faltam dois anos para prefeito. 

Foi há seis anos. Aí o cara falou isso. Eu digo: mas que filho da puta! Aí, também não sou santo. Mas 
assim, na carinha, vai para puta que pariu! Eu já era contra. Aí chamei o pessoal, vamos levantar isso 
aqui, que está havendo alguma coisa. Aí foram lá na Câmara para descobrir que realmente estava 
havendo muito problema. 
 
E estourou lá? 

Um assunto que o cara, um secretário municipal fazia as obras, ele pegava a grana e o prefeito também 
estava tudo junto. Aí descobriram cheques em nome do prefeito. Depois pago e tal... 
 
Quando o senhor fala descobriram é o quê? Ministério Público ou equipe de repórteres? 
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Não. Ministério Público. Aí começou a surgir o rolo e tal, aí entrou o Ministério Público. Não estava ainda 
no Ministério Público. Estava só na área de política, entre os adversários políticos. Aí chegou ao meu 
conhecimento... 
 
O senhor começou a soltar umas notas? 

Não. Não soltei nada. Só segurei, peguei tudo. Aí foi para o Ministério Público, aí eu mostrei tudo. Guardei 
o troço. E aí na sexta-feira antes da eleição eu larguei: Prefeito ladrão! Cheque... 
 
No jornal? 

Na capa. Eles estavam emboladinhos. Perderam por quatro mil votos. Tem vinte e três mil votos na 
cidade. Perderam por quatro mil. Qual o problema? Ficou puto. Mas é assim. Eu sempre fui muito, não 
sou anjo. Mas sempre fui muito pontual, muito retilíneo nas coisas. Sou assim, sou assado e pronto. 
 
O senhor acha que essa é uma das vocações do jornal do interior, do jornal local? 

É.  
 
Participar ativamente da vida política, econômica e social? 

Sim. Isso sim. Mas muitos ainda vendem a editoria. 
 
Pois é, isso que eu queria perguntar para o senhor. O senhor não vende, o senhor faz política? 

Não. Política. Mas tem muitos jornais que fazem política já. 
 
É porque assim, lá no passado, lá no século passado o jornal nasceu como um instrumento 
político, de fazer política. 

Exatamente. 
 
O partido que queria ter uma voz criava um jornal.  

Aí o que nós fizemos? Eu vou falar um pouco mais rápido, porque depois você pode voltar atrás e pedir 
alguma coisa. 
 
Tá. 

Então o que eu fiz? Feito esse, quando eu entrei na Adjori, eu comecei nas reuniões, a anotar a 
oportunidade que nós teríamos com esses jornais, de transformar a vida do cidadão, do município. Nós 
sermos um instrumento de defender certas linhas. Eu fui educado por italiano, apanhava de vara de 
marmelo. E nunca foi pecado. Quer dizer, passava o laço, mandava buscar a varinha pela sacanagem, 
tudo bobagem, besteira. Mas apanhava. Arde! Não machuca. Mas arde, dói. (risos) Então tu não 
esquece. Então eu aprendi que isso é válido. Não machucar. 
 
Então aí o senhor estava falando agora que o senhor percebe que nos jornais do interior... 

Eu poderia fazer um papel diferenciado. E com isso, foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Nós montamos a 
Adjori. A Adjori de Santa Catarina tem uma estrutura bem montada. Eu cheguei a comprar no início uma... 
A primeira coisa que tinha que fazer, nós tínhamos que ter uma voz uniforme. Uma voz única. Como é 
que eu vou fazer para ter esse monte de jornal falando a mesma coisa? O cara não vai perder páginas e 
páginas... Aí fui, achei, passei um ano e meio procurando e achei uma empresa de software que estava 
quebrada. Aí eu comprei 50% da empresa, trouxe ela, dei dinheiro e trouxe para nós fazermos um 
software integrado. Nós tínhamos que unir todos os jornais a partir do software, tu não vai pagar. Tu vai 
dar a página, vai permutar e nós vamos fazer esse troço funcionar. Tá. Assim foi. 
 
É uma concorrente da Marven? 

Não. Ela é diferente. A criação de um software... Ela só faz o site. Eu fazia no escrito, no impresso. Então, 
quando o cara tinha o editorial, o comercial, circulação, financeiro... 
 
Seria um software de gerenciamento do negócio de jornal? 

É. Do negócio de jornal. 
 
OK 

Essa empresa já fornecia para a RBS. 
 
Tá. 

Até agora continua lá. 
 
Essa Marven? 

Não. A Marven é outra coisa. Ela é só no site. Só na internet. Nós éramos só no impresso. 
 
Só no impresso. 

Então eu comprei participação, daí nós começamos a montar o sistema unificado para os jornais. 
Integrado. Então o jornal foi treinando, treinando, treinando. Hoje, agora dia 6 de novembro nós vamos 
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lançar um site da Adjori com todas as notícias que o jornal põe no seu jornal e clica aqui essa eu quero 
que saia no estadual. Então, ele põe. Aí vai para o departamento, vai para uma área onde o jornalismo da 
Adjori vai pegar e vai olhar, ver se está tudo ok. Dar uma corrigidinha assim, não no sentido. Mas, por 
exemplo, se tem sacanagem, ou qualquer coisa não vai. Então já libera e pum. Já vai para o... Então isso 
aqui nós temos os jornais de tudo que é canto. Santa Catarina vai formar um puto de um local, com 
notícias de todo o estado. Aliado a isso aqui, nós estamos preparando agora. Então vamos lançar dia 6 e 
aí começamos o treinamento do pessoal. Já estão usando há mais tempo essa plataforma. Eles já usam 
para o seu jornal. Só que agora nós espichamos isso para um outro local. As matérias, tal e tal vão para 
lá para outro, que é um site. Então ele tem o site dele, que ele faz como ele quer, separado. E cai já as 
matérias em um global com todas as notícias... 
 
Tem nome essa plataforma? Esse global aqui vai ser Adjori ou vai ter outro nome? 

Não. Rede Catarinense de Notícias. Já está registrado. Se tu entrar hoje já tem lá. Há vinte anos nós já 
usamos no papel. Uma página no jornal, nós já fazemos alguma coisa. Agora vai ter no site. No site vai 
ficar muito mais fácil porque nós vamos ter, ele tem o jornal dele, que é dele, e vai ter um jornal com todas 
as notícias. Um jornal estadual. 
 
Ele vai fornecer esse conteúdo para a rede? 

Forma a rede. 
 
E como é que essa rede vai devolver dinheiro para ele? Porque ele está te emprestando dinheiro. 

Por enquanto não é dinheiro. Depois, vamos falar em dinheiro. Isso aqui é notícia. Então nós estamos 
lançando agora, isso aí já está tudo pronto. Dia 6 nós vamos lançar para eles e vamos treiná-los. 
Entendeu? Aí começam. Eu não sei se vão começar 5, 10 ou 15 vão estar prontos para isso. Porque ele 
está com o dele. Agora é a primeira vez que nós vamos apresentar tudo inteiro. Vai ser lá em Porto 
Alegre. É isso, isso e isso. 
 
E por que Porto Alegre e não Florianópolis? 

Ah não. Desculpe. É Florianópolis. Então, feito isso, nós temos as notícias feitas. Estamos elaborando, 
agora eu vou conversar com essa menina. Ela caiu como uma luva, como eu vou comercializar esse 
processo todo. 
 
O da rede? 

O da rede. 
 
Sim. 

Que vai ser uma loucura.  
 
É um conteúdo valoroso. 

Puta que o pariu! Então, como é que nós vamos fazer? Agora então contrata alguém para tentar nos 
auxiliar nisso. Nesse meio tempo eu fiz um acordo com a Unisul. 
 
O senhor comentou. 

É. Esse acordo, eles vão nos dar todo o curso, já assinamos semana passada, e agora nós vamos fazer, 
cada, daqui para frente vamos acertar esse custo, ok. Custo: não tem! O que eles querem? Promoção da 
Unisul em todos os cantos do Brasil. Eu digo: eu ponho no Brasil inteiro. Primeiro vamos começar aqui. 
Feito isso, nós começamos a botar os cursos, formar nossas equipes. 
 
É curso de jornalismo? 

Jornalismo, gestão, tudo que é tipo de curso. 
 
Administração... 

Administração, gerenciamento... Tudo o que eles têm, e eles têm um bocado de coisa. Que agora nós 
vamos ajustar: bom, vamos fazer isso aqui. Por exemplo, o primeiro vai ser design gráfico para melhorar o 
visual dos jornais. Depois responsabilidade social, responsabilidade com as notícias com o que que faz, 
pá, pá, pa. 
 
E é via EAD, ensino à distância? 

É. tudo é EAD. Então, nós vamos, aos pouquinhos, reeducar esse pessoal. E buscar recursos para eles 
ganharem e continuarem fieis a isso. 
 
Essas pessoas são donos de jornais? 

Os donos de jornal. E consciência política, consciência comercial. Tudo. Eu acho que vai ser uma 
plataforma assim, que junto com a universidade, corpo universitário, porque tudo que é modificação vai 
estar ali, vai estar presente, nós podemos usar essa plataforma para mexer nas comunidades, que é onde 
nós circulamos. Como que eu faço para mudar esse pensamento? Não político-partidário. Político. Razão, 
por que isso, por que daquilo, as realidades como são... Começar a botar artigos que hoje não existe. Só 
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tem a Globo. Ela faz o que quer. Agora tu vê, falando em destruir a família e coisa e tal, que eu sou 
completamente contra. 
 
Então o senhor acha que os jornais estão muito suscetíveis ao discurso, ou pelo menos o 
discurso da sociedade está muito suscetível ao que a Rede Globo... 

Com certeza!  
 
... transmite para a sociedade? 

Eu não acho. Eu tenho certeza! Agora tu vê esses últimos lances, com a família e tal, o que tem ocorrido, 
do que é arte ou não é arte... Pô, um negócio assim... Se o cara começar a pensar, nós estamos só 
pensando em volume de dinheiro, disso, daquilo e daquilo outro e esquecemos, nós estamos diluindo... 
 
Deixa eu tirar uma dúvida seu Gobbi. A gente está falando de um universo que é bastante diverso.  

Sim. 
 
E cada veículo tem uma visão diferente. Se ela tem veículos mais conservadores, mais de centro, 
alguns mais de direita, de esquerda, um acima, outro abaixo...  

Mas ninguém se deu conta disso que eles estão fazendo. Do que o Lula fez. Por exemplo, o Lula quis 
desintegrar, praticamente a família. Você é jornalista, você sabe né? 
 
Sim. 

Mais ou menos essa visão, eu tenho uma visão assim, que os caras estão quebrando o pau. 
 
Mas o senhor acha que os donos de jornais do interior de Santa Catarina, eles vão ter um 
pensamento uniforme para falar eu concordo com o que essa Rede Catarinense está fazendo?  

Não. A Rede Catarinense vai ter a parte do jornal e a parte da Adjori. O editorial da Adjori. Ela vai ter, vai 
colocar matérias mais focadas para esse lado. Da ordem social. Quer dizer, valores né? O que está 
ocorrendo é que nós estamos evaporando os valores aqui no... 
 
Mesmo o que o senhor falou agora há pouco da Globo, que a TV Globo etc, que está passando... 
Isso já não é de hoje. Há alguns anos... 

Não, há muitos anos. 
 
O poder da televisão, o poder dos veículos de comunicação... 

Se eu disser isso aqui começa pode falar em Getulio Vargas, a hora que tu quiser, sempre tem interesse 
lá de fora, porque a riqueza que nós temos só eles sabem. Agora nióbia, não sei o que que eles acharam 
aí, aquela porra... 
 
Sim. Nióbio. 

Nióbio né? Que vai ser o melhor material que tem. Bom, cara, nós temos que começar... E o outro 
começa a Sul é o meu país, não sei o que... O Nordeste é uma merda. Nada disso, por que que eu vou 
dar de graça o que é nosso? Eu sou gaúcho. Eu sou contra. Vai dar o quê? Separar o quê? Não mas isso 
aqui não tem condição de... Não tem é o caralho! Isso é nosso! 
 
Tudo né? 

Tudo é nosso. Vamos se entender aqui pô! É como nos jornais. Tu acha que é fácil? 
 
Não. 

Então. Tem que ter um saco de filó, ouvir. Mas tem que ir montando as estratégias para que isso 
funcione. Aí vai embora. 
 
Deixa eu tirar uma dúvida, o senhor disse que há vinte anos a Rede Catarinense já existe no papel.  

Sim. 
 
Como é que funciona isso na prática? São notinhas colocadas e distribuídas? 

É uma página que põe notas, põe... 
 
Ou seja, eu não preciso ir lá naquele festival de dança de Joinville... Já tem notas prontas? 

Não. Nós fazemos o seguinte cara: nós temos parceria com as federações. Federação das Indústrias, 
Federação do Comércio, Federação da Agricultura. Então essas entidades nós conversamos e eles dão a 
dica. Vai em materiais de interesse. Serve para ler para qualquer lugar. Onde não tem lojista, onde não 
tem industriazinha... 
 
São notas? 

Notas. 
 
E ela pode ser colocada tipo uma coluna no jornal que quiser? 
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É uma página, todos os jornais, botam. O primeiro jornal lota e é o único que... 
 
Sem custo? 

Sem custo. 
 
Entendi. E aí, eu queria falar um pouquinho em cima dessa questão do senhor. O que o senhor 
está falando agora, porque é muito importante no cerne do meu trabalho. O que eu vejo é que os 
jornais do interior, porque assim, teve um momento que o jornal era muito artesanal. O senhor 
chegou a pegar um pouquinho dessa fase, mas já era a fase da industrialização. Um jornal 
pequeno tem um custo elevadíssimo. O senhor tem uma gráfica, então é diferente... 

Não. Já tive. Fechei a gráfica. Quebrei duas vezes por causa da gráfica, aí fechei a gráfica. Aí imprime 
fora.  
 
Imprime fora. O senhor sabe que o custo de imprimir é caríssimo. 

É caro. Por isso que eu acho que o ideal é ser semanal. 
 
Semanal.  

O mesmo problema dos grandes. A distribuição e a impressão é o que mata. Então, deixa no semanal. E 
vamos ampliar o jornal eletrônico. Essa é a linha. E já temos, estou terminando agora, até o final do ano, 
o aplicativo. Cada jornal vai pegar o aplicativo do seu jornal e tá pronto.  
 
O que que é esse negócio do aplicativo que o senhor está falando? 

Aplicativo para o cliente ... Tu não entra ali na... 
 
Não, só fala para mim. Eu estou checando se está gravando. O que é exatamente? 
A Folha de São Paulo não tem um aplicativo? 
 
Tem. Mas a empresa do senhor está desenvolvendo o aplicativo? 

Já desenvolveu. E esse aplicativo vamos passar para os jornais. 
 
Via Adjori? 

Via Adjori. 
 
Mas não é de graça? 

Não. Ele paga um pouquinho. Mas vai pagar 50 pilas.  
 
O senhor tinha falado cem reais aquela hora né? 

É, cem reais... Nós estamos fazendo agora. Vamos acertar o preço aí que ele pode pagar então. Pega lá, 
oitenta jornais... 
 
O que vai ser exatamente esse aplicativo, ele vai pegar todo o conteúdo dele... 

Do jornal... 
 
E o cara vai decidir se a parte é do impresso ou do conteúdo. 

Ele tem o papel, ele tem o que é de papel. 
 
Eu posso ver em formato PDF? 

Pode, pode. 
 
Ou então... 

OU, OU então, tu tem todo o teu online. 
 
Aí vai decidir? Cada jornal decide? 

Não, ele tem os dois. Um para cá e outro para cá. Ele ganha os dois. Então vai ser unificado e nesse, 
quando ele abre o dele, a Adjori tem mais X colunas para fazer aquilo, o material que ela quer. Este é o 
custo.  
 
De colocar os conteúdos dela? 

Isso. 
 
E quais são os conteúdos que ela pretende colocar? 

É isso que eu digo. Artigos mostrando com mais profundidade... 
 
Entendi. 

Uma linha conservadora.  
 
Outra dúvida, quantos sócios-associados a Adjori Santa Catarina tem hoje em dia? 
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Cento e quarenta e um. 
 
Quando o senhor assumiu tinha quantos? Doze, que o senhor estava falando? 

Doze. 
 
Doze? Hoje em dia tem... 

Chegou a cento e noventa. Baixou porque nos últimos dois anos... 
 
Fecharam? 

Fecharam. 
 
E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do fechamento. Por que eles estão fechando? 

Fecharam porque começaram a abrir mais jornais por cidade e isso é concorrência. 
 
Isso nos últimos anos? 

É. E aí é muita concorrência. Quando o Luiz Henrique abriu, começou a dar para todo mundo, dava lá 
uma, botaram um preço, tinha que ter uma justificativa pro preço, formou. Aí começou a se criar muito 
jornal. 
 
Aí o pessoal ficou de olho na grana, dinheiro carimbado... 

Aí o dinheiro não dava mais né? Aí o Luiz morreu, aí o outro já mudou. Então nós reduzimos. Pegamos os 
melhores de cada cidade. Como é que se julga? Nós temos um concurso todos os anos. São vinte e dois 
prêmios. Nós fazemos todo ano. Então tem os julgados. Agora são cinquenta e quatro julgadores, 
professores, jornalistas, que julgam os trabalhos. Então você faz os trabalhos, bota a nota, ganha lá e 
está lá. Eu tenho, nós fazemos uma revista por ano onde a gente mostra tudo, publica quem é o 
professor, quais são as notas, quem ganhou, as notas de cada um, tudo publicado. 
 
Deixa eu tirar uma dúvida: quanto paga um associado da Adjori? Pode falar o valor? 

Paga 10% das mídias que a Adjori faz com os governos só. Então, aí depois a gente, o que nós 
conseguimos buscar em dinheiro das instituições que publicam coisas oficiais deles. Eles dão uma 
graninha por mês, para a sustentação da equipe de jornalismo. Faz um convênio. 
 
Como é que os jornais do interior estão sobrevivendo hoje? Já que o custo de distribuição, de 
impressão tá muito caro? 

Eles vendendo jornal, eles vendendo assinatura... 
 
Não, mas tem muitos que são gratuitos até né? Outros é R$ 1,50, R$ 1,00... 

É, é gratuito. Estão sobrevivendo vendendo. 
 
Anúncios? 

É. Pequenos anúncios. 
 
Esse modelo de vender anúncio, ainda, porque classificados está cada vez menor. 

É. Acabou. Classificados não existem mais. 
 
O modelo de negócios, tem OLX, tem mercado de carros... 

Muito difícil. Vai ficar só o bom. Só o bom. O cara que tem, que agora vai entrar nesse esquema 
eletrônico também. Vai ter que ganhar dinheiro dos dois lados. E a pretensão nossa é fazer com que, com 
ele unificado, nós tenhamos um grande site para vender e redistribuir os recursos, conforme, aí tem uma 
edição. 
 
Aí o senhor está falando da Rede? 

Da Rede, do eletrônico. E aí nós, iniciar a venda corporativa. Venda global. 
 
O senhor tem uma visão muito clara sobre como é o jornalismo, como é que o senhor pensa, até 
porque o senhor é dono de jornal e está fomentando todo o processo da Adjori. O senhor acha que 
daqui por diante nessa discussão que a gente fala sobre a transição do impresso para o digital, 
tendo essa Rede Catarinense de notícias e etc. Jornais pequenos que não conseguirem se 
adaptar, eles vão sobreviver? 

Se ele for sozinho na sua cidade, ele tem como sobreviver. Se ele não for sozinho, não vai caber muitos 
jornais. A não ser que os caras conseguissem sobreviver na venda local. Mas é importante ele estar no 
convênio, porque se ele está no convênio nós temos uma visão global de quem vem de fora poder entrar 
aqui naquele lugar. Esse jornal local ele tem muito mais memória para colocar a vida da cidade, por 
exemplo. Restaurantes, negócios, empresas que tem, liga a Associação Comercial, liga a Associação 
Industrial, liga todos, liga ali para poder dar conhecimento. Você é o guia da cidade. Mas serve até como 
um guia. Porque esse sistema que nós estamos colocando é um sistema que foi copiado da Europa. Lá 
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ele, esse sistema está controlando 45.000 sites de alto poder. É um software poderoso. Ele está nos EUA 
colocado lá. Nós temos ainda, tinha problema, agora já estamos resolvendo. Foi problema de... 
 
Controlar. 

Não. Controle não. De a nossa banda é uma porcaria. Mas acho que já já isso aí vai ser resolvido. 
 
O senhor estava falando agora há pouco que hoje em dia a gente ainda está muito nessa questão 
do conteúdo, do discurso, a gente está muito sujeito a um tipo de discurso meio centralizado do 
que a Globo fala e enfim... A gente deita e rola em cima daquilo. 

Nós queremos abrir para outras, para todo mundo poder falar. 
 
O Brasil é um país diverso, plural, gigante, continental. Mas parece que o discurso é um só. E é por 
causa disso. Porque não é só O Globo. É também a Folhapress que divulga para tudo quanto é 
lugar e todo mundo empresta. O Estadão Conteúdo, o G1... 
Está tudo junto! Quer dizer, A Folha, O Globo, os caras é um grupinho dos 14 que estão todos juntos e 
aquilo ninguém abre. É deles. Então, a nossa realidade é completamente diferente. Nós agora vamos 
fazer um convênio com a Biblioteca Estadual. Nós já temos mais de 100.000 jornais entregues lá. Só que 
eles estão fazendo a cópia dos jornais e não está... É um processo antigo ainda. E nós estamos 
conversando e eles querem o nosso sistema, porque o nosso sistema é mais operativo para todas as 
notícias. Então nós temos: nós temos hoje a única entidade que tem permissão para dar certificado de 
circulação. Quando eu recebo um jornal, entrego um jornal na Biblioteca Pública, e eu posso certificar que 
ele circulou. E eu fico com o PDF já pronto. O PDF tu entra por aqui e vai ver a notícia. 
 
O que acaba acontecendo, que esses jornais pequenos, os jornais do interior etc, muitas vezes ele 
não tem fôlego, não tem braço para fazer todo mundo. O que ele acaba fazendo, muitas vezes... 

Copia. 
 
Copia. E aí copia de onde?  

Copia de qualquer lugar.  
 
De qualquer lugar e muitas vezes da Folha, do Globo, do G1, do não sei o quê... 

Normalmente.  
 
Onde é que está a pluralidade? 

Mas aí é que está. O que nós vamos fazer? Nós fazemos cursos, nos cursos todos, nós vamos ensinar. 
Se ele quiser sobreviver ele vai ter que trabalhar é com a notícia local.  
 
Sim. Ou mesmo pegar a notícia que é nacional e trazer para o contexto local. 

Pode retrabalhar e fazer a contestação do, não, aqui eu tenho isso... 
 
É diferente do nacional ou é igual? 

É diferente do nacional! Ou é igual! Mas é adequado ao local. 
 
Exatamente. Por que isso não é feito hoje em dia? 

Porque eles não sabem. Então com a universidade que eu estou falando, com a Unisul, nós exatamente 
queremos estudar com a universidade, como fazer para que isto ocorra. Para ele fazer um jornalismo 
adequado. Aí nós vamos derrubar a Globo. 
 
Que é o local? 

É que não interessa derrubar a Globo. 
 
É concorrência. 

É concorrência, e quer nos matar. 
 
E que tem a pluralidade de discurso.  

Há quatro anos, três anos. Eu fui chamado para uma reunião lá em São Paulo dos doze, dos 
supervisores, dos CEOs... 
 
Dos grandes jornais. 
Da ANJ, que são os doze, que sempre foram os donos da Folha, Estadão, O Globo, e tal. Aí me 
convidaram. Eu fui lá. Aí começaram a me perguntar. O que tu está falando? O que é isso? O que é 
aquilo? Eu falei: olha, a única coisa que eu estou tentando fazer é com que eles sobrevivam. Os jornais 
estão contando a história, são os únicos que têm condições de contar a história local. A história do Brasil 
como ela acontece mesmo, os jornais locais. Mas eu tenho que ensinar, eles têm que aprender, eles têm 
que fazer. Então, a história só vai ser real, quando nós tivermos essa cadeia pronta. E ela tem que ser 
sustentada até com dinheiro de governo. Eu acho que tem que ser sustentada. Tem que ter algum tipo 
de, é que nem estrada. O mais importante que estrada, que rede de ligação férrea, rede viária, porque é o 
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que vai ser o nosso país. É aquilo que vai acontecer. Vamos falar a verdade na hora. Nós vamos botar no 
ar a realidade. Não é com levantamentos, que hoje você vê quantos levantamentos se faz de tanta coisa, 
e está se vendo essas obras todas malucas aí tudo. Dinheiro botado fora.  
 
Por exemplo, só para eu analisar... 

É usar essa malha para fiscalizar, entendeu? Pô! Então, o princípio básico, é você botar as notícias no ar, 
é dedar o cara que está metendo a mão. 
 
Agora quando o senhor fala que precisa ter uma base de sustentação com o dinheiro do governo, 
o dono do jornal local, que recebe dinheiro do prefeito, por meio da publicação de atos oficiais, ou 
então porque o prefeito bota alguma grana, ou mesmo a gente discutindo, porque ontem eu ouvi 
na Adjori assim: Ah o Deputado vai lá e tem a emenda do Deputado... 

Agora o cara que quer se eleger senador então ele pega...Tudo isso aí é... 
 
Então, isso aí torna suscetível fazer o quê? Com que o jornal fique ruim. 

Com certeza! Com certeza! Mas então, o que nós temos que ter, como é que se faz a independência do 
processo? Eu tenho que criar o processo. Eu banquei, por exemplo, nesse negócio eu botei 2 milhões de 
reais nesse software de gestão.  
 
Do bolso? 

Do bolso! Para não ficar dependendo. E está ali. É um negócio que é meu, eu tenho um sócio, eu 
banquei... Tá lá. Até agora eu não vi cheiro nenhum. Mas uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar. 
Então, se é muita gente com um pouquinho de dinheiro tu sustenta. É um negócio que realmente vai 
funcionar, e vai interligar e nós vamos ter uma forma de ver o que está acontecendo. 
 
Mas hoje em dia o que está acontecendo é que os jornais estão muito suscetíveis ao poder 
econômico. O local ainda. 

Por isso a briga pelas Adjoris. Porque as Adjoris, se bem conduzidas, mesmo assim, é duro de tocar com 
os presidentes, cada um quer tocar só o seu. Eles ainda não sentiram. Então eu resolvi que eu tenho que 
fazer funcionar Santa Catarina, para mostrar como é que é. Paraná já está vendo, Rio Grande já quer. 
Então falar em região sul os caras já estão acreditando nesse projeto todo. O Rio ainda é muito 
independente, sempre foi. São Paulo é grande pra caralho. Nada funciona. Tem mil coisas, puxa para 
tudo o que é lado. São fracos, o Rio e São Paulo. O Nordeste os jornais são pequenos. Então é um 
negócio trabalhoso. Mas se começar o Sul a fechar, aí vai embora. E eu acho que com essa, está 
formatado o sistema para lançar conjunto aí o site, eu acho... 
 
Lá nos Estados Unidos tinha aquela rede Path, que é P-A-T-H. Que era uma rede de jornais locais, 
etc. A ideia do senhor é fazer uma rede de jornais locais de Santa Catarina? 

É. Mais ou menos isso. E lá eles defendem politicamente, eles quebram o pau.  
 
E aí é aquilo que o senhor falou: não é fazer política partidária, mas é fazer política. 

Política. Pode defender o que ele quiser. Mas aí o povo vai acompanhar. Opa, não é meu. E aí começa. 
 
Voltando à questão que é a parte central da minha discussão, eu estava até conversando com o 
dono de um jornal do Rio Grande do Sul, e aí eu estava falando assim, mas olha, o que eu vejo 
assim por exemplo da cobertura de vocês, da política, etc, é que ela é muito terceirizada. Não são 
vocês que fazem. 

Nós só fazemos o município. 
 
Pois é, só a cobertura do município. Mas a cobertura nacional que era importante, teve momentos 
singulares da política brasileira.  

Nós acompanhamos, por exemplo, lá em Santa Catarina, nós acompanhamos com os jornais locais, com 
a Adjori. A Adjori tem 4, 5 jornalistas. Tem o jornalismo, hoje nós temos 5 jornalistas. É pouco. Para cobrir 
estadualmente o que está acontecendo na Assembleia, o que está acontecendo no Governo. 
 
E o que acontece, eu falando com ele é que ele falou assim: ah, não, existem notícias que são 
commodities. Que são de todo mundo.  

Isso quer dizer o quê? Que é o que a Globo quer. 
 
Exato. Isso que é a minha pergunta. Isso é um erro de visão.  

Mas eu não consigo mudar tudo. Eu preciso ter primeiro a ferramenta. Como é que eu faço para ser uma 
Globo? Para espalhar pra todo mundo? 
 
Mas a gente está falando isso em 2017. A gente está falando de uma história que já foi construída 
há muitos anos. Antes do senhor fundar o jornal em 83, o Celeiro, já existia o poder da Globo. Por 
que a gente está fazendo essa discussão hoje? 
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Porque é agora que eu estou vendo como funciona. Na realidade, você como jornalista, quando tu 
consegue fazer uma reportagem exatamente como ela deva ser como a escola ensina? 
 
Eu, felizmente, tive a sorte de fazer.  

Pois é. Eu estou tendo. Já estou tendo algum sucesso a nível de governo do estado. O Paraná já está 
aprendendo também, que é o local. Eu disse para ele assim, o Presidente que tá aí agora que é o 
presidente da Adjori Brasil, tu te cuida pra não ser comprado. Claro que tu tem que parecer que está 
vendido. Mas não te entrega... 
 
O senhor falou que tem algumas equipes aí já da Adjori, da equipe do senhor. A pergunta é: a 
gente tem muitas escolas de jornalismo. Mas também tem muito desemprego, as pessoas estão 
ganhando pouco. Assim, como é que está a capacitação dos profissionais da imprensa local? 

Mal. 
 
Não são bem formados? 

O cara faz para sobreviver, ele é pago e... 
 
Aceita o release... 
Aceita o release, a maioria. Então, nisso é que nós queremos mudar, fazendo a integração do... 
 
Mostrar como é que tem que ser feito? 

Exatamente. Porque ele vai ver e vai começar a aprender. O cara que já teve a universidade ou não, 
vamos fazer curso. Então vamos formar o cara. Com esses cursos à distância, vamos começar a formar.  
 
Agora, como fazer isso em meio ao momento que a gente está vendo uma crise do negócio jornal, 
a uma transição brutal do tecnológico, que não atinge só ao jornalismo, mas atinge todas as 
profissões... 

Isso vai dar primeiro, quando tu faz isso, o cara que melhorar, vai vender melhor. Vai se colocar acima 
dos outros. Vai ser uma concorrência. Alguém vai morrer. Mas então eu tenho que botar gente boa. 
 
Vamos falar, a gente está aqui dentro de um congresso, onde as pessoas são todas militantes dos 
jornais de interior, etc. o senhor deve ter visto aquela mesa com um monte de jornais empilhados. 
Todo mundo trouxe o seu para dar exemplo. Ninguém pega de ninguém. O senhor reparou? 

Reparei.  
 
Qual daqueles jornais o senhor pegaria? 

Lá em Santa Catarina, quando tu vê, bota os jornais, daqui a pouco não tem mais. O povo pega para ver 
como é que é. 
 
Não, eu fiz questão. Toda hora que chega um novo eu dou uma folheada... 

Eles estão, aqui ainda está muito antigo. É muito de antigamente.  
 
Ainda querendo viver de um passado. 

Eu sou dono do jornal! 
 
Isso! E ‘eu sou amigo do Prefeito’ 

E aqui nós comandamos, tem que ser como nós queremos. Não é como a Adjori quer. E o presidente 
aceita. 
 
Entendi. Deixa eu tirar uma dúvida específica e aí já finalizando. 

Mas isso aqui ó, na hora que nós tivermos o modelo lá.  
 
Vai ser expandido. 

Vai ser mais fácil de transmitir. 
 
Claro. Deixa eu tirar uma dúvida: no caso específico ali, ontem quando falou aquele negócio das 
emendas, que a gente está falando de uma coisa nacional. O grande problema é o seguinte: 
quando a gente tinha com o Fernando Henrique, a gente tinha pouca distribuição de dinheiro para 
impressão regional. Não havia regionalização. Depois com o Lula, ele abriu.  

Ele abriu... 
 
O senhor pode não gostar dele, mas isso é um fato. 

Não. Nós brigamos lá e ele botou.  
 
Botou. 

Ele deu mais para Diários. Mas ele deu. Deu. 
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Antes era só para os doze. Fernando Henrique era só para os doze.  

Sim. Esse realmente deu. 
 
Foi um mérito? 

Foi. 
 
E depois com a Dilma... 

Com a Dilma baixou. 
 
Hoje em dia, aí eu estava vendo a discussão ontem, ‘ah, porque agora a gente descobriu um jeito 
de pedir emenda do deputado para falar negócio de publicidade, etc, etc.’ Isso não se torna uma 
espécie de vender o espaço editorial? 

Isso aqui é só dele aqui do Rio. É só o vice-presidente... 
 
A realidade daqui? 

É. A realidade daqui. Não é a do Brasil. 
 
Interessa a vocês ir atrás de deputado e ficar pedindo, passar um pires? 

Não, porque eu vou ter que apoiar ele a vida toda. Mas eles não estão querendo sobreviver todos os 
jornais. Não vão sobreviver. Vai sobreviver o competente. Como em qualquer negócio. 
 
Que não é fazendo assim? 

Não é fazendo assim. 
 
Não é passando o pires e falando me dá um dinheirinho que... 

E também não vai acontecer. Porque daí vai acontecer o que aconteceu antes, vai se criar mais 10, 20, 
30, 40, 50 jornais e fica pouco. Aí passa. 
 
Dá um refresco, mas não resolve. 

Não.  
 
Entendi. 

O que resolve é a competência. E cada vez o cara continuar crescendo e é isso aí, como em qualquer 
negócio. 
 
O senhor está fazendo uma plataforma, está querendo desenvolver uma coisa bacana, investiu 
dinheiro do próprio bolso. 

Mas eu acho que tem o retorno. 
 
E é essa a pergunta. É possível ter retorno disso em quanto tempo? 

Ah, agora isso feito, se tiver o modelo, eu acho que em três anos. Não é assim tão rápido. Dois, três anos. 
Porque nós vamos formar um grupo, o grupo vai crescer e os outros vão querer. E tem uma visão clara 
dos jornais. O que não se adaptou às mudanças ele acaba morrendo. Ele acaba perdendo para o outro 
que cresceu, que nasceu e que passou a frente dele. Sabe, isso tem uma concorrência local bastante... 
Não dá para assegurar a sobrevivência de todos.  
 
O senhor lembra né, quando a Secom começou a distribuir dinheiro para os jornais locais, os 
jornais locais começaram a ser bombardeados.  

Sim. 
 
Não foi? 

Foi.  
 
Dizendo que faziam politicagem, que vendiam espaço dos editoriais, que era um mercado... 

É Globo, a TV. 
 
Exato. Que começou a questionar essa coisa e até colocar em dúvida. Fazendo uma rede que seja 
exitosa, não há o risco de também acontecer a mesma coisa? 

Ah, mas o risco... Tu tá vivo né? Tu tá vivo. A vida é essa aí. Nós temos que estar lutando. Ou então já te 
atira no poço logo. (risos) 
 
Senhor Gobbi, obrigado pela entrevista. Foi ótimo. Acho que a gente conversou sobre todos os 
assuntos que eu estava precisando. 
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ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR (ADJORI-RJ) 

Paulo César Caldeira, vice-presidente da Adjori-Brasil e presidente da associação no Rio de Janeiro 
Data da entrevista: 14 de outubro de 2017 

 
Eu vou fazer com o senhor, seu Paulo, uma espécie de entrevista estruturada, que é mais ou 
menos o que eu faço com outros veículos também.  

Uhum. 
 
Então, começando, qual é o nome do jornal mesmo? 
Serramar Jornal. 
 
Serramar. Ele tem que idade? 

Trinta e dois anos. 
 
O senhor sabe mais ou menos o número de leitores estimado? 

Nós hoje nós temos, interessante essa parte. Porque você quando distribui mil exemplares, você acredita 
a cada mil exemplares que você tenha chegado a cinco mil leitores. Essa é uma projeção natural. Porque 
o jornal do interior, ele vai, como o jornal comprado nas bancas talvez ele não tenha o mesmo efeito. Nas 
bancas ele não tem a história da cidade, não tem o álbum de família. Então a cada mil exemplares, cinco 
mil leitores. 
 
Qual é a tiragem? 

Uma tiragem de jornal do interior minha, como dos outros jornais quaisquer, ela varia entre mil e cinco mil 
exemplares.  
 
O do senhor é? 

Hoje é dois mil exemplares. 
 
E aumentou ou diminuiu? 

Não, é o que eu falei para você, existem períodos de eu tirar dez mil exemplares. Aí você vai dizer por 
quê? Eu tenho grandes faturamentos.  
 
Datas festivas, eleição? 

Claro, claro. A demanda, o patrocínio é alto. A exigência, às vezes você fecha um pacote com um único 
instituto, com um único grupo político ou uma empresa que quer ter visibilidade, e ele pede cinco mil 
exemplares para distribuição, até por conta de distribuição. Ele mesmo faz a distribuição. Então esse é 
um fato interessante do interior. Que o órgão tem interesse de fazer a distribuição por conta dele até. 
 
Qual que é a cidade mesmo? 

Eu estou na cidade Macaé, Carapebus, Conceição do Macabu, é uma região com quatro cidades. 
 
Macaé tem o jornal de Macaé não tem? 
Tem o Debate Macaé, é um jornal diário.  
 
Ele é concorrente do senhor, não? 

Não, nós não somos concorrentes. Essa expressão não existe, concorrente. É um outro jornal que tem lá. 
Concorrente é como se eu tivesse... 
 
Foi o senhor que fundou o jornal? 

Fundador. 
 
O senhor é o fundador. Quando o senhor fundou o jornal, qual era o objetivo do senhor? 

Salvar a pátria. Salvar o mundo. O dono da verdade. 
 
Mas o senhor é jornalista? 

Sim, jornalista. 
 
O senhor tinha assim alguma vinculação a algum grupo político na época, ou não? 
Não. Eu trabalhei no Jornal O Dia, num órgão de comunicação grande do estado. 
 
O Dia? 

O Dia. Eu vim de lá. 
 
E aí o senhor falou assim... 

Não, fui para o interior e montei um jornal a pedido de pessoas que descobriram que eu tinha 
conhecimento do jornalismo e precisavam que alguém a princípio montasse um jornal para um grupo 
político. 
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Tá. 

Desde o dia que ele nasceu ele não fez parte da opinião. 
 
O senhor é filiado ao IVC, NJ, não né? 

Não. Não. Nunca fui. 
 
Qual que é o número de páginas que vocês tiram. 

Varia de, todo jornal do interior é interessante. Tudo está pelo faturamento. Mas a média de páginas dos 
grandes momentos é 24 páginas. No normal 16 páginas. 
 
Tá. 

12 a 16 páginas é o normal. 
 
Tá. Qual que é a periodicidade? É semanal? 

Hoje é semanal. Já foi quase diária. 
 
Já foi diária? 

Não. Já foi mais de uma vez do que o semanal. Hoje quinzenal. É a única forma que a gente encontra 
para não fechar. 
 
Qual é a composição da redação hoje? Quantos são repórteres, editores, fotógrafos? 

O que faz um jornal do interior, quando ele não tem pessoal que tenha condições de escrever, de 
diagramar, de paginar, o que ele faz? Ele tem vários funcionários. Então desde a época que eu percebi de 
que nós no interior, quanto menos ele reduz custo, ele terá uma chance de sobreviver maior. Então, toda 
equipe foi terceirizada. Desde a fundação do jornal. Então se você me perguntar se eu tenho editor, 
tenho. Se eu tenho fotógrafo, tenho. Eu tenho quantos jornalistas, dois, três às vezes. Mas todos eles 
terceirizados. 
 
Entendi. 

Nos trinta e dois anos isso foi uma grande vitória do jornal. Trinta e dois anos, sucesso na cidade, vários 
prefeitos. Nunca me curvei a nenhum deles. O sucesso foi esse. 
 
Qual é o perfil do jornalista na redação? 

De que forma você classifica? No interior, para ser editor no jornal, só formado. 
 
Tá. 

Então no jornal só editor formado, registrado no órgão principal, na federação. E existem dois tipos de 
jornalistas: aquele que a lei permitiu, como o nosso famoso Roberto Marinho, Barbosa Lima Sobrinho, 
que foram jornalistas, mas formados aonde? Em que faculdade? Então como eu, todos os jornais antigos 
do estado, somos formados. Eu fiz faculdade. Eu tenho faculdade. Não. Ele tem o registro. A vida deu a 
ele essa oportunidade.  
 
Qual é o equilíbrio entre notícias locais e nacionais no seu jornal? 

É uma coisa bem distribuída. É um pouquinho de cada coisa. Como eu tenho quatro municípios, eu tenho 
o foco de colocar a manchete dos municípios todos na primeira página. Lá dentro é distribuído. Primeira 
página é focado trazendo notícias de cada jornal. Para não haver... às vezes quando sai uma notícia no 
jornal de uma cidade e não sai da outra na manchete cria... ué, o jornal não circula mais aqui não? É só 
da cidade tal? Principalmente quando é a sede do jornal que as pessoas reclamam isso até. Mas a notícia 
federal, o que é notícia de jornal nacional? A notícia que é de tanto interesse nacional de todos os 
municípios que merece um destaque. Mas qual é essa notícia? Então às vezes o jornal sai sem nenhuma 
notícia nacional, porque só tem baboseira no país. Não tem nada de concreto. Não tem uma notícia... 
Para você ficar repetindo notícia do Globo e do Dia e manchetes todas negativas, não há muito conteúdo 

para o jornal. As pessoas nem leem isso. Já está muito batido, tanto na internet em tudo quanto é lugar e 
você não tem uma matéria de... assim, como falou a nossa Aline. Qual o papel do jornal? O valor do papel 
do jornal ou valor das matérias no jornal. O papel não tem valor nenhum para mim. O papel pode não ter 
valor, mas as matérias que estão ali colocadas têm valor. Então essa é a colocação. Às vezes eu tenho 
um jornal bonito, colorido, e faço uma manchete, que eu entendo que ela é a melhor possível. Presidente, 
tal, tal, aquele escândalo, tão batido, tão manchado, tão imundo... 
 
O senhor não dá notícia nacional desse jeito? 

Dou notícia. Só quando ela tem o efeito de alcance social muito grande. 
 
Por exemplo, a cobertura do impeachment da Dilma, do Temer, o senhor deu? 

Sim. É uma coisa que... 
 
Repercute? 



335 

 

É. A repercussão disso, o continuísmo disso aí, uma vez e pronto. 
 
O senhor assina agência de notícias? Vocês assinam ou pegam alguma matéria de agência de 
notícias? 

Eu às vezes até entro no sistema para pegar. Porque só tem notícia nacional. Ali é só notícia nacional. 
 
Qual? 

A agência de notícias né? 
 
Qual agência? 

A EBC... 
 
Ah, Agência Brasil. 

Agência Brasil é a EBC né? É confiável. 
 
E a internet? 

Quando é um foco municipal que você... normalmente o que é a internet? São os releases que são 
encaminhados através da internet para os jornais. Então às vezes você não recebe, você entra no site de 
comunicação da Prefeitura ou da Câmara e você vai avaliar se aquela matéria merece uma divulgação ou 
não. Nós temos mil matérias. Precisamos divulgar dez ou quinze. Quantas das mil vão ser divulgadas? 
 
Como é o critério de seleção do noticiário? O senhor falou que tem várias mil notícias e que o 
senhor tem que selecionar dez. Quais são os critérios que o senhor utiliza? É proximidade, é 
importância da notícia, é por ter uma pessoa famosa, é por causa do poder econômico? Quais são 
os critérios? 

A importância da notícia está na importância que eu dou àquela leitura que eu fiz. 
 
Ah, é pessoal? 

É. Aquela leitura que eu fiz. Eu me coloco como leitor. 
 
E em geral, o senhor, como leitor, decide quais notícias? 

Como leitor eu gosto muito de coisa que tenha produtividade. Conteúdo de produtividade. Projetos de lei 
importantes, de direito das pessoas, uma nova lei, uma lei absurda que foi revogada, uma emenda de 
grande alcance. São essas notícias que dão destaque. Que falem muito de educação e saúde 
principalmente. Tudo que fala sobre educação e saúde vira manchete para mim. E aí o foco continua em 
direitos trabalhistas. Tudo que você lê e você sabe que quem estiver lendo vai gostar. Porque às vezes 
essas notícias estão muito batidas. Mas os grandes jornais não tiveram tempo de divulgá-las, porque o 
espaço deles estava mais voltado para... Mas os Ministérios estão divulgando. Eu vou muito para os 
Ministérios. Aonde O Globo, O Dia, a Folha não trabalham divulgando ministério. O foco vai direto ao 
Temer, direto à Dilma, direto a Lula. Eles ficam muito presos ali. Ali que está o que eu quero, tal, tal. E eu 
tiro esse foco de Temer e Lula. Aliás, raramente eu coloco uma foto de Presidente da República no meu 
jornal. Só em motivo de escândalo ou de uma coisa muito fantástica. Boa ou fantástica. 
 
O senhor fala de faturamento, não? 

Faturamento de que sentido? 
 
Do jornal. 

Sim. Problema nenhum não. 
 
Quanto que fatura? 

Uma pergunta: se eu disser para você quando o jornal recebe mídia, são dois faturamentos: um que é o 
real do dia a dia, que são os anúncios da cidade. E o outro é aquele que você tem verbas federais, 
estaduais e municipais. Então quando a pessoa fala em faturamento, se divide em etapas. Porque o jornal 
de médio porte, qualquer um, ele oscila de mil a três mil com anúncio. 
 
Só anúncio? 

Só anúncio. Então se ele tem muito cliente, ele paga a gráfica, e sobrevive já com essas despesas que 
são, não tem jeito. Essas são pontuais. E até paga algum profissional também. Pensar em lucro? Difícil. 
Com anúncio difícil. No interior né? Por mais que seja uma cidade de mais de cem mil habitantes. A 
realidade é mais clara e ele sobrevive, porque deve ter uma outra renda, alguma coisa que 
contrabalanceie a vida dele. Mas se fosse só do jornal... Me perguntaram ontem numa reunião. Eu falei 
assim: eu tenho outra renda. No momento atual, se algum jornal disser, do interior, que está 
sobrevivendo, não. A realidade é o que se perdeu no ano de 2017 em nível de percentuais, eu acredito 
que 70% é a realidade. 
 
Em anúncio? 
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Não. De verba, de verba! Os anúncios continuam, mas as verbas que complementavam, vamos dizer 
mais tantos mil. Nesses tantos mil a queda foi em torno de 70%. 
 
O que que é tantos mil? 

Tantos mil, vamos dizer 10 mil reais. Você, ó eu tenho 10 mil reais de faturamento e cair para 3 mil. 
 
E esses dez mil... 

Verbas federais.  
 
Federais, estaduais ou municipal? 

Não. Estaduais. É assim um jornal, vamos falar em uma tabela de preço. Um jornal diário que o anúncio 
dele de meia página, uma página, atingiu de 5 a 10 mil reais. E um jornal não diário, semanal, quinzenal 
ou o que venha a ser, a tabela de preços dele não consegue atingir o mesmo patamar de interesse, aí as 
empresas pedem descontos, bonificação, acordo. E no final essa tabela cai, já é uma tabela inferior ao 
jornal diário, ela acaba caindo com um desconto de 50% a 70% naquele preço que você tinha mantido 
como preço do jornal. Então o anúncio que seria de centímetro por coluna, por 70 reais, cai para 30, 35. 
Então é uma diferença muito grande. Então esse é o faturamento. Uma parte estadual, outra parte 
federal. Mas muitos jornais também vivem de assessoramento. O jornal que não vive de assessoramento, 
entendeu... No meu caso, não sei... Oriento isso para os meus amigos. Você numa cidade há tantos anos, 
se não conseguir assessorar um vereador, um político e ter uma renda através deles. Você realmente não 
é um profissional que interagiu com as necessidades de... tem que correr atrás, tem que sobreviver. Eu 
acredito que a maioria dos jornais que sobrevivem hoje, há um ganho, não digo caixa 2, porque isso não 
é esquema. Há um faturamento à parte de um assessoramento que ele dá, muito reservado, a políticos, a 
vereadores. 
 
O senhor já está usando uma pergunta lá embaixo que eu ia fazer. Qual é a relação do seu jornal 
especificamente, ou postura política com o presidente da República atual? 

Não dou muito destaque, não. 
 
Mas qual é a visão que o jornal tem em relação ao Michel Temer hoje? 

Ah sim, a relação. É uma grande interrogação, porque ao mesmo tempo que ele parece ser um homem 
público querendo trazer a transformação e uma realização que, mesmo que choque inicialmente em 
algumas camadas sociais, mas que ele avança nisso, posso até concordar em tese com ele em parte. 
Mas quando ele tenta negociar para se manter no poder, através de emendas e vantagens, aí cai por 
terra toda a imagem que eu vejo dele de um homem de ser uma novidade, um fato novo, de estarmos 
vivendo um novo período... Não. 
 
E em relação ao governador? 

Desastre total. 
 
E o jornal se posiciona com essa visão que o senhor tem? 

Desprezo total. 
 
Não dá notícias sobre o ... 

Desprezo total. 
 
E em relação ao prefeito? Das suas cidades? 

O que se faz em uma relação com o prefeito. Todos os prefeitos, eles só têm uma coisa que interessa a 
eles: ser divulgado com elogio. Eles só querem elogio. Se você fizer uma matéria. Vamos colocar assim, 
talvez seja para você uma tese muito interessante. Depois não esqueça de mandar para mim. Você é 
prefeito de uma cidade. E eu, como dono de jornal, acompanhei toda a sua eleição, você se elegeu. Não, 
se eu for prefeito, você... E eu falei assim: se o senhor for prefeito, eu vou ser o dono do jornal, mais 
nada. O dono do jornal. Se o senhor tiver interesse em trabalhar comigo, eu vou ter um prazer enorme em 
poder trabalhar, divulgar a sua administração. Vamos agora como vamos trabalhar. Já houve casos de 
eleger prefeito, e prefeitos amigos, e a nossa relação depois de prefeito foi a muita despesa. Por que foi à 
distância? Porque eu falo para ele: vamos separar. Se o senhor receber uma denúncia com processo 
aberto, eu faço manchete. Vou lhe dar o direito de resposta no jornal, na mesma matéria. Posso até 
inverter, prefeito se defende de acusações. Na matéria sai a acusação toda, feita no Ministério Público, 
protocolado, tudo direitinho. Suas realizações. O senhor não vai pagar um centavo. O que o senhor 
inaugurar, o que o senhor fizer na cidade, que trouxer para a cidade um ganho, o jornal vai estar 
divulgando. O senhor não precisa mandar nem o release. Mandar nada. Eu vou estar divulgando na 
cobertura. Se o senhor tem interesse em parceria, o senhor vai me perguntar a tabela para publicação de 
matérias adicionais. Se o senhor não tem interesse, eu vou tratar o senhor como trato todos os meus 
clientes. Para uma matéria da Prefeitura, realização da Prefeitura, foto do local do evento, da escola, se 
for escola. Da quadra, se for quadra. Da estrada, se for estrada. Essa que eu vou tirar, dessa forma. Se o 
senhor tem interesse, vai mudar tudo. Preço A, com a sua fala. Abre aspas o prefeito falando: A+B, a sua 
fala e a sua foto, A+B+C, a sua fala, a sua foto e a manchete.  
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Isso é feito assim? E aí eles que procuram, ou o senhor que procura? 

Eu faço a procura a primeira vez do contato. Se dali para frente não há interesse deles, eu não procuro 
mais.  
 
Entendi. 

Porque já fiz a minha proposta. A minha tabela está ligada em três preços. Preço dele falando, a fala e a 
foto tá casado. E a primeira página com outro preço. É uma única forma que eu encontro porque ninguém 
diz o jornal não divulgou o governo, não divulga o prefeito. Divulgo sempre. Ah, tá bem com o prefeito. 
Não... Ele fez uma realização aí e eu estou divulgando. Você deu destaque. Parece que ele está 
apoiando o seu jornal. Você fala o que apoiar? Me dar dinheiro? Vamos falar uma coisa mais clara? Ele 
está pagando pelo serviço que eu estou prestando a ele? Não quero que ninguém me apoie, me dê 
coisas pra... A minha vida, dos 75 anos que eu tenho de idade, e 32 de jornalismo, mais 7 de empregado 
no Jornal O Dia, ela foi pautada e acreditada que eu sou capaz de sobreviver sem precisar, eu trabalho 
para não precisar estar mendigando. 
 
Quanto que é uma tabela dessas? Porque o senhor estava falando que caiu bastante. Mas essa 
tabela de prefeito, assessoramento de prefeito, parceria com prefeito, quanto que é A + B + C? 

Cinco mil reais. 
 
Pacote completo? 

Cinco mil reais. 
 
Por matéria? 

Não, vou dizer uma coisa para você. Vamos falar de uma cidade, que nós estamos no interior do estado... 
 
Macaé. 

Macaé, Macabu, Quissamã, Serra. Isso é um valor mensal. 
 
Ah, mensal.  

Mensal. 
 
Pelos pacotes de ter os cinco mil completo – A, B e C? 

Quinzenal, duas edições, dando cobertura a ele. Na verdade, dois mil e quinhentos. Isso dessa forma. Da 
outra forma, eu tenho o release dele. Eu tenho tudo dele. Muitas vezes o release eu tenho que mudar 
todo, porque já começa fazendo altos elogios, nunca se viu isso na história, é o primeiro prefeito. Eu corto 
tudo, todos os adjetivos eu tiro. Eu falo prefeito, tem um detalhe: se o senhor quiser fazer uma matéria 
comigo com adjetivos, só tem um jeito do senhor fazer. Só um único jeito. O senhor e qualquer cidadão. 
Nós vamos combinar uma coluna, ou um artigo, com a sua foto, embaixo dizendo quem é. 
 
E o senhor assina. 

O senhor vai mandar para mim por e-mail, porque hoje é o documento mais oficial. Por e-mail da sua 
assessoria. 
 
Mas quando o senhor faz esse assessoramento que combina A+B+C, o elogio não vai estar lá? 

Não há adjetivos.  
 
Não há adjetivos. 

Estou falando para você, sem adjetivos. O adjetivo, o que é o adjetivo em uma matéria? Ou eu estou 
criticando ou estou elogiando. Eu estou tendenciando, eu estou puxando para uma coisa. O adjetivo 
lembra isso. 
 
O senhor estava falando agora há pouco, quando a gente estava falando de faturamento, de 
publicidade, etc. O senhor falou que o dono de jornal local tem que ter contato com o pessoal, os 
políticos locais etc. e entre eles fazer o assessoramento para vereadores. É o mesmo preço? 

Não.  
 
É outra coisa? 

É outra coisa, porque o vereador ele está... Não sai tantas vezes. Ele não faz obra. O vereador faz um 
projetinho, ele faz umas indicaçõezinhas, ele faz um projeto de lei. 
 
Mas ele banca parte dessas... 

Não. Na verdade, ele não está pagando um centavo da matéria, do artigo dele, da matéria feita com ele. 
O assessoramento passa a ser do jornal colaborador. 
 
De que forma funciona? Notícias? 
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Como colaborador, mensalmente eu tenho uma verba dele estipulada de pagamento e eu dou cobertura a 
ele de assessoramento e divulgo os projetos dele no jornal. 
 
Tipo prestação de serviços? 

É prestação de serviços! 
 
Eu queria saber o seguinte: mas aí é para fazer uma matéria sobre ele. Já que às vezes ele tem 
pouca coisa, ele está pagando da verba de gabinete dele para o senhor fazer a divulgação dos 
feitos dele.  

Exatamente. 
 
Seja se ele entrou com uma obstrução ao prefeito, seja ele ter feito um projeto? 

É, é muito... 
 
Mas vereadores não são poucos. Tem bastante vereador lá. E o senhor consegue fazer com 
quantos vereadores?  

Eu vou chegar ainda mais longe. É tão positivo isso, que quando chega uma eleição, o faturamento 
cresce muito, porque você consegue não só assessorar, como fazer pesquisa. E você dá todos os dados 
sobre a chance dele se reeleger, ou de se eleger... 
 
Você contrata um instituto? 

É. Parceria. Eu já trabalho nisso há muitos anos. Eu tenho toda a estrutura. Eu, na verdade, só terceirizo 
o instituto, ele não precisa ir lá, porque a minha equipe faz tudo isso. Eu tenho já os profissionais para 
trabalhar comigo. Tudo. Eu faço a análise final. A empresa, eu só terceirizo ela, e ela faz a fiscalização 
final.  
 
Mas o senhor está me falando assim: suponha que o vereador é ruim. O candidato a vereador é 
ruim. O senhor consegue fazer com que ele fique bom? 

Não, não, não. Não existe isso. Uma coisa é divulgar você, mostrar o que você faz. E quem vai julgar não 
sou eu. Não existe falar de pessoas boas ou ruins. O jornalismo não foi feito para gente falar se a pessoa 
é boa ou ruim. É para mostrar o que você está fazendo. Se eu mostro o que está fazendo, o que eu te 
ofereço te dá visibilidade mais nada. Eu não te dou voto. Eu não te dou o direito de, trabalhando comigo 
você está reeleito, você está eleito. O que eu posso fazer por você é só mostrar o seu trabalho. Mais 
nada.  
 
Em eleições, o senhor falou que ganha mais. O que é ganhar mais? 

Ah, ganha muito mais. Ganha muito mais, porque esse assessoramento se estende para vários 
vereadores, para várias pessoas. Para candidato a prefeito. Aí sem se envolver, eu já tive oportunidade 
de trabalhar para os quatro candidatos a prefeito da cidade e ter acesso aos quatro e assessorar os 
quatro. São coisas... 
 
Qual é o espaço que vocês dedicam ao noticiário político em tempos normais? 

Ãhn? Não entendi. 
 
O espaço que vocês dedicam ao noticiário político em tempos normais? 

Não, dentro da lei. Dentro da lei. Não existe nenhum espaço maior que não seja a lei. 
 
O seu jornal uma postura política? Ele é conservador, progressista, esquerda, direta, centro? 

Só não sou progressista porque eu preciso dos meus clientes. Mas sou reconhecido como jornal 
altamente distante das políticas. Bem distante. Eu vejo eles como de passagem. Eu estou... 
 
O senhor vê os políticos como clientes? 

De passagem. Não passa disso. Hoje ele está prefeito. Ele não é prefeito. 
 
Como o senhor vê a vocação do jornal do interior? O senhor já falou um pouquinho que ele não dá 
para sobreviver só na cidade, que tem que expandir para o regional. Qual a vocação do jornal do 
interior? 

A escolha é muito pessoal. O jornal pode ter a tendência de ser um jornal que trabalha com cultura. E as 
manchetes dele tenham a ver só com cultura, festa, eventos, explore muito essa área, e crie alguns 
cadernos paralelos. O jornal pode ser um que cria aquelas manchetes todas de sangue mesmo... 
 
Jornalismo marrom? 

Hoje a gente não usa nem essa palavra marrom mais. É negativo né, pior do que marrom. Tentam viver, 
já é coisa do passado isso, aquelas manchetes de botar a pessoa morta, aquela foto ali, chocando a 
sociedade. É para acabar isso, é para ser proibido por lei esse tipo de foto em jornal. Isso já passou de 
ser sensacionalismo... 
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Deixou de ser tolerado. 

Não é mais tolerado isso na geração que nós estamos. Mas ainda existe esse jornalismo. E tem aquele 
que é só política. Só política, só bajulação de prefeito. Não tem mais nada de conteúdo. É da primeira à 
última página prefeito, prefeito. De repetir, Prefeitura de Trajano, Prefeitura de Trajano, realiza, inaugura, 
prefeito de Trajano... 
 
O senhor está falando um pouco de realidade. Mas eu queria saber assim qual é a vocação que o 
senhor acha. 

Mas, caramba, a vocação é individual de cada um. Se você perguntar a minha vocação, como eu ia 
definir a minha vocação? Você no interior, que você tem que cada dia criar uma história nova de boa 
matéria. História nova que eu digo assim. Preciso entrevistar aquele comerciante, vou fazer uma matéria 
excelente, porque a história dele é linda. A minha vocação está em explorar a vocação dele? 
 
Mas é contar histórias do local. E em relação à discussão, por exemplo, a gente teve dois 
momentos que são muito importantes para o Brasil que foram o impeachment da Dilma e agora a 
tentativa de impeachment do Temer, etc. Todo mundo está afetado por uma decisão como essa. O 
fato de ter trocado a Dilma pelo Temer, muda toda a história do Brasil. O senhor concorda? O seu 
jornal não tem que repercutir sobre esse assunto? 

Se você falar que o povo, aí, se você vier um dia a um jornal do interior, vai dizer não, não vou mais... 
 
Nem se meter? 

Não, porque eu estou perdendo tempo e não estou faturando nada. Eu não estou, comercialmente é um 
prejuízo... Porque já está mais do que esgotado na TV Globo. Todo dia, toda hora. Por que é que eu vou 
entrar nesse barco? Isso já é matéria velha. Eu estou acabando com o meu jornal. Eu estou destruindo 
todo o meu jornalismo divulgando essas matérias. Não tem fato novo. Que interesse tem de ler essa 
matéria minha? 
 
Sim. 

Então, aí quando você fala em vocação, talvez a minha vocação seja apagar tudo que O Globo faz. (risos) 
É a minha vocação. Fazer o oposto dele. Porque o que ele faz? Fazer o contrário. Aí vão ler o meu jornal. 
Se eu repetir O Globo, já tive gente dizendo assim, matéria velha rapaz... Fresquinha, do dia! 
 
Mas tem muito jornal que reproduz o que O Globo fala, o que a Folhapress fala, o que o Estadão 
Conteúdo fala. Não é? 

Eu não consigo reproduzir, não. 
 
Mas tem muita gente que faz isso. O senhor sabe? 
É. Por que eu não reproduzo isso? O site do Globo né? 
 
do G1... 

do G1. Matérias a todo momento, no Fantástico. Eu não copio G1 hora nenhuma. Nem para reproduzir a 
matéria. 
 
Mas tem muita gente que faz isso. O senhor sabe? 

Não, os grandes jornais do interior, diários, vivem assim. 
 
Exato. 

Vivem assim. Pega a matéria, tal, tal. Muda o título e sai... 
 
Às vezes até assina a matéria do outro né? 

É. Eu já vi casos já de jornais serem processados e depois correrem à Adjori desesperados, para a Adjori 
defender ela, porque O Globo publicou uma matéria, e ele reproduziu a matéria do Globo e está sendo 
processado pelo prefeito, pelo deputado. Eu falei assim: quem mandou você reproduzir? O Globo tem 

uma estrutura de advogados que, para você descobrir quem fez a matéria, quem foi o jornalista, nunca vai 
saber. Ela não está assinada por ninguém. Foi O Globo que fez. Você não. Foi você que fez. 
 
Quem mandou pegar? 

É. 
 
Finalizando, o que é aquela coisa das emendas parlamentares? É um novo caminho para o jornal 
do interior? 

É um caminho, é um passo à frente em tudo que se viu até hoje em verba federal. Porque o Rio de 
Janeiro ele é pioneiro. 
 
Como é que funciona?  

Ele funciona como a emenda que se faz para o prefeito. Para as obras do prefeito. A emenda 
parlamentar, nós estamos encerrando dia 20 agora de outubro a emenda parlamentar que será finalizada 
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pelos prefeitos. Nós, ao percebermos isso, um Deputado do Rio de Janeiro, Otávio Leite, conseguiu fazer 
um projeto e destinar uma verba, na época 200 mil reais, para alguns jornais que ele indicou. 
 
Com que rubrica? 

Ãhn? Ele descobriu uma rubrica, dentro do orçamento da União que permitia ele colocar esses jornais. 
Houve um problema constitucional. Mas depois descobriu-se que... 
 
Daria para fazer, por aqui. 

Na verdade, atividade pública. A campanha não é do deputado. A campanha é do governo federal. O 
deputado está apenas destinando uma verba, para essa campanha, do governo federal de utilidade 
pública, e dentro dessa verba ele solicitou que os jornais contemplados seriam esses jornais, que era uma 
verba exclusiva dele. Como ele dá para o prefeito A, B, C e D. E que o governo federal não tinha poder de 
dar essa verba para outro jornal, como dá a verba que ele pede para o prefeito para outro prefeito. Isso é 
uma verba parlamentar, exclusiva do deputado. Então, ao pegar essa brecha, eu vi o que os juristas e o 
Tribunal de Contas da União avaliaram, entenderam que o deputado não estava pedindo nada irregular, 
inconstitucional, porque a emenda dele contemplava um benefício a mais... 
 
Para a União. 

Para a União ao colocar a verba que ele iria dar para um prefeito, que muitas vezes seria desviada para 
outras funções, para que a União pudesse divulgar as suas ações de utilidade pública. 
 
Nessa emenda dos 200 mil reais do Otávio Leite, ele distribuiu para quantos jornais? 

Na época foram 15 jornais.  
 
Via Secom ou fora? 

Não. Tudo que a emenda todinha, não existe nenhuma verba federal que a Secom não distribua ela, 
através do cadastro dela. 
 
Sim, o Midiacad. 

Então, a Secom está ativa ali, o tempo todo.  
 
E o Otávio Leite à parte? 

Só que quando sai a verba do Otávio Leite, não tem nada a ver com a Secom. Mas os jornais que ele 
encaminhou, os jornais passam pela Secom. Pelo cadastro da Secom. Estão cadastrados lá. Se um 
desses jornais não está cadastrado na Secom, no Midicad, ele não está na verba. Ele está excluído. 
 
Vamos falar, aqui tem a Caixa Econômica Federal, o BNDES, etc. É isso? 

Isso. 
 
Tem que passar via Secom porque estes jornais que o Otávio Leite determinou, e esse dinheiro da 
Caixa Econômica a Secom distribuiu para esses jornais porque o deputado indicou? 

Exatamente. O que a Secom faz, e vai ter sempre que fazer, ela vai dar o aval da legalização desse 
jornal. Somente isso. A Secom não tem verba, é muito pequena. A verba do Secom é a única verba 
federal que...  
 
Mas é ela que faz a transação com as agências de publicidade, etc. né? 

Não, não, não. A Secom, a verba que ela tem dentro da verba federal, é mínima. A menor de todas. E ela 
tem três agências que ela trabalha com essa verba. Independente das outras verbas que tem os outros 
Ministérios. Que também passam por essas agências que foram licitadas. Essas três agências pegam as 
verbas globalizadas de todo o staff Brasília, todos os Ministérios. A Secom tem dez milhões, o Ministério 
da Saúde tem vinte milhões. Então a menor verba é da Secom. Então quando se fala em uma verba 
federal, uma verba de emenda. Ela não é uma verba que vem de Ministério nenhum. E nem da Secom. 
Essa verba não estava em lugar nenhum. Essa verba não existia. Então se a Secom... 
 
Não, mas fazia parte do que a Caixa queria divulgar. Ou não? Ela não estava prevista também? 

Não, não. Essa verba não entra em nada de Caixa Econômica, nada de Petrobras, nada de nada. 
 
De onde vai tirar esses 200 mil? De onde vai sair? 

Não, a verba dele é a emenda dele. 
 
Do dinheiro dele? 

Do dinheiro dele. Da emenda que ele tem, 15 milhões. Ele tem 15 milhões. 
 
De emendas parlamentares? 

De emendas parlamentares.  
 
E 200 mil, cada Deputado pode pegar até duzentos? Ou mais que isso? 
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Não. Ele tem para gastar, se ele quiser ele dá os 15 milhões para uma associação, para um jornal do 
exterior. Ele pode dar todos os 15 milhões. Só que ele vai ficar maluco com os prefeitos dele. Como é que 
ele vai se reeleger? 
 
O senhor sabe quais são os 15 que receberam? 

Ah, é impossível... Isso tem mais de cinco anos. O nome dos jornais... 
 
Mas isso aconteceu foi há cinco anos? Essa distribuição de emendas? 

Não, não. Os quinze jornais primeiro. Depois eu não acompanhei mais quais foram os jornais 
contemplados. 
 
O senhor está recebendo ainda o dinheiro desse... 

Recebi uma vez através de um deputado. Na segunda vez não entrei na lista. Esse ano ele pediu 
novamente. Não vi a relação ainda. Como nós estendemos para vários deputados isso... 
 
Equivale a quanto? Quanto é uma publicidade dessa? Dez mil, quinze, vinte mil? 

Não. É outro detalhe. Quando o deputado pede, ele bota a verba, eu vou colocar essa verba na Secom, 
para ele divulgar de utilidade pública. Quando ele bota a verba lá, aí a parte dele sai fora. Ele disse os 
jornais que ele queria ver contemplados. Mas aí a Secom vai trabalhar com o seu jornal, com o meu, com 
a sua tabela e com a minha tabela.  
 
Cada um tem o seu valor. Entendi. 

Aí para você pode ser três mil. Para mim só mil. 
 
Entendi. 

Tem que completar os duzentos mil. Se nessa verba de duzentos mil ele usar a tabela de cada um e 
sobrou verba, a Secom tem o poder de contemplar outros jornais.  
 
Entendi.  

Porque é uma tabela. A campanha é de meia página, um quarto de página. Porque a verba vai para a 
campanha. 
 
O senhor acha que isso é uma boa solução? 

É a solução! Uma das maiores soluções foi essa. Porque nós temos oportunidade de ter 54 deputados, 
nós temos uma oportunidade de ter cinco milhões/ano para os jornais. 
 
O senhor fala 54 deputados estaduais do Rio de Janeiro? 

Só no nosso estado. Então veja que isso aí pode expandir para o país. E aquela verba onde é que está? 
E o que nós damos a eles de contrapartida? 
 
Espaço. 

Mídia. Em vez dele pagar, pagar a matéria, não paga nada. Ele já pagou com a emenda dele. O jornal 
que não publicar a emenda dele, não publicar matéria dele, porque aí entra... 
 
Mas aí só vai servir para o deputado que é aliado do Governo de ocasião né? 

Não, não. 
 
Sim, por exemplo, se eu for um deputado hoje do PT, ele vai querer fazer propaganda para a Caixa 
Econômica? 

Não, não. Ele não está fazendo propaganda para ninguém. Ele está ganhando o espaço de ter mídia no 
jornal.  
 
Ele não vai ganhar mídia! Ele vai estar fazendo propaganda de um órgão estatal da União. Não 
dele. 

Não, não. Você não entendeu. Quando você divulga um ato institucional, uma campanha do governo 
federal, ela não dá voto nenhum. 
 
Isso.  

Aquilo não tem efeito nenhum de voto. 
 
Então, o que o Otávio Leite ganha com isso? Ele fica bem com os jornais. Só isso. 

Você quer mais do que isso, essa divulgação dele durante uma campanha? 
 
Então, mas aí significa então que lá na frente, os donos de jornais que foram agraciados com a 
verba do Otávio Leite, vão começar a fazer matérias a favor dele.  

Já estão fazendo naturalmente. Ele é um parceiro daqueles jornais. 
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É um cara que trouxe dinheiro, o cara tá botando dinheiro, você não vai falar mal dele né? 

Não, não. Não se trata de falar mal. É serviço! É o que eu falei. O jornal não é pago para falar mal de 
ninguém. Nem elogiar ninguém. Isso é uma coisa que muitos jornais estão fora do cenário, nacional, 
estadual, municipal, porque eles se colocam contra ou a favor de alguma coisa. Eu sou contra Temer, eu 
sou contra Dilma, sou a favor... Nada. Ele, ao tentar se manter no cargo negociando emendas, me mostra 
ser igual à Dilma. Assim ela fazia. Então a diferença, a minha visão que eu tenho sobre ele, é que ele faz 
igual. Aquilo tudo que mostrou, ele faz igual. A minha relação com ele qual é? Desprezo.  
 
Com quem? Com o Otávio? 

Não. Com o presidente que tenta se manter no poder, igual à Dilma tentou se manter. Entendeu? 
 
Entendi. 

O Otávio, não existe. Quando o jornal coloca as suas matérias. Ah, o Otávio me fez um pedido numa 
matéria, a matéria dele, vai ser a coluna do Otávio. O Otávio tem que ter isso em uma coluna no jornal. 
Ele vai pagar ao jornal por fora uma coluna dele. Ele tem uma matéria interessante, nós vamos divulgar. 
Ele mandou um release interessante, sobre uma coisa muito interessante que ele fez. Não é baboseira. 
Não é compromisso de divulgar sempre. É uma matéria dele interessante para todo o estado. Defende 
uma tese da mulher, uma tese do deficiente, tal, tal... 
 
E ele aparece citado ali? 

Ele vai ter que ser citado, porque matéria tão importante desse nível... 
 
Mas é citado no pacote ABC? Tem ele, a foto e sai na primeira página? 

Normal. Sabe por causa de quê? Ali não tem adjetivo, não tem nada. Ele não vai pagar a matéria. Ele se 
tornou o defensor de nós do interior, a partir do momento que ele criou uma emenda de verba dele para 
que os jornais não morram. 
 
E só ele? 

Não. Hoje temos só ele. Agora, esse mês agora, vamos ter seis já. Essa emenda parlamentar agora. Um 
deles anunciou ontem oficialmente que em vez de 100 mil, vai ser 200 mil.  
 
O Dica. 

Não é o Dica. É o Cadorna que é o assessor especial do Luiz Carlos Ramos, Luiz Carlos Chapéu. Então 
o que nós mostramos, quando eu falo para você, quando você vai fazer uma matéria que ah, vem o 
release do deputado. Em geral é muito elogio. Arranca os elogios, arranca fora os adjetivos. Porque os 
adjetivos? Eu posso falar de você sem colocar um adjetivo.  
 
No fundo o senhor está vendo isso como uma prestação de serviços? 

Só. Somente isso. 
 
Não é bajulação? 

Todo jornalismo tem que ser assim. Todo! Cem por cento tem que ser assim. O jornal presta serviço à 
sociedade. Ele não foi feito para elogiar prefeito, deputado, vereador. Para colocar tendências para levar 
o cara a acreditar. Eu tenho uma visão que eu passo aqui como presidente da Adjori, fizemos uma 
palestra uma vez, um seminário, e eu falei erros que os jornais cometem, e na expertise dos anos eu não 
cometo mais. E, assim mesmo, com toda a experiência ainda consigo dar umas gafezinhas, mas tento 
corrigir.  
 
Agora, se eu passasse essa informação para a Folha de São Paulo, para O Globo, O Dia, que o 
senhor já trabalhou lá, etc. que são os grandes jornais, maiores, todos filiados à Adjori, eles vão 
falar que o que o senhor faz é um balcão de negócios. Como o senhor responde a isso? 
Não, eu já fui contato do Jornal O Dia. O balcão de negócios, eu ia atrás de um cliente e só sai a matéria 
dele no jornal, porque é aquele que paga. As manchetes são de quem paga.  
 
O anunciante? 

Só. O casamento é de quem paga. 
 
Na coluna social? 

Só de quem paga.  
 
O senhor está falando no Dia.  

No Globo, em todos os jornais. Assim que funciona. Eu fui contato do Jornal O Dia. Eu não consigo 
colocar uma matéria... 
 
O senhor não vê muita diferença entre o que vocês estão fazendo com o Otávio Leite e os grandes 
jornais fazem com anunciante privado? 
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Exatamente. Porque aí, um jornal que não tem área comercial dele, não é jornal. Porque eu pego dinheiro 
do meu bolso, eu invisto na gráfica, eu invisto em tudo, te dou o exemplar, te dou uma cortesia, boto um 
anúncio de uma pessoa de graça, distribuo de graça o jornal, divulguei alguém de graça porque eu gosto 
muito dele, filantropia? Jornal não é filantropia. O jornal é uma empresa. Como empresa, ele tem os 
setores que todos os jornais têm. E o setor mais importante é o setor comercial. Toda empresa tem que 
ter. A sua contabilidade, o seu comercial, e uma mola-mestre casada a área comercial com a publicidade, 
com o setor de jornalismo.  
 
Quem contribuiu mais para a democracia brasileira, o jornal do interior ou os grandes jornais? 

Os jornais do interior são jornais de família. Eu sempre falo que ele é o álbum de família. Eu tenho a foto 
sua, quando você nasceu. Então você me vê como um cara, pô esse cara botou a foto do meu filho. Pô, o 
meu neto está nascendo ele divulgou o meu neto agora. É aquele jornal que, houve uma coisa boa na 
cidade, mas houve um desastre lá muito feio, o jornal não divulgou aquela tragédia. Ele respeitou aquela 
família, ele não foi apurar. 
 
A pergunta é: a democracia mesmo, aquela coisa do espírito vivo e do poder coletivo, etc. Quem 
mais colabora para ela, o jornal aquele tipo Folha, Estadão, O Globo, ou o Jornal do Interior? 

Do interior. 
 
Por quê? 

Os jornais grandes eles induzem você a uma lavagem cerebral. Você vai lendo, se você reler, você não 
pensa igual a eles. Por que você discorda do que eles estão falando? Então eu te pergunto, por que você 
discordou daquela matéria? Porque ele fez você querer entender que essa é a verdade dele. E vê ali uma 
outra matéria que você lê e você não discorda de nada. Eu te pergunto leu o meu jornal? Li. Leu o meu 
artigo? Muito bom Paulo César. Gostei muito do seu artigo. Por que você gostou e você não me 
questionou? Eu não induzi você a nada. Eu não levei você a pensar nada. Eu te dei uma informação no 
meu artigo. Eu te dei de uma forma muito sutil, um fato que aconteceu no país. E eu não digo eu acho 
certo ou errado isso. 
 
Os outros jornais fazem? 

O editorial de todos os jornais vem para cá comigo. Vem para cá.  
 
Não só o editorial? 

Já começa pelo editorial. 
 
Ah, já começa pelo editorial.  

E a manchete já... Aí tu vai lá dentro, nas páginas do jornal, vai puxando página, por página, as 
manchetes, tu vai ver Lilian Wite Fibe, fulano de tal... 
 
Agora, os jornais maiores do interior, eles de certa maneira acabam reproduzindo o que a 
Folhapress, o que... 

O jornal do interior ele segue a linha dos jornais pequenos. Eles cometem apenas o erro, os maiores, 
porque eles não têm uma estrutura a nível nacional de acompanhar as grandes matérias. 
 
Sim. 

E eles precisam, por ser diários,  
 
Então eles copiam esse material? 

Para querer ficar igual aos grandes jornais da capital. E comete o grande erro de ser a mesmice. Por isso 
os grandes jornais do interior estão tendo sérias dificuldades econômicas. Os pequenos jornais do interior 
estão sobrevivendo com mais facilidade. Pequeno que eu digo, é aquele jornal, você me perguntou assim: 
Paulo César, qual é o custo de uma gráfica? Eu cheguei a comprar e desisti da compra. Um parque 
gráfico que esse quadrado aqui até ali a parede não seria suficiente para botar as máquinas. E essas 
máquinas custariam quanto? Não, estariam instaladas lá no meu galpão, no dia seguinte, porque uma 
grande empresa comprou maquinário novo e mandou levar que depois eu pago a ele. Mas eu faço uma 
avaliação. Eu vou comprar a máquina junto com o mecânico? Junto com o papel já para cinco anos? Com 
tinta para abastecer cinco anos? Eu vou comprar dessa forma? Como se compra um Nescafé que te dão 
um kit? A máquina vem com kit? Não. A máquina não vem com kit. Então o que acontece é a realidade. 
Não. Não tenho estrutura de manter essa máquina funcionando. Não tenho estrutura de compra esse 
carro porque o seguro é caro, preciso ter um carro blindado. Então tudo está em torno da estrutura. E os 
jornais diários chamados grandes do interior, eles montaram uma estrutura muito grande, e eles não têm 
o retorno do interior para manter essa estrutura que eles criaram como grande jornal diário. Não têm 
recursos. Aí quando o governo federal, quando o governo do estado e o município fecham as portas, não 
tem verbas para eles, os anúncios não bancam eles de maneira nenhuma. 
 
Mas, os grandes jornais do interior, de certa maneira, eles acabam não sendo nem plurais né? 

Não. Claro que não. 
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Eles acabam reproduzindo O Globo, a Folha, O Estadão... 

Não tem estrutura para ter. Eles têm no máximo a agência de notícias, pegam EBC também. Eles não 
têm um jornalista em Brasília, como tem O Globo, exclusivo para o G1. 
 
É, uma sucursal lá né? 
Não tem. Ele está copiando O Globo. A sucursal dele é o G1. Essa é a grande realidade. Você, o que se 

fala do jornalismo hoje, generalizando, mas buscando ao mesmo tempo focar. O jornalismo do interior, ele 
tem uma função muito importante. Porque você, eu estou no jornal, você é o vizinho, você é o amigo, e 
como você não dá muito espaço para o prefeito, você é o inimigo. Isso é o jornal do interior. Você é tudo 
isso. O amigo, o vizinho, o dono, o repórter, o diagramador, o jornalista, o distribuidor, o entregador, o 
jornaleiro. Você é o jornaleiro do jornal tal? Sou sim, eu sou o jornaleiro. Ele não quis me ofender. Mas na 
ignorância dele eu sou o jornaleiro, porque eu faço esse papel. O interior tem isso. E os jornais diários, os 
jornais de grande porte, estão entrando em uma situação tão difícil de sobrevivência, que o dono do jornal 
está saindo lá de cima da cadeira dele, do pedestal, no momento atual do país, e tá começando a ver que 
ele tem que virar até jornaleiro. Ele tem que ele mesmo ir ver o contrato com aquela empresa que está 
abandonando ele. Porque existe uma relação assim, do seu conhecimento, que você passa a ter através 
de pesquisa, de que como sobrevive o jornal do interior com anúncio? O anunciante está comigo porque 
ele precisa do anúncio? Ou está comigo por uma relação muito maior do que simplesmente um anúncio 
no jornal? Ele teve retorno? Que retorno eu dei a ele? O político talvez. É divulgar o trabalho dele. A loja, 
uma loja de roupa? Uma padaria, um mercado, uma farmácia. Que retorno ele tem? Vai vender mais ou 
menos com o anúncio dele toda semana no jornal, ou toda quinzena ou mensalmente no jornal? Ou lá 
que seja diário? Que retorno ele tem? Eu digo para você, em muitos casos nenhum. Essa relação se 
estende como? O dono do jornal virou amigo, até ao ponto de ser amigo particular desse dono daquela 
empresa, aquela empresa de aviação, daquela locadora, daquele supermercado. Virou amigo, e tem uma 
relação muito profunda de respeito, de credibilidade, de chegar um empresário, puxa, quero conversar 
com você muito. Meu filho foi preso. Eu estou preocupado se vão colocar no jornal, ele foi pego com 
drogas, tal, tal. Uma família tradicional da cidade, um rapaz que se envolveu nesse caminho aí. Não se 
sabe se vai continuar nesse caminho, ou a família vai conseguir recuperá-lo ainda. Aí você reclama: você 
fez favor a ele em não divulgar isso? Ou o seu jornal realmente não divulga isso naturalmente, 
independente de qualquer coisa? Não se trata de pedido de jornal. É a sua linha editorial. Eu não divulgo 
uma pessoa que foi presa, de uma família tradicional, porque ela foi encontrada com tantas trouxinhas. 
Por que não divulgo? E a linha editorial? 
 
Mas se fosse o senhor divulgaria? 

Sim. Se a minha linha editorial, se foi a linha que eu iniciei com o jornal buscando esse caminho, seria a 
manchete.  
 
Sim. Filho de empresário é pego com drogas. 

Exatamente. Mas não é a linha do jornal. Isso não vende. Isso não vende jornal. Isso é uma coisa 
chocante para o interior. Se você tem um pouquinho de orientação profissional, de bom senso, você sabe 
que você não construiu nada fazendo isso. Agora, é diferente de você divulgar traficante preso, estava 
foragido, é perigoso. Traficante preso, que já respondia, com ordem de prisão. É tão diferente. Aí é uma 
matéria que é diferente. É um impacto. Foi um impacto porque ninguém imaginava que esse traficante 
procurado na Bahia estava aqui na cidade, e como cidadão de bem, comprando no comércio, sendo 
tratado por todo mundo, comprando joias, vendendo joias. Quem poderia imaginar que esse traficante... 
Agora esse jornal do interior, a sua linha editorial é aquilo que você aprendeu, o que é certo para você e o 
que é errado. Se você aprendeu lá atrás que negociar coisa errada é certo, vai negociar coisa errada. Se 
aprendeu que negociar, não existe errado nem certo. Existem princípios. Eu busco os princípios. Meu 
editorial está em cima de princípios. O que eu acho certo para mim, que minha família vai achar normal, 
esse é o meu editorial. A minha família vai ler, falar assim: caramba! Pai, essa matéria sua ficou boa. Já 
imaginou um filho falando assim: Pai, que absurdo que você colocou aqui! Que foto é essa maluca que 
você fez? Isso vai dar problema para você, você vai receber processo. O seu filho te alertar e você ficar 
uma semana, duas, um mês, um ano preocupado, me ferrei, me dei mal, vou ter que pagar danos morais, 
uma indenização enorme, porque você fez, porque você quis ser o cara que fez a manchete na frente de 
todo mundo? Não. Eu não sou esse cara. 
 
Senhor Paulo, muito obrigado pela entrevista. 
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ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR (ADJORI-BR) 

Elízio Jacy Siqueira Farias, presidente 
Data da entrevista: 15 de outubro de 2017 

 
Presidente agora? 

Paraná né? E assumi há poucos meses, já vão aí para quatro meses e eu estou como presidente da 
Associação de Jornais do Brasil. Do interior do Brasil. A minha associação, a Adjori Paraná ela congrega 
jornais e também revistas. Certo? É a maior associação de jornais do estado do Paraná e revista é a 
Adjori Paraná. Ela congrega hoje, ela congregava 64, quatro jornais deixaram de circular e eu coloquei no 
último congresso que foi realizado em Campina Grande do Sul, município da região metropolitana de 
Curitiba, no último congresso que nós tivemos, foi agora 13, 14 e 15 de setembro, eu agreguei mais três 
jornais. São uma revista e dois jornais da região metropolitana de Curitiba. Então hoje nós estamos por 
volta de, vamos trabalhar com um número na Adjori Paraná de 60 jornais. Certo? E eu pretendo tirar 
alguns jornais da associação, pedir para eles se retirarem e vou incluir outros. Por que tirar? Porque esse 
meio ainda está muito, existe muitos veículos aí que não merecem credibilidade nenhuma e vão acabar 
tumultuando até a ideia do Ministério Público, do Tribunal de Contas devido a publicações indevidas, 
certo? Eu tenho como obrigação do Presidente da Associação dos Jornais do Paraná e Revista, fazer, eu 
considero uma limpeza. Às vezes muitos jornais recebem mídias e só circulam quando recebem mídias. 
Então são jornais sem comprometimento com a periodicidade deles, e sim muito mais envolvidos com o 
comercial deles. Não são como a maioria dos jornais que tem dia para sair na semana e uma tiragem fixa, 
comprometido com o leitor, com o aumento de conteúdo, com a melhoria dos seus portais. Enfim, jornais 
preocupados aí a dar voz as suas comunidades. Como eu falei no meu discurso ali na entrada, que você 
deve ter ficado com ele aí, nós somos os maiores jornais das menores cidades do Paraná. E o que 
significa isso? Essas comunidades aí, elas nunca foram vistas pelos grandes jornais como clientes. 
Foram vistas muito mais como apêndices. Porque dá problema de distribuição, dá problema de coletar. 
Você veja o que é você chegar no município da tua redação a 600 quilômetros, ou 700 como é Foz do 
Iguaçu, da capital e você ter uma base lá. É quase um grande jornal do Paraná. Vamos supor, um jornal 
diário e tal de expressão estadual como é. É muito difícil. É quase impossível. Sustentar essa base em 
todo o Paraná. Nada melhor do que esses, faz esse trabalho são os jornais locais. Que vivem como, eu 
vou falar do meu assim para dar um exemplo. Eu antes de vir para cá, chegou uma doceira muito 
conhecida e falou: Elizio você tem que vir no aniversário de um ano da minha neta. Puxa, mas eu? Eu 
não conheço nem a tua neta, a tua filha... Não! Você tem que vir, porque eu quero ver a foto dela aí no 
teu jornal. Eu sei que você vindo aqui, você vai dar visibilidade ao aniversário dela e é a única neta que eu 
tenho... 
Então, o que eu quero com esse exemplo aí mostrar para você? As pessoas querem se ver no meio 
impresso. Por mais que elas tenham foto no celular, por mais que elas tenham o arquivo digital, elas 
querem se ver no impresso. O impresso é muito mais falado na comunidade que a gente atende. E você, 
quando é um veículo aí que toda semana você está na sua comunidade, o pessoal já espera esse jornal. 
E principalmente, não no meio urbano da cidade, na sede vamos falar assim como a gente costuma falar 
no Paraná, na sede do município. No interior ele é muito mais esperado. Porque o interior hoje, ele está 
totalmente isolado da questão da internet. É uma coisa rara. E o jornal, ele dá toda essa visibilidade, seja 
para os fatos que estão ocorrendo no município. Até uma coisa interessante: eu tenho uma coluna lá que 
chama Nossa Gente. E eu vou escrever um livro, toda semana sai a história de uma pessoa da 
comunidade que é um exemplo de vida, a família dela é um exemplo para a comunidade, ela conta a 
história da vida dela nas páginas do meu jornal. E depois de eu acumular mais ou menos por volta aí de 
umas sessenta entrevistas, onde sai a foto e a história, eu vou editar um livro. Esse livro vai ser o livro 
Nossa Gente. Ah, o que vai ter nesse livro? A história de cada pessoa. Nada mais do que isso. Fala um 
pouco do município, editar esse livro, e ao final de cada ano eu pretendo, daqui para frente, imprimir esse 
livro e a família inteira dessa pessoa vai ser convidada a participar do lançamento do livro. Eu fiz uma 
entrevista agora há poucos dias com um senhor que está fazendo 99 anos. Inclusive essa é uma das 
matérias principais do caderno especial de Quatro Barras que é o município que circulo. Uma sumidade. 
99 anos, lúcido, contando, até eu tinha que mandar ele parar de falar porque senão não ia ter espaço 
para contar toda a história da vida dele. Uma pessoa lúcida que é um exemplo de vida. Que é uma 
testemunha ocular da história do município. Contou coisas para mim assim absurdas, que eu nem sabia 
que tinham acontecido no município de Quatro Barras. O município tem 56 anos e essa pessoa tem 99. 
Então quando o município ainda pertencia a Piraquara ele já morava na região que ele mora até hoje. E 
ele contou toda essa história. São histórias aí que valorizam a comunidade, agregam. E o pessoal do 
interior, que mora no interior, que nem imagina se mudar para uma grande metrópole como Curitiba, São 
Paulo, vendo hoje o dia a dia dessas metrópoles aí que são muito violentas. Ele prima pela qualidade, 
pelo bate-papo, por uma boa conversa num domingo, numa mesa reunindo toda a família. Só um 
minutinho que eu vou o Caldeira aqui. 
 
O senhor é jornalista? 

Não. Eu sou um técnico em eletrotécnica. Eu fazia, eu sou formado pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná, trabalhei no ramo cinco anos e depois de um convite, depois de oito convites 
para trabalhar com um jornal e fazer uma parte comercial com um conhecido meu, de tanto ele me 
atazanar eu tirei férias de trinta dias e fui trabalhar com ele. Depois acabando as férias de trinta dias, 
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trabalhei os trinta dias para ele, daí voltei para a minha empresa e pedi a conta. Depois daquele dia eu 
me apaixonei pela imprensa escrita e acho que eu vou morrer trabalhando pela imprensa escrita. 
 
Que ano que era isso? 

Isso foi 1988. 
 
Faz tempo. 

É. Faz tempo! Eu trabalhei para um dos maiores veículos do Paraná que foi o jornal O Estado do Paraná. 
Eu fiquei responsável por toda a região metropolitana, edições especiais do Paraná inteiro. 
 
Mas era a parte comercial? 

Parte comercial. Só que a região metropolitana, o Estado, como era uma empresa terceirizada que 
administrava isso de um amigo meu, lá a gente não fazia só o comercial. Você tirava foto, você fazia 
texto, você gravava o discurso para levar depois, quando era alguma coisa mais longa, para a Redação 
fazer todo o material. Você fazia as legendas. Então você fazia como eu falo, barba e cabelo. E eu tinha 
uma frustração muito grande, que eu não conseguia, eu ia para esses municípios e, sempre fui de fazer 
muita amizade. E eu fazia amizade e trazia foto do aniversário, da festa em comemoração do município. 
Põe lá no Estado do Paraná! Eu quero ver a minha foto no jornal. Só que um jornal de grande circulação 
que o espaço era uma página que eu tinha por semana, eu não podia dar visibilidade. Chegava para o 
Diretor de Redação: Porra cara quem é esse cara aqui? Ah esse aqui é um cara que tem lá uma 
mercearia, tá aqui a família dele. Porra, tira essa foto! Eu não vou pôr uma foto dessa daí. Eu quero pôr a 
foto do Prefeito aqui, do Deputado Estadual que foi lá. E eu nunca pude dar visibilidade às pequenas 
comunidades. E eu ficava frustrado com aquilo. Porra eu não pude pôr na posse. Você sabe que é um 
grande jornal. Daí o que aconteceu? Cada vez me aflorava mais o ter um jornal próprio. E eu continuei a 
trabalhar no Estado do Paraná e fundei o meu jornal em 1997. Quatro páginas, preto e branco, eu fiz a 
primeira impressão, dei um cheque pré-datado para impressão, não tinha nada de comercial. O segundo 
jornal eu já fui para oito páginas, todo preto e branco, e assim foi crescendo. 
 
Qual era a cidade? 

Campina Grande. 
 
Campina Grande do Sul? 

É. Campina Grande. E dali para lá eu não parei mais. Daí um prefeito de um município vizinho chamado 
Quatro Barras, chegou Aí Elízio, porra o teu jornal você põe umas fotinhos, um valor muito alto. Eu não 
posso fazer isso! Eu quero um jornal aqui do meu aniversário da minha cidade. Você sabe que eu estou 
fazendo um monte de coisa. Ponha tudo isso no jornal, imprima e circule por todo o meu município que 
aqui não tem. Nós não temos jornal que circule aqui. Puta, mas eu nunca fiz um jornal exclusivo assim 
para um município. Não, contrate gente, fotógrafo, se vire aí. Fazia uma semana. Ele me deu uma 
semana de prazo para fazer uma história e tudo. E eu fiz o jornal os 35 anos de Quatro Barras. Foi aquilo 
que entreguei lá. Hoje, a comunidade gostou tanto, fez tanto sucesso junto à comunidade que o prefeito 
falou: agora já está programado outro e até o final do meu mandato todo ano você vai fazer um jornal 
para o município. E daí eu não parei mais. Daí eu fui fazer esses jornais especiais. Comecei com o meu. 
E daí a grande imprensa começou a diminuir. O Estado do Paraná começou a ter uns problemas, a 
Gazeta começou a investir forte na, e daí o Estado teve uns problemas de administração e aí foi 

diminuindo, foi, foi, foi vendido para o grupo RPC que é quem comanda hoje o sistema Globo no Paraná. 
A RPC fechou O Estado do Paraná para ficar sozinho como grande jornal do Paraná. Isso é melhor de 
comercializar porque quando você tem uma tabela. 
 
Quem fechou com? 

A Gazeta comprou O Estado do Paraná e fechou O Estado do Paraná. Ficou um tempo. Eu fiquei com 
eles até um tempo. Daí eles fecharam, eu saí e fiquei só com o meu jornal. Fiquei só com o meu jornal. 
 
Qual é a distinção, e eu queria que ficasse bem claro, entre vocês e a ADI? 

A ADI eu agora assumindo a Presidência da Adjori Brasil, eu quero pôr na mesa eles e comentar que não 
podem ser forças antagônicas. 
 
Mas são? 

São. Eles, principalmente, em relação com a gente. Eu fiz um manifesto nesse congresso porque o grupo 
RPC, não vou falar por que motivo ele está fazendo isso, mas está batendo muito no governador do 
estado do Paraná. E o Brasil inteiro vê ele como um exemplo, e tal... Tem seus problemas, claro. Como 
todo governo. Mas faz um trabalho que eu assino embaixo. Sei os problemas que ele tem e tal. Rio 
Grande do Sul eu fui no congresso, está quebrado. Eu falei com o Sartori no congresso do Rio Grande do 
Sul. Ele é o governador, ele falou não posso fazer, não tenho dinheiro, não isso, não aquilo. Santa 
Catarina está muito mal. Está um pouquinho melhor, mas está muito mal. Rio de Janeiro, você está aqui, 
você está vendo hoje a realidade. É um absurdo. Um absurdo. São Paulo ainda que equilibrou as dívidas 
lá. Está bem, está bem né. Mas por que o RPC está batendo? Existem problemas comerciais que eu não 
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vou chegar nem no mérito aí, porque eu não posso nem provar nada. Mas eles estão batendo, eu via isso 
aí... 
 
Ou seja, estão usando a Gazeta do Povo que é o maior jornal local. 

É.  
 
E também sistema de televisão, rádio... 

É. Para bater.  
 
Ok. 

Mas quando você pega e faz um material, que você dá a notícia de manhã. Dá a notícia no jornal da hora 
do almoço. Requenta e dá à noite. Abre o noticiário do outro dia com o mesmo noticiário que deu o dia 
anterior, da mesma matéria, com imagens idênticas, com conteúdo idêntico, só trocando algumas 
palavras, isso não é conteúdo. Isso aí é campanha. Para quem entende de comunicação sabe o que 
acontece com isso. Então, eu falei na reunião da Adjori Paraná, falei com todos os jornais, o que vocês 
acham de fazer um manifesto apoiando o governo do estado? A administração dele e apoiando. A maioria 
dos jornais não recebe mídia do governo do estado da Adjori. Dos 64, são apenas por volta de uns 15 que 
recebem mídia do governo do estado. Mas todos os jornais, os 30 e poucos jornais que estavam lá, e os 
outros que não estavam também, concordaram em assinar esse manifesto de apoio ao governo do 
estado. E eu fiz esse manifesto, eles publicaram na capa, soltou uma matéria do congresso e esse 
manifesto apoiando e todos assinando embaixo. Foi passada uma prancheta e todos assinaram 
democraticamente. Quem não quis assinar não assinou. Mas todos assinaram! 
 
Nesse ponto o que o senhor está querendo dizer é o seguinte: A ADI endossa a visão da Gazeta. É 
isso? 

É. Só que eles ficaram... Esse manifesto correu o estado inteiro. Em por volta de 48 jornais. A ADI ficou 
com o olho desse tamanho. Sabe o que ela fez? Ela pegou, foi atrás do Micheletto que é o presidente da 
Associação dos Municípios do Paraná e eles tinham que fazer alguma coisa. Se eles fizessem um 
manifesto apoiando o governador ia ficar muito chato. Ia ser uma cópia muito... Ia ser um plágio quase. O 
que eles fizeram? O Micheletto fazer um documento, assinar embaixo e pôr todas as associações existem 
a Sulep, a Somec, das regiões metropolitanas, do interior, do Norte, assinaram embaixo e eles publicaram 
gratuitamente. 
 
Apoiando... 

Apoiando o governo.  
 
Por quê? Porque eles ficaram com medo de vocês crescerem em cima disso. 

É. Porque nós mostramos força e mostramos um apoio que ninguém veio questionar ou coisa parecida. E 
mostrar que o grupo RPC não está indo ao encontro a interesses do estado. Que isso daí... da 
coletividade... Vamos supor, eles estão vendo, eles mandaram pintar essa parede inteira aqui. Toda essa 
parede. A parede ficou linda. Chega o pintor no lado aqui e fala assim. Está linda a parede. Mas tem um 
problema. Não gostei do serviço porque lá naquele rodapé naquele canto lá, está borrado. Lá naquele 
cantinho eu estou vendo um borrão daqui. Mas eu não estou vendo o pintor... Não, vem aqui. Estou 
vendo. Eles estão falando só daquele canto, daquele borrão. Eles não estão vendo o todo. Então se eles 
querem falar do borrão, eles falem uma vez, publiquem e acabou. Mas não façam uma campanha.  
 
Agora vamos pensar em não olhar só aquele cantinho. Vamos olhar o todo. Eu queria que o 
senhor falasse não da situação do Paraná, eu queria que o senhor falasse da situação do Brasil. A 
Adjori Brasil congrega quantos veículos de comunicação? 

Quinhentos. 
 
Mais ou menos? 

Mais ou menos 500. Hoje se você pedir para mim os 500 eu nominar eu não tenho.  
 
Tá. Esses 500 veículos tem uma dimensão de quantos leitores mais ou menos? Ou tiragens. A 
tiragem vai de quanto a quanto por veículo? 

Olha, vai de 2 mil a... A minha tiragem é 5 mil. 
 
Cinco mil. Eu já vi de 10 mil, já vi de... Qual é a máxima? 

Olha, isso daí depende muito do, existe um município chamado Astorga. Ele vai se filiar à Adjori Paraná. 
Mas é um veículo pequeno que circula 2 mil exemplares. Agora se você pensar para Astorga, 2 mil e mais 
uns dois municípios do lado lá, que eu não conheço. 
 
É bastante. 

É. É muito jornal. 
 
Mas qual é a maior tiragem do maior veículo de comunicação dentro da Adjori? 
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Nós temos jornais diários. Tipo assim, a Folha Regional de Cianorte é diária. Faz parte da Adjori Paraná. 
O cara é um grande parceiro nosso. O Barbosa. 
 
Quanto que a Folha de... 

Eu posso te conseguir esse número amanhã. 
 
Tá. 

Amanhã eu te passo até a noite eu te passo esse número do jornal que maior tiragem tem e uma média 
assim olha, a maioria circula dois mil... 
 
E aí a grande maioria é semanal? 

A grande maioria é semanal. 
 
Tem quinzenal e mensal? Ou não? 

Mensal é muito pouco. Mensal são mais as revistas. 
 
Então a maioria é semanal. 

A maioria é semanal.  
 
Eles eram diários? 

Não. A maioria foi semanal. Alguns semanais passaram a bissemanais. Tem muitos bissemanais. Para 
atender à demanda de Prefeituras. Para dar mais dinamismo às publicações oficiais. Porque às vezes 
você perdia a publicação da semana, só na outra. Daí eles começaram a fazer publicações, as Prefeituras 
também começaram a pedir bissemanais, entraram em acordo e vários jornais mudaram para 
bissemanais. 
 
Eu queria que o senhor, se pudesse resumir assim, qual é a vocação para os veículos do interior, 
jornais do interior? Primeiro, antes tirar uma dúvida principal. Vocês disputam o mesmo espaço 
com a ADI Brasil ou não? 

Não, não, não, não. 
 
São outro tipo de veículo? 

Não. É outro tipo de veículo. O nosso é um veículo muito mais... 
 
Veículo menor? 

É. São veículos muito menores... 
 
Não é um jornal de bairro?  

Não, não, não. 
 
É um jornal mesmo, da cidade. 

É. O jornal de bairro, existe uma associação chamada Associação dos Jornais de Bairro de Curitiba, que 
é muito forte. Inclusive eu convidei o presidente para estar no nosso congresso. Porque para mim é unir. 
 
Agora e a ADI são jornais maiores? 

Maiores. 
 
São os regionais? 

A ADI, eles são meio complexados. Eles acham que porque têm mais estrutura, eles têm mais jornalistas, 
eles são diferentes da gente. Jornal é tudo igual! Cada um no seu quadrado. Isso eu quero aproximar aí 
da gente. E muitos problemas nossos são os problemas deles. Mas o nosso jornal é bem diferente do 
deles. 
 
Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco da vocação do tipo de jornal que a Adjori de certa 
maneira representa. O senhor falou agora um pouco daquela questão de o senhor estar tentando 
tirar alguns jornais porque eles só circulam quando tem mídia. O senhor falou um pouco agora da 
questão também de veículos de comunicação que são muito atrelados à mídia que os prefeitos 
locais dão, que fazem esse tipo de solicitação etc. O que é, na visão do senhor como Presidente da 
Adjori, como é esse jornal menor, das pequenas cidades, os maiores jornais das pequenas 
cidades. Qual é a vocação desse tipo de jornalismo? 

Olha, a vocação é principalmente, como nós fizemos o congresso do Paraná e eu levei a Aline que esteve 
aqui. Levei o Pacheco que é um cara que entende tudo de mídia digital. Inclusive ele assessora a 
Associação dos Hotéis do Brasil inteiro. O Presidente da Associação de Hotéis do Brasil, quando ele vai, 
quando chega uma encomenda para comprar alguma coisa, para a Associação dos Hotéis do Brasil, 
vamos supor que seja uma mídia digital, que seja um portal ou coisa parecida, ele fala: olha fala com o 
Pacheco. O Pacheco é o assessor de comunicação digital da Associação de Hotéis do Brasil inteiro. E ele 
foi lá, deu um suporte muito grande. Eu quero fazer uma parceria com ele. A nossa vocação é melhorar o 
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digital muito. Comercializar esse digital, mas nunca, porque a gente já sabe fazer jornal. O que a gente 
precisa fazer é vender também o digital. Então essa transferência do impresso para os portais, que é uma 
grande dificuldade para quem tem pequenos jornais. Mas já mudou bastante. Já mudou bastante. Nós já 
temos muitos vídeos... Os portais estão, todos os jornais têm portais ativos, dinâmicos. 
 
É. Mas eu estou fazendo uma pergunta um pouco mais de fundo, do fazer jornalístico. Que tipo de 
jornalismo tem que estar impresso nas páginas do jornal, ou futuramente no digital? Que tipo de 
matéria é? 

A matéria tem que ser totalmente voltada à emoção. Mexendo com a emoção. E também de cunho de 
informação. Principalmente no interior. O interior é muito pobre de informação. Muito pobre de 
informação. Mas tem que muito mais mexer com o emocional. A emoção, o digital não imprime o que as 
páginas impressas dos jornais do interior fazem. Que é imprimir emoção. Esse que é o caminho. Você 
estar ao lado do problema de uma valeta no final de um bairro que está tendo um problema sério de 
saúde para as crianças do bairro. Você chegar e dar visibilidade ao teu leitor e ele se ver nas páginas. 
Isso daí é o futuro. Quem não vê isso, por isso que quando entra uma jornalista no meu jornal eu falo 
assim: se você ficar sentada na frente do computador aqui o dia inteiro, no outro dia você está na rua. 
Você tem que sair. Saia na rua, escute o que estão falando. Tem que ser um jornal que escute as ruas. E 
saia da frente da máquina. Você vai fechar a edição. Matéria, eu posso fechar um jornal sozinho. Você 
sabe disso. Sem sair de dentro do jornal, sem ter uma jornalista direta. Eu só ponho... Hoje os meios 
corporativos já estão tendo um problema sério que é dar voz aos seus conteúdos. Eles estão vendo que 
eles não estão chegando nas pequenas comunidades. E isso eu quero mostrar. 
 
Os grandes jornais e os médios jornais. 

Não chegam. E a gente dá essa visibilidade. O comércio local já viu isso. Mas as grandes corporações 
não viram isso ainda. 
 
O senhor sabe como é o fluxo de, o senhor fez uma aula muito boa que é essa descrição de 
repórter não pode ficar na redação, tem que ir pra rua. O lugar de repórter é na rua. O senhor está 
falando muito na questão do local. O local é importante, contar as histórias locais da valeta. Mas 
eu fico perguntando: a gente acabou de passar por dois momentos cruciais para a política 
brasileira, o impeachment da Dilma e as denúncias do Temer agora. Como vocês cobriram esses 
assuntos? Qual é a importância desse assunto para a localidade? Porque isso afeta todos os 
brasileiros. 

Todos! Todos. Nós demos, vamos supor, você não pode dar o que está acontecendo na hora. 
 
Sim. 

Tipo da Dilma. Você dava o que acontecia durante a semana e dava uma visibilidade do que poderia 
acontecer e informar das ações do Judiciário sobre ela, sobre o Temer. Não você falar: hoje aconteceu 
isso, o deputado falou. 
 
O factual. 

Não, não, não. Você tem que pegar e falar no contexto geral. Isso aí você precisa dar. 
 
Agora, como a gente vai fazer isso dentro da localidade? Porque o senhor está longe. Está longe 
de Brasília, está longe do eixo de decisão. 

Sim. Isso daí a gente senta, acumula todo o material durante a semana, senta e dá os pontos principais 
do comentário que está sendo feito nacionalmente. A gente recebe matéria do Governo Federal, do 
Estadual... 
 
Aí agência do quê? Agência de notícias? 

Agência de notícias. Você recebe, e também o que os grandes jornais, o conteúdo dos grandes jornais, 
Folha, Estadão, dão, e você analisa tudo, faz assim tipo um mix, põe no liquidificador e faz uma vitamina 
dessa matéria. Esse é que é o caminho. No meu jornal. 
 
E colocar o tempero local, como é que faz isso? 

Isso daí você faz através de entrevistas, como nós fizemos, o que você está achando desse momento 
que o Brasil está vivendo?  
 
Que afeta a todos... 

É. A Dilma saindo, o que vai mexer no teu mercado aqui seu José? Nós fizemos isso. No cara da 
churrascaria: como é que você está vendo isso Alencar da Churrascaria Bossardi, como você está vendo 
isso aí tudo que você está escutando aí, pra Campina Grande você acha que vai mudar alguma coisa?  
 
E qual foi a resposta? 

Ah, foi... Muitos foram contra a saída do Temer, outros a favor. Outros falaram assim: ó Elizio, eu não 
estou nem olhando a televisão. Quando começa aquilo, eu desligo e passo para ver o meu Palmeiras. É 
um cara que mora lá, mas é de São Paulo. Eu mudo a televisão para saber o noticiário do meu Palmeiras. 
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Eu estou por aqui disso! O Alencar lá que é o dono da churrascaria, que já foi vereador e tal, hoje não é 
mais, ele falou: eu sou totalmente a favor que o Temer fique. Porque no meu contexto eu vejo que se ele 
sair, quem vai entrar? Maia e tal, tal. Aquele tempo era o Maia ainda? 
 
Era ainda. 

O Maia e tal. É, o Cunha já tinha saído eu acho quando eu fiz esse material aí. O Temer não tinha nem 
entrado ainda. Eu sou a favor que o Temer entre e fique até o final para o bem do Brasil. Daí teve outras 
linhas que...  
  
Agora deixa eu falar daquela questão do liquidificador, daquela coisa de pegar a Folha, o Estadão, 
bater tudo e faz um suco, ou uma vitamina. Foi essa a expressão que o senhor utilizou. Essa 
vitamina, ela tem o gosto do que eles estão dizendo lá? 

É, você procura ser, eu procuro até ser imparcial. 
 
Sim. Mas dá para ser imparcial tendo como base o conteúdo que saiu no G1, o conteúdo que saiu 
na Folha, o conteúdo que saiu no Estadão? Vocês não estão comprando um discurso pronto, já 
feito pelas agências de notícias, pelos grandes veículos? 

Não. Veja só, mas além das agências aí, você tem alguns. 
 
Tem a experiência de vocês, claro. 

É. Você tem uma expertise aí de comunicação. Você sabe quem está falando e porque está falando. 
Você tem que ser frio e analisar. E procurar ser o mais imparcial. E eu te falo, às vezes a gente pode 
falhar e entrar na conversa de quem, quem que sabia de toda essa podridão de Aécio né? Quem sabia 
dessa podridão toda? Se bem que a gente viu um candidato a Presidente que perde no seu próprio 
estado. Depois daquela votação, eu fiquei totalmente com o pé atrás e muito desconfiado. E mesmo a 
gente lá no Paraná ficou muito intrigado com aquela votação. 
 
Agora eu vou falar uma coisa específica que é puxando o local. O senhor tem toda a razão. Os 
jornais não têm mais fôlego para mandar correspondente para cobrir uma localidade. Nem só 
distribuir o jornal. Mas também cobrir mesmo né? 

Não. Não tem. 
 
E saber o que está acontecendo em cada uma das cidades. 

Os grandes jornais né? 
 
Os grandes jornais, os jornais regionais, os jornais estaduais, eles estão sem fôlego, não? 

Certo. 
 
Isso é um problema grave para todos. Eu queria saber o seguinte, só que vocês dependem muitas 
vezes de dinheiro, ou das verbas da mídia do prefeito local, ou do deputado local, do vereador, da 
parceria com o vereador... 

Certo. 
 
Esse noticiário, de certa maneira, não acaba sendo viciado? Vamos chamar essa expressão. 

Sim, você acha que... 
 
Vira chapa branca.  

É. Veja só... 
 
Isso acontece, o senhor sabe. 

É, acontece, acontece muito. Agora, você tem que chegar... 
 
Porque é o único na cidade de peso! 

Você tem que pegar, sentar com o administrador do município e bater um dia um papo, você ele e Deus 
ali né. Porque tem que estar presente para iluminar essa cabeça. Muita gente não tem. Eu já tive papo 
assim de duas, três horas com o Prefeito sabe, que eu pretendo né. Falo para ele: olha nós vamos perder 
um tempo. Mas você não vai perder, você vai ganhar. Explicar para ele, o meu jornal só vai circular, se eu 
falar lá da Sanepar, que errou, que a Sanepar é a companhia de... 
 
Água.  

De água. Errou, eu peço a resposta dela, e falo assim: A Sanepar errou, tá com isso, aquilo, peço a 
resposta dela, ponho os dois juntos e ponho no jornal. Se você errar, eu quero ser um aliado teu e 
mostrar que você errou. E o meu jornal só vai circular se eu der voz à minha comunidade. Se eu colocar 
toda semana você na capa, com bobagem daqui, com bobagem dali, eu vou perder o jornal e você vai 
perder um veículo de comunicação. O prefeito que entrou lá, eu tive esse papo com ele, ele só começou a 
aparecer na capa do jornal depois de seis meses. Por quê? Não existia trabalho nenhum. Não existia 
planejamento. Só dava RH. Porque nós estávamos em uma crise braba, ele foi quase candidato único. 
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RH que eu falo, fazer aquelas filas de gente pedindo emprego na prefeitura. Ele só foi aparecer no jornal 
agora. Depois de uns seis meses. Então isso que eu tenho que pôr na cabeça e fazer a pessoa 
compreender, eu não sou inimigo. Eu sou um parceiro... 
 
Agora o senhor está falando como dono de jornal. Eu queria que... O senhor é presidente de uma 
Associação. E o presidente de uma Associação que sabe que alguns veículos não têm esse tipo de 
comportamento que o senhor tem. 

Não. Não tem. 
 
Como é que é lidar com isso? Porque tem muitos jornais que falam assim: olha, eu só vou... Como 
o senhor mesmo falou: estou desfiliando os jornais porque eles só saem quando o cara tiver 
mídia. Quando alguém apresentar. E geralmente a mídia local é feita por um poder local. Ou seja, 
se o Prefeito vai dar dinheiro, se a Secretaria vai dar dinheiro, etc. Como o senhor orienta, qual é a 
orientação da Adjori em relação a esse tipo de comportamento, a esse tipo de jornalismo? 

O que a gente procura fazer com, vamos supor, você tem dois jornais na cidade. Tem um que é correto, 
tem... 
 
que faz jornalismo... 

É. Que faz jornalismo. E outro não é. Isso daí, eu já notifiquei alguns jornais, a Secretaria de 
Comunicação do Governo do Estado que acontece isso. Se for uma mídia para lá eles estão 
comprometidos. A Adjori não tem nada a ver com esse tipo de jornalismo, de jornal. Não tem nada a ver. 
E eu procuro pegar, ligar para a empresa até, e falar para eles: olha, você tem que mudar. Eu procuro 
falar. Até por telefone. Eu nem vou lá, senão dá problema, pode dar um stress, ou coisa parecida. Como 
eu já escutei umas bobagens. Eu falei: ó irmão, eu estou querendo colaborar com você, antes de tudo. 
Então já que a conversa é assim, o papo é assim, você mantém essa tua linha e siga teu destino. Agora 
aqui na Adjori você não vai entrar. E além de não entrar, você vai ser uma pessoa maldita. É o que eu 
posso fazer. É o que eu posso fazer. Porque não existe hoje meio nenhum de fiscalização em cima de 
veículos de comunicação do interior. Não existe! Não adianta eu fazer um alerta aqui, ou coisa parecida. 
Eu procuro fazer a minha parte. 
 
Muito obrigado, senhor Elizio. 
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JORNAL DO POVO – TRÊS LAGOAS (MS) 

Rosário Congro Neto, proprietário 
Data da entrevista: 9 de novembro de 2017 

 
Como foi a participação no Projor? 

Foi excelente, com assessoria muito bem estruturada, desde a questão da orientação da redação, de 
mídias sociais, de diagramação, a parte do enfoque do jornalismo, dar mais enfoque local, porque o jornal 
é regional. Houve uma assessoria financeira, algumas reuniões. Nos convidaram para ir até a sede do 
Google para ver a ascensão das mídias e de como os jornais poderiam se associar. Ele só agregou e deu 
sobrevida ao jornal. Naquela pepoca era um jornal diário. Chegou a circular com 12 mil aos sábados, e 
durante a semana de 7 mil exemplares. Naquela época, virou jornal de distribuição gratuita. Os que 
querem receber o jornal, eram os de idade avançada. Hoje, ninguém mais quer assinar. Hoje é semanário 
com 4 mil. Ele completou toda a etapa de assessoramento, veio um grupo percursor, com o Celestino e 
uma menina do Rio, depois vieram as assessorias especializadas. Fomos tocando até onde a gente 
adequou. Fizemos uma reformulação, mas chegou até que não deu para sustentar. 
Em semanal virou no início deste ano. Ao longo foi bimensal, trisemanário, diário e depois semanal, 
experimentou todas as fases de distribuição. 
 
Composição da redação. Quantos repórteres, editores, fotógrafos? 
O Jornal do Povo continua tendo, porque temos rádio e televisão, então mantivemos uma equipe de 

jornalismo. Essa mesma equipe fizemos uma fusão. Todo mundo trabalha em todas as mídias. Temos 
meia dúzia de jornalistas, um redator-chefe e um fotógrafo. Ele é distribuído em Três Lagoas e Aparecida 
e Paranaíba Na costa leste, não. E temos o JPNews, atualizado diariamente, que dá suporte a todas as 
atividades. Estamos instalando em Campo Grande à CBN. Entedemos que vamos otimizar mais. Só lá 
temos outra meia dúzia de jornalistas. 
 
Assina agência de notícias? Quais? 

Não assina. O jornal é enfoque local e regional. Não assina porque ficou muito caro. Matéria que nossa 
turma produz. Assinávamos Folhapress, Agência Estado quando éramos jornal diário. Depois fomos 
largando com o preço alto e não tínhamos condição. 
 
Qual é o equilíbrio entre notícias locais e nacionais? 

Quando o gás ou a gasolina sobem, se tem uma notícia pontual que atinge indistintamente os brasileiros, 
a gente dá enfoque. A política faz [cobertura do noticiário] local, um pouco do estado, não entra nesse 
enfoque [do nacional], porque pode até ser no site, mas no jornal escrito faz a cobertura local e região. 
Quando é algo de alta repercussão, mas assim mesmo só se for de última hora. Porque quando estoura 
algo em Brasília circula nas redes sociais e fica notícia velha. 
 
Principais critérios de seleção do noticiário? 

Vamos garimpar notícia de sexta-feira. Se tiver notícia de relevância, que já publicou no site, repercutimos 
no jornal. Grande parte do público-leitor do jornal não está na internet. O Jornal do Povo tem o site, o 
JPNews. Na sexta-feira, começamos a elaborar cedo e termina lá pelas 7 ou 8 da noite. E vai para a 
gráfica. A gente repercute. Está imprimindo 4 mil gratuito. São cortesias, estamos numa cidade de 125 mil 
habitantes, com nível de leitura baixo, se for na banca de jornal, o sujeito que distribui Folha e Estadão, 

não dá 100 exemplares, eu não entendo isso. Problema cultural, da gente brasileira, o sujeito sai, se 
forma, fica na atividade cotidiana e para de ler jornal e prefere a internet. E prefere ficar zapeando uma 
vez ou outra na internet. Hoje o jornal é a notícia mais detalhada, mais longa do que aquela que está na 
internet. O que a internet faz: dá a notícia encurtando o fato, resumidamente. E outra coisa: o jornal tem 
de enfocar matérias de mais profundidade, saúde, desenvolvimento econômico, que são matérias que 
envolvem meia página, uma página, com uma entrevista. O jornal deixou de ser o drops de notícia. 
 
Como tem sido a transição para o digital? 

A gente está reagindo, está no Facebook. Estamos procurando caminhar. A gente atualizou o site, está 
em fase de adequação, quatro meses atrás. Engraçado que na internet é crescente o acesso. 
 
Como se dá a diferenciação entre portal e impresso? 

É diferente, completamente diferente. Você pode repercutir no jornal uma matéria mais detalhada.  
 
Filiado ao IVC? ANJ? 

Não. não. 
 
Impressão e distribuição? 
Imprimindo em Araçatuba, na Folha da Região, uma gráfica terceizada. Mando às 150 quilometros. 20 
horas e 3 da madrugada 
 
Perfil do público-leitor? 
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São pessoas idosas, público AB, e vejo muita gente humilde que vem à sede. È a limitação cultural. Você 
encontra o comerciante da região e fala isso, isso e isso, ele diz que é o que vai acontecer. Aí você diz 
que mostra o quanto esse cara alienado. 
 
Qual é o spaço dedicado ao noticiário político? 

Uma página, se necessário uma página e meia. Porque é o que cabe. O resto vai virar abobrinha. O jornal 
não especula muito na política. Dá o fato como ele aconteceu. 
 
Qual a relação e/ou postura política com o presidente? Com o governador? Com o prefeito? 

Para qualquer governo, federal, estadual ou municipal, somos independentes. Não temos compromisso 
com o poder público como grupo empresarial. Nosso objetivo é com a iniciativa privada.  
 
O jornal assume uma posição política? Conservador, progressista, esquerda, direita, centro? 

A preferência é com o fato. A minha preferência pessoal não pode contaminar o jornal. Isso é muito 
definido, um processo que se iniciou lá atrás. O Jornal do Povo foi inspirado por partido político, 1949, o 
eleição com Dutra, o PSD foi quem fundou o Jornal do Povo, inspirado pelo senador Filinto Muller, 

controvertido, mas no mato-grosso do Sul deu muito apoio a gente do estado. Ele inspirou a criação três 
jornais. Em 1962, meu pai assumiu e foi até 1990. Quando entrei na redação em 1991, e aí contratei 
Flavio Atala, ele tinha trabalhado no Jornal do Brasil, e veio apanhar o fim da vida da mãe dele. Ele disse 
que tem de ser a cara de Tres Lagoas. E entrei num processo de assimilação dessa nova prática. O jornal 
aos poucos foi sendo mais voltado para o geral do que para a finalidade política partidária. Meu pai era 
promotor de Justiça. Minha família teve um compromisso político muito grande. E depois voltei para o 
PMDB. Foi uma besteira ter mudado de partido. Mas voltei só como filiado, não disputei mais eleição, 
nem nada. E depois botei que tinha de me afastar. Embora hoje a política está sendo ocupada pelos 
atrevidos e insistentes. O sujeito fica insistindo, insistindo, insistindo para um determinado cargo, 
passando a mão no eleitor, andando para cima e para baixo, em uma ou duas eleições acaba se 
elegendo. O reflexo hoje da má formação do Congresso, que é minoritária e não majoritária, tem menos 
gente ruim e mais gente boa, mas os ruins alimentam, eles fazem um estrago de repercussão. 
 
Qual é a vocação para o jornal regional? 

O jornal está atravessando a fase da sobrevida. Os que são do município, os que conheço, são muito 
modestos. Esse cara que é pendurado em prefeitura e Câmara Municipal, ele não vai alcançar o quê? 
Credibilidade. Ele está a serviço de quem está pagando, não é verdade? Esse é o mal da humanidade. 
Quando quer um jornal independente, vai sofrendo. Não há consciência do empresariado de que se ele 
anunciar e fortalecer o jornal economicamente, que vai prestar um serviço para ele, o jornal vai ter 
sobrevida e vai ser a defesa da defesa da sociedade. No nosso caso, como temos rádio e jornalismo na 
TV, então é diferente. Mas é difícil.  
 
O sr. acha que a política como é hoje acaba prejudicando o consumo de notícia? 

O problema é educação, o sujeito não tem cultura, não tem leitura, não tem instrução. Ele está envolvido 
no dia a dia. Só um segmento tem nível superior, gosta de ler, tem vocação para vida pública, tem talento, 
observando os acontecimentos. Se fosse diferente, o país não estaria passando por isso aí. A capacidade 
de discernimento do cidadão passa pelo nível de leitura dele. Se ele lê livros, lê jornais. Senão fica 
alienado, fica só na televisão, vê o cara bonitinho que promete muito e acaba caindo nessa conversa 
fiada.  
 
Mas esse é um problema... 

Isso vai comprometendo mais ainda a dificuldade dos jornais, porque vai comprometendo mais ainda a 
prestação de serviços de informação que um jornal pode prestar à sociedade. O sujeito não lê. O custo 
industrial do jornal é fantástico, tem papel, tinta, impressão, impressor, chapa. É uma despesa fantástica. 
Isso está inviabilizando, Ó, o Estadão e a Folha, vê quanto caiu, chegaram a ter quase 500 mil 
exemplares. 
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AGÊNCIA ESTADO 

Teresa Navarro, editora-chefe 
Data da entrevista: 17 de novembro de 2017 

 
Oi, Teresa Navarro. É o Eduardo. Podemos falar? 

Vamos ver como posso te ajudar. Sei que precisa de bastantes detalhes. Mas nem tudo eu vou ter, mas 
nem tudo vou poder abrir. Mas já tem algumas coisas que já vou te falar, porque já te ajuda. A Agência 
Estado foi criada em 1970. 
 
Sim, isso eu já sei. Quando enviei o roteiro prévio e falei em breve histórico, eu queria um breve 
histórico seu, dentro da agência... 

Entrei no Grupo Estado em 4 de julho de 2005, entrei na equipe de Empregos e Setores, que é a 
cobertura de negócios, vim da Gazeta Mercantil, não diretamente, mas tinha passado 11 anos na Gazeta 
Mercantil. Queria dar um tempo de chefia, e surgiu uma vaga de reportagem. Estava numa revista antes 
de vir aqui, da revista Foco, com o Zé Paulo Kupfer, como editor-chefe. Eu queria voltar para reportagem, 
estava cansada de minha experiência de chefia. Vim para a Agência Estado fazer algo totalmente 
diferente do que já tinha feito na minha vida. Nunca tinha trabalhado para fazer tempo real. Brinco que 
meu tempo sabático durou menos que um ano e meio. Porque daí já fui promovida a editora do 
Empresas. Depois passei a editora do AENews, editora-executiva e agora editora-chefe. O AE News é o 
nosso pacote principal, que mais vende. 
 
Sobre o número de empregados, você pode falar quantos são?  

Na Agência Estado toda, incluindo Broadcast? Não tenho esse número exato, mas uns 250 funcionários 
em geral. Acho que 90% são Broadcast. Agência de notícia, o problema é que tem poucos jornalistas 
dedicados exclusivamente à agência de notícia, que é a distribuição de matéria. Porque eles têm de 
pegar todo o material produzido pelo Broadcast e pelo Estadão empacotar. Se for pensar a agência de 
notícias, todos os jornalistas trabalham para ela. É difícil falar quantos funcionários você tem na agência 
de notícias mesmo. Eu não faria essa divisão. A redação do Estadão, tudo o que a redação produz, a 

gente pode distribuir. Tudo o que a redação do Broadcast produz podemos distribuir. Mas, teoricamente, 
o repórter que trabalha para o terminal trabalha para a agência, porque está produzindo notícia. É muito 
integrada a redação. 
 
Quanto são jornalistas?  

Metade.  
 
Esse número vem decaindo?  

Decrescente, já teve corte de uns 20%. Somos menos impactados do que os veículos normais, por dois 
motivos. Num primeiro momento, a agência de notícias que distribui matéria passou a ser uma alternativa 
menos custosa, mais barata, em vez de manter uma redação enorme. Vendemos notícia para os 
principais jornais das principais capitais dos 27 estados. Se você tem uma redação muito grande, ela 
acaba saindo mais caro do que comprar notícia. Você pode manter uma redação mais enxuta, mas 
mantém o contrato com uma agência de notícia para manter matéria. Agora nos últimos anos a crise do 
jornalismo se tornou tão intensa que aí começou outro processo, que foi de corte nos pacotes. Vendemos 
pacote, que é um de política, economia. Outro de variedade, de esportes. A pessoa pode comprar só 
esportes. Só política. Ou quero comprar tudo. Com o agravamento da crise, começamos a sofrer também, 
porque aí já tinha que cortar inclusive custo com fornecedor. 
 
Quanto é a produção diária? Textos? Imagens? Vídeos? Infografias? Outros (quais)? 

Varia, mas mensalmente, mais ou menos 20 mil notícias distribuídas para jornais e sites. Só textos. Não 
estamos falando de fotos.  
 
Mas vocês comercializam fotos também. Seriam quantas? 

Espera. Não tenho de fotos. 
 
Vocês divulgam o número de clientes? Veículos de comunicação? Jornais ou sites noticiosos? 

Posso te dar um valor estimado, mas não números exatos: a gente tem mais ou menos de 200 a 250 
clientes. Jornais, sites, rádios, principalmente. Revistas também. 
 
Você tem alguma estimativa do alcance do conteúdo distribuído pela agência? Número de 
leitores? Outra métrica? 
Fui assessora de imprensa, no intervalo entre a Gazeta e a revista. É impressionante como uma notícia 

que é divulgada na Agência Estado repercute no Brasil inteiro. Ela sai em todos os lugares. Tem uma 
repercussão. Eu costumo dizer para as assessorias que o impacto da Agência Estado é bem 
interessante. Temos um terminal especializado, que pega um público muito qualificado, empresário e 
mercado financeiro, então é um público qualificado e depois penetra no Brasil inteiro via agência de 
notícias. As assessorias de imprensa que conseguem emplacar coisas aqui para elas dá um impacto 
muito grande. Agora você pode procurar um tema e fazer uma busca para ter uma ideia. 
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Você tem uma lista de clientes? Distribuição por Estados? Municípios? 

Somos líderes tanto em notícias quanto em fotos, em nível nacional. Porque tem a Reuters que tem 
conteúdo internacional, mas essa é outra história. 
 
Vocês tem parceria com alguma agência internacional? 

Não, nem Reuters, nem Bloomberg. Somos clientes da Dow Jones, mas não é parceria. Eles vendem 
conteúdo internacional para nós. Mas posso vender também Dow Jones, porque traduzo e vendo.  
 
Qual é a política de distribuição? Há exclusividade de alguns conteúdos para o Estadão? 

Notícias produzidas pelos correspondentes, a gente não produz. Os colunistas, vendemos 
separadamente. Se alguém quer comprar o Celso Ming ou Eliane Catanhêde, tem de pagar um adicional. 
O conteúdo do jornal do dia seguinte é distribuído para os sites e no dia anterior para a mídia. A gente 
produz muito mais do que a gente distribui, separadamente. Broadcast, por exemplo, tem muita coisa que 
não distribui. Porque não faz sentido, mercado financeiro, muito técnico, não interessa para os jornais. A 
gente acaba distribuindo, de economia, alguma coisa do Broadcast. Variedades, cultura, é tudo do jornal, 
porque a gente não faz aqui.  
 
Evolução e distribuição dos jornalistas correspondentes locais? 

Não. Só tem um correspondente em Ribeirão Preto, que cobre agronegócio. Já tive em Belo Horizonte e 
Porto Alegre, por custos. E aí gente tem internacional, Londres e Nova York.  
 
A atribuição de créditos é obrigatória? E nos textos? Há uma política de verificação? 
Sim, a gente vende a marca, que é Estadão Conteúdo. O grupo entende que a marca Estadão é mais 
forte. Então reforça a marca Estadão.  
 
Mas eu peguei bastante coisa assinada como Agência Estado. 
É antigo. De uns 3, 4 anos para cá, mudou para Estadão Conteúdo. Era Agência Estado. Você vai ver os 
dois. Ontem mesmo dei um Google aqui e achei uma matéria na Época e estava Estadão Conteúdo. 
 
Existe uma preocupação de vocês para saber se o texto foi creditado ou não? 

Não, o que a gente se preocupa é com o uso indevido da notícia. Pirata. Às vezes, você pega reprodução 
de matéria nossa, nem tanto pela mídia, mas blogs, coisas menores, sem pagar. E aí a gente vai em 
cima.  
 
Mas eu peguei jornais pequenos que, não sei se eram são assinantes ou não, usam o material de 
vocês, mas eles não davam crédito... 

Se você pegar o nome, posso saber se são clientes ou não. Eles têm que creditar, mas não temos uma 
equipe para fazer checagem. A gente checa mais o uso indevido. Isso acaba aparecendo. Já temos 
várias vezes. O que a gente não se preocupa tanto em checar os nossos clientes. 
 
Como tem sido a transição para o digital? 

A operação está mais difícil. Não sei se está encolhendo. Está estagnado. É um segmento que está 
estagnado. Porque, às vezes, tem inadimplência, tem clientes que demoram para pagar.  
 
Mas em termos operacionais, tiveram de fazer alguma mudança, ter notícias mais curtas, mais 
rápidas ou não mudaram nada? 
Não mudamos. O que estamos fazendo mais é integração com o Estadão. A área de conteúdo está bem 
integrada com o Estadão, inclusive ela fica sentada junto com a redação do Estadão, porque tem mais 
sinergia com o Estadão do que com o Broadcast. 
 
Houve mudanças significativas em relação à produção para atingir o público do digital e 
particularmente o mobile? 

Não, não mudou. 
 
Quando e como a agência cobre o noticiário local? Quando um fato distante da sede é distribuído 
pela agência em seu serviço? 

Aí a cobertura é feita pelo Estadão. Quando tem alguma coisa local, o Estadão tem uma rede de 
colaboradores, e ele é quem aciona, e a gente aproveita esse conteúdo para distribuir. Não é o tipo de 
coisa que a gente, daí que te falo que tem muita sinergia com o Estadão, porque acontece alguma coisa 
em Sorocaba, para o jornal é muito importante, para o broadcast não tem nenhuma importância. Somos 
muito focados em economia. Então, a agência, a distribuição de notícias, temos mais sinergia com os 
conteúdos do Estadão. 
 
Como você vê a influência da Agência Estado sobre os jornais brasileiros? 

É um pouco do que já tinha falado. Acho impressionante. Às vezes viajo para o Nordeste, e pego os 
jornais locais para ver o que é conteúdo nosso e o que é local. Percebo que toda a parte de 
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macroeconomia, política, basicamente é feito com nosso conteúdo. Tem um pouco de colunista local, 
esporte, polícia, coluna social, que é mais deles. Mas acho que eu considero um impacto grande e acho 
que nossa responsabilidade é muito grande. Temos uma responsabilidade muito grande no Broadcast, 
porque faz preço no mercado, então temos cuidado com o que a gente publica. E na distribuição de 
notícias a gente tem uma responsabilidade grande porque tem penetração grande também. Dependendo 
de uma empresa de varejo, que está presente no Brasil inteiro, ela fica super preocupada dependendo da 
notícia que sai. Temos de ser muito corretos e conservadores na produção de notícias.  
 
Você falou o numero de terminais Broadcast, não? 

Não, esse número eu não vou te dar. 
 
Porque eu vi no site de vocês que são mais de 10 mil terminais. Esse número eu posso usar, né? 

É, mais ou menos. Pode, pode. 
 
Vocês têm matéria exclusiva para o Estadão que não podem distribuir? Matérias de Fausto 
Macedo, por exemplo. 

Fausto Macedo está no nosso Broadcast. A distribuição a gente tem o limite é mais para a região São 
Paulo, que tem mais de embargo. Mas matérias mais exclusivas a gente acaba distribuindo depois, 
dependendo do que for ela sobrevive. Não temos tido problemas. Principalmente porque já teve no 
passado, bastante, mas hoje em dia a própria situação da mídia, a quantidade de notícia, de informação, 
então tem mais restrição é o Broadcast, porque a gente tenta, é um produto mais especializado para o 
mercado financeiro, esse a gente tende a preservar um pouco mais o conteúdo dele.  
 
Imagino que faturamento da agência vocês não divulgam... 

Você pode checar no balanço, que é publicado. Tanto da Agência Estado, quanto do Grupo.  
 
Obrigado pela entrevista, Teresa. 
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ASSOCIAÇÃO DE DIÁRIOS DO INTERIOR (ADI-BRASIL) 

Jedaias Pereira Belga, presidente 
Data da entrevista: 17 de novembro de 2017 

 
Eu queria que o senhor começasse falando um pouco de seu veículo. 

Tenho um regional, na cidade de Cia Norte, de 70 mil habitantes. O jornal tem 52 anos de idade, diário, 
de terça a domingo. A Tribuna de Cia Norte tem tiragem de 4,5 mil de terça a sexta e no domingo 5,5 mil. 

Presidente da ADI-BR há dois anos, já fui presidente da ADI-PR por cinco anos. Todos os estados da 
federação têm ADI regionais, do Rio Grande do Sul, de Florianópolis, do Paraná, de Minas, Mato Grosso. 
Em São Paulo, é a APJ, uma outra associação. Para você ter uma ideia, a ADI do Paraná é líder absoluta 
da mídia do estado, temos 21 jornais. Cobrimos 95% do Paraná pelos jornais do interior. O maior jornal é 
o Gazeta do Povo, de Curitiba, que não faz mais impresso. O maior jornal impresso é a Folha de 
Londrina. O segundo maior é o Diário de Maringá. Simultaneamente, tiramos 180 mil exemplares dia. E 
assim sucessivamente, Santa Catarina 80 e poucos jornais. De Minas para cima não temos. Não tem 
jornal de interior no Nordeste. Só têm jornal da capital e não dá para fazer associação com um ou dois 
jornais. O Rio de Janeiro é muito pouco.  
 
Que tipo de jornal vocês congregam? 

Nossa associação é dos Jornais diários do Interior. Tem outra associação, a Adjori, que não tem nem 
comparação. São jornais de terça-feira a domingo. Você vai comparar a Folha de Londrina com quem? A 

associação existe há 25 anos.  
 
Qual é a composição padrão das redações dos jornais do interior. Quantos repórteres, editores, 
fotógrafos? 

A redação é normal. Eu tenho três jornalistas, todos eles formados, dois diagramadores, tenho uma 
máquina impressora rotativa. A maioria dos jornais faz uma imprensa tranquila, de cobrança, normal como 
qualquer um. Você pode entrar no site de qualquer um, abrir online e ver a qualidade deles, prestativa. 
Qual é o diferencial? Por que “tomamos” o espaço dos grandes jornais? Porque somos jornais líderes 
absolutos da nossa região. Eu sou líder da região de 21 cidades. Porque sou órgão oficial das prefeituras, 
publico as leis, faço tudo. Os grandes jornais do Paraná não fazem isso há muito tempo. A mídia só vai 
sobreviver regionalmente, porque a mídia impressa nacional não tem muita sobrevida. 
 
Poderia explicar mais? 
Não que a grande mídia, a Gazeta do Povo era o maior jornal do Paraná, tirava 80 mil exemplares. 
Depois começou a cair, cair e cair. Por quê? Porque o custo operacional de distribuição, são 309 
municípios, o custo de manter sucursal, não viabilizam mais com a receita. E começaram a enxugar, 
enxugar. Vinham com mais matéria da capital e nacional. E o leitor do interior, aqui damos a matéria do 
dia-a-dia, da igreja, da região, e começamos a ocupar esse espaço. Hoje, disparadamente, não tem mais 
para ninguém. E o vale o mesmo para o Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina. Você há de convir que 
comigo que a Folha de S.Paulo, considerado o maior jornal, não tem assinantes em grande número em 

cidades como Bauru, Botucatu. Capital é capital, o povo quer saber de notícia local, esse é o nosso 
grande filão e onde partimos forte para fortalecer a mídia regional. Nossa preocupação é primeiro com 
local, regional, estadual e, se possível, notícia de grande repercussão nacional. É a regionalização da 
notícia que faz com que as ADIs cresçam no interior.  
 
A maioria assina agência de notícias? Quais? 
Quase todos, eu mesmo assino Estadão. Uns é Folha, outro Estadão. Eu uso só quando há alguma 
matéria de interesse nacional, porque acho que tenho de dar algo para o local. A gente paga a Agência 
Estado, mas usa pouca coisa Usamos futebol, notícia política. Ou a gente usa também um pouco matéria 
que não seja de muita conotação política, porque os grandes jornais cobrem. Econômica, usamos muito 
material econômico da Agência Estado. Futebol também.  
 
Isso vale para os outros jornais da ADI. 

Cada dono de jornal, cada diretor, cada redação, tem uma visão. Não temos condição nenhuma de saber 
se não for por meio de uma agência nacional. Economia. E alguma matéria política, de grande 
repercussão. O resto é dedicado a fatos regionais. Nosso foco é o regional, porque não adianta falar coisa 
de Brasília, a repercussão é muito ruim.  
 
Quais são os principais critérios de seleção do noticiário? 

Prefeitura também, mas notícias de cotidiano e regional. Mais regionalizado. É o nosso foco. Estamos 
vendendo nossas assinaturas e temos jornais impressos com base na regionalização. Se não fizéssemos 
isso, não teríamos mais mercado. Está muito difícil. Não tem para onde correr. É coisas que ocorrem nos 
municípios. Tenho circulação de 20 municípios. Ontem houve uma apresentação para crianças autistas. 
Exatamente, porque o leitor se vê no jornal. É muito próximo o veículo das pessoas. E isso me traz leitor e 
anunciante. 
 
Do faturamento, quanto é proveniente de publicidade? 
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Hoje, com certeza, publicidade é 80%, assinatura só dá 20% a 25%.  
 
Como tem sido a transição para o digital? Como se dá a diferenciação entre portal e impresso? O 
que vai para um e vai para o outro? 

Eu acho que o jornal impresso regional vai sobreviver. Mas estamos todos os jornais da ADI, online, todos 
investindo muito, divulgando muito e alto. E já está dando resultados excelentes. Somos líderes online 
também no Paraná, com mais de 2 milhões de acessos. Temos duas pessoas que pegam as notícias 
regionais, dão a redação online, e no site damos mais notícia nacional. Porque aí nosso leitor de Cia 
Norte também quer saber do noticiário nacional. Estamos seriamente envolvidos, fazemos palestras, 
todas empresas estão investindo. O Bonde da Folha de Londrina tem 2 milhões de acesso.  
 
Como é que fica a questão do público online e do impresso? 
O online não estamos cobrando nada, estamos fazendo tudo em aberto, por enquanto. Não temos a 
cobrança que a Folha, Estadão e Globo estão fazendo. O nosso, por enquanto, é aberto. Ele vai acessar 
o online de graça e o impresso também. Alguns jornais já começaram a cobrar e tal. Os dois vão 
caminhar juntos. Outro dia publiquei uma notícia no impresso. Botei no ie deu 50 mil acessos. Então não 
posso perder esse ganho. Obviamente daqui a algum tempo, se a coisa estiver melhorando, vou cobrar 
alguma coisa. Por enquanto, estamos investindo. 
 
E a iImpressão e distribuição? 

Dos 21, só 2 não tem gráfica própria. Muitos não têm máquina rotativa, mas plana. 
 
Qual é o espaço dedicado ao noticiário político? Quais os critérios de noticiabilidade que adotam? 

O grande foco é notícia regional. Não adianta aqui em Cia Norte notícias de Brasília. Mas economia 
damos, esportes, óbvio. Política nacional a gente até dá. Damos política regional, notícia do governo do 
Estado. Esse oba-oba não damos, não. O Picciani, o Zé Dirceu dançou. A grande mídia e as redes 
sociais já cobrem isso. Não há interesse do meu leitor. Ele quer saber o que a cidade aqui do lado, São 
Tomé, o prefeito está fazendo uma obra. È a regionalização da notícia. Damos política, sim, mas só as 
mais importantes é que damos, algo que possa prejudicar a população, tipo a Previdência. Essa nojeira 
do dia-a-dia, não damos, não.  
 
Vocês pressupõem que o público já está informado pela grande imprensa e pelas redes sociais. 

A rede social é muito forte, você sabe tudo. Se você ligar, vai ver a transmissão da assembleia do Rio de 
Janeiro. Jornal Nacional vai dar às 8 horas da noite. Não tem significado nenhum para meu leitor dar essa 
notícia. Política, Bolsonaro tem 70% no Espírito Santo, temos de dar, Ciro Gomes vai estar fazendo 
alguma coisa não sei onde, são informações úteis que damos. Porque senão não vai somar nada. Alguns 
têm visão diferente, mas a minha é essa. Por isso que acho que os grandes jornais perderam a 
circulação, caiu violentamente. A minha cidade tinha 600 assinaturas da Folha de S.Paulo e agora tem 5. 
O Estadão também. A coisa tem de ser regional, senão não sobrevive. 
 
Fizeram a cobertura impeachment e das denúncias contra o Temer? 

Obviamente. Se não desse, seria uma coisa sem sentido. Agora, falar que mandaram o Cunha de Brasília 
para Curitiba, isso não tem sentido. Caçar o Temer, primeira vez, segunda vez. A gente dá o que vem 
nacional. Tipo, essa votação das denúncias. Coloca o Temer não foi caçado. Quem votou a favor, 
mostramos os nossos deputados aqui e fazemos um comentário em cima. Mas o grosso vem nacional. 
Não temos ninguém nos representando, compramos a Agência Estado para isso. 
 
Qual a relação e/ou postura política com o presidente? Com o governador? Com o prefeito? 

Quando falo publicidade pública, não digo que seja só release de Prefeitura, mas quando você tem de 
publicar os atos oficiais, você se transforma em órgão oficial. Para você tenho 15 prefeituras que sou 
órgão oficial. Tem uma verba publicitária separada. Está dentro. É uma verba separada. Quanto às 
matérias de release, existe uma mídia feito por meio de uma agência, mas a gente faz segundo o que a 
prefeitura manda, mas com critério. Não é publica tudo o que tem, não é isso. 
 
Deixe eu tirar dúvidas, quando o sr. falou publicidade pública. O sr. falou dos atos oficiais. 

É Lei. O município tem obrigação de publicar. Você tem uma licitação para um órgão oficial publicar todos 
os atos da administração. Um ganha, outro perde. Mas nem todos têm verba de publicidade para publicar 
release, então não publica.  
 
O sr. participou de uma licitação de uma prefeitura ou cada edição tem uma escolha? 

Não. Chama-se pregão eletrônico, qualquer um da região que queira participar, e faz um contrato anual. 
Normalmente faço por centímetro de coluna. Cada ano renova.  
 
Quanto isso dá dentro de um faturamento da empresa?  

30% mais ou menos.  
 
Em relação aos releases, vocês publicam? 
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É Lei. A prefeitura para publicar precisa licitar uma agência de publicidade e é o mesmo que aquele 
pregão, participam dez ou doze, e aquela que ganha tem uma verba para publicar material da Prefeitura. 
Aí você publica o anúncio. É anúncio tipo vacinação, sabe, esse tipo de informação.  
 
Não, queria saber sobre os releases que vocês recebem. Como vocês usam? 

Não, não usamos isso. Agora existe o release da Prefeitura, existe. O cara vai lá inaugurar uma escola. 
Cabe à redação, decidir. Publicamos alguma coisa, mas tem de passar pela redação. Não temos 
obrigação de publicar nada. E nunca publicamos na íntegra. 
 
Os jornais da ADI estão recebendo dinheiro da Secom, pela Midiacad? 

Muito raro, mas recebe. A ADI não recebe nada, mas os veículos. O que recebo, de vez em quando, 
muito raro, foram alguns anúncios do Ministério da Saúde, mas relativos a vacinação. Mas de política não 
recebemos nenhum. Este ano foram só dois. São anúncios muito esporádicos, que não representa quase 
nada. A Secom, 90% da mídia dela, é para jornalismo nacional.  
 
O que o sr. acha disso? 

Acho que eles não conseguiram entender ainda a importância. Nem culpo ninguém da mídia do interior. 
Eles chegam lá, tem uma verba grande, distribuem para Folha, Estadão e acham que estão certos. Mas 
não estão. Essa é a grande luta que tenho em Brasília, somos líderes absolutos do interior. Estamos 
tentando mudar. Mas de positivo não tem nada. Anuncia na Veja, no Estadão, no Globo e no RBS. E está 

tudo certo. É não está nada certo. É muito difícil. 
 
Qual o prejuízo de vocês? 

Prejuízo nenhum. Só deixa de ganhar. É muito difícil tentar modificar. Òbvio, se tivesse mais recursos, a 
empresa melhoraria. Mas a gente não conhece. A gente vai lá briga, briga, e consegue anúncio de 
vacinação, de colheita, um quarto de página. Não consegui colocar na cabeça dos pensantes da 
importância que tem os jornais do interior.  
 
Qual é a vocação para o jornal regional? 

Bato na mesma tecla, é se fortalecer cada vez mais no nível regional. Não adianta querer achar que vou 
ser nacional. Porque já vários regionais tentaram ser estaduais, em Cascavel não conseguiu. A Folha de 
Londrina não conseguiu e hoje é líder regional absoluto. É se fortalecer onde estamos, na casinha da 
gente, investindo na estrutura impressa e na mídia local.  
 
Obrigado pela entrevista, senhor Belga. 
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DIÁRIO DO RIO DOCE – GOVERNADOR VALADARES (MG) 
Raimundo Carlos Santana, editor-chefe do Diário do Rio Doce 

Data da entrevista: 20 de novembro de 2017 
 
Bom dia, vamos começar falando de sua trajetória. 

A minha história no jornalismo começou por acaso. Aqui em Valadares, no ano de 2005, não havia 
faculdade de jornalismo. O curso mais próximo era em Belo Horizonte. O jornal na época formava os seus 
próprios repórteres. Foram vários jornalistas que entraram. Passei por todas editorias, comecei em 
polícia, depois de esportes, cidades, economia e editoria de política e economia. Entrei em 1995, porém, 
em 1994, trabalhei por um curto período no Jornal da Cidade, que já estava em processo de 
encerramento de atividade. Trabalhei três meses. Mas minha história começou mesmo no Diário do Rio 
Doce. E concomitante passei a atuar na assessoria de comaunicação da prefeitura, e esse tempo todo 
trabalhei nos dois lugares. Só tive uma pausa de março de 2001 a dezembro de 2005, onde fui para os 
Estados Unidos. E lá trabalhei num jornal, que comecei The Immigrant. Era um jornal quinzenal, 
praticamente comunitário, ele que faz o elo entre os brasileiros e as outras etnias, mas é muito ligado às 
autoridades brasileiras nos Estados Unidos, principalmente o Consulado. Em 2005, voltei e continuei só 
na Prefeitura. Só no ano passado fui convidado a voltar para o jornal. Mas fui assessor de várias 
empresas, o GV Shopping, a Faculdade de Comunicação, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Voltei para o 
Diário do Rio Doce dia 4 de novembro de 2016. 
 
Quantos repórteres, editores, fotógrafos tem na redação? 
Hoje à tarde vou te mandar um histórico bem resumido do Diário do Rio Doce com relação à tiragem, no 
breve histórico. O Diário do Rio Doce passou por uma reformulação, porque a crise econômica nos atingiu 
direto, assim como vários setores. O jornal precisou enxugar a folha de pagamentos. Quando entrei, havia 
3 editores, 5 jornalistas e 3 estagiários até novembro de 2016. Em dezembro, ficamos com 1 editor, 1 
repórter e 1 freelancer. O jornal é diário, só não circula na segunda-feira. O nosso deadline de produção é 
17 horas. O fechamento vai até 21, a primeira página vai até as 19h30, 20 horas. 
 
Assina agência de notícias? Quais? 

Recebemos Várias agências, várias assessorias de imprensa. Tenho um mailing que recebemos de 
várias agências. E local temos assessoria de imprensa. Tem outras duas jornalistas que fazem a coluna 
social, que revezam durante a semana. Olha, estamos, no final deste mês, com uma agência de 
publicidade que está fazendo a reformulação do jornal. Cancelamos todas as agências pagas. E estamos 
em negociação para fechar com duas agências de notícias, é o publicitário que está negociando. 
 
Qual é o equilíbrio entre notícias locais e nacionais? 

Esta pergunta é interessante. Até novembro do ano passado, o jornal dava muito destaque para notícias 
nacionais e das redes sociais. Ele havia perdido muito da cobertura local e esse foi um dos pontos que eu 
entrei e mudei. Hoje as primeiras páginas do jornal, dedicadas à notícia, posso dizer que 95% é regional e 
local. O jornal circula diariamente com 12 páginas e aos domingos com 16. Da página 1 a 5, são, 6 e 7 
são coluna social. Depois, vem entretenimento. E as duas últimas são para esporte nacional e local. E às 
vezes vem política nacional na segunda parte, nas páginas 9 e 10. 
 
Principais critérios de seleção do noticiário? 

O jornal perde o sentido se ficar só nacional. Com as redes sociais, a gente não consegue dar um furo 
todos os dias. A comunicação está muito rápida. O que a gente faz é só comentar o nacional. Porque a 
notícia já foi dada. Todo mundo já está sabendo. O que for sair amanhã já é para comentar a notícia que 
todo mundo já sabe. Mas no local não temos concorrente, e o jornal está completando 60 anos. Ele foi 
criado pelos idealizadores exatamente para poder ser a ferramenta de comunicação do valadarense. 
Como somos uma cidade polo, com uma influência sobre 50 cidades, a gente valoriza muito isso. 
 
Faturamento? Quanto é proveniente de publicidade? 

A publicidade é tudo. A venda do jornal não paga nem a distribuição. A maior fonte é a publicidade. O 
negócio é que a crise é que o mercado todo sentiu a crise. E se uma empresa reduz o faturamento, ela 
vai começar a cortar. Então ela vai cortar na publicidade. Mas já estamos recuperando bastante mesmo. 
Foram dois anos difíceis, mas estamos buscando alternativa. Estamos criando edições especiais. Tem 
várias entidades que nasceram com a emancipação, empresas com 50 e poucos anos. Estamos fazendo 
edições para estas instituições. o próprio jornal vai completar 60 anos e vai fazer uma edição especial. O 
jornal serve de referência para a cidade. 
 
Como é a relação com os donos do jornal? 

A relação é o ex-diretor presidente, o Edson, ele faleceu em julho. O jornal é uma sociedade em que os 
proprietários edsoncordeiro e o Getulio. O meu relacionamento maior era com o Edson. O Rodrigo 
assumiu, filho dele, tenho pouco contato. Tenho autonomia para abrir e fechar o jornal. Ele não interfere 
na redação. Lógico que, às vezes, vem uma ou outra solicitaçaõ, mas temos autonomia para definir o que 
vai sair no jornal no dia seguinte. 
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Como tem sido a transição para o digital? 

Começamos essa transição antes de existir internet. Quando comecei no jornal, tínhamos um caderno 
Diário do Rio Doce State News, quando houve na década de 1980, com o boom da imigração para os 

Estados Unidos, fazíamos um jornal aqui com correspondente lá. Fazíamos um caderno que era enviado 
para lá toda semana. Essa interação vem desde 1985, 1984. Com o advento da internet, criamos o Diário 
do Rio Doce online, no qual a gente dá uma variedade de informações. Procurando o público de fora e 
também o de dentro, usamos o Facebook e Twitter. Mas o impresso é que a grande paixão desta cidade. 
 
Como se dá a diferenciação entre portal e impresso? 
Linkamos a matéria, só chamando. E aí o assinante tem o login e a senha. A redação online funciona no 
mesmo lugar, mas tem um editor específico. Ele é o diagramador do jornal, e na medida em que ele 
diagrama já vai lançando no online e em um determinado horário ele atualiza a página. Só no final da 
noite ele atualiza a rede para não matar o impresso. 
 
Número de páginas durante a semana e no domingo? 

12 e 16. 
 
E a iImpressão e distribuição? 

Temos gráfica própria. Leste Comunicação. Offset, um equipamento muito moderno, adquirido há cinco 
anos, com impressão de altíssima qualidade. 
 
Perfil do público-leitor? 

O nosso público hoje atinge a todas as classes. Não tem muita distinção. Por ser um jornal local, um dado 
interessante é que essa turma jovem ela acessa mais o online. E os mais tradicionais é que vão para o 
impresso. Temos uma faixa etária de uns 40 para cima que lê mais o impresso. É porque já vem como 
tradição de família.  
 
Qual é o espaço dedicado ao noticiário político? 

Nós seguimos a linha do local. Porque a política aqui é bem complicada. Não falta material, não. O 
nacional, como falei, não sou nem eu que edito. Porque vem de agência e o setor da diagramação do 
jornal é que edita. Claro que na minha editoria, quando um assunto nacional envolve o local, a gente faz a 
transição. Utilizamos um gancho para desenvolver a matéria. Um fato é a questão da reforma das 
Previdência ou Trabalhista, e desenvolve na cidade, ouvindo as pessoas, as entidades e profissionais dos 
setores. Dá para discutir bem a política. Em Valadares, sempre foram grupos que mandam na cidade. 
Temos hoje, pelo menos dois grupos, polarizados. Tem um terceiro e quarto, que quando vai ver, ficam só 
esquerda e direita. Hoje é a direita que está no poder. Mas nos últimos oito anos era a esquerda. 
 
Qual a relação e/ou postura política com o presidente? Com o governador? Com o prefeito? 

Nós somos neutros. Porque legitimaram o mandato dele, então não podemos ir contra. O jornal tem a sua 
opinião, agora a gente tem de respeitar as regras. Não vamos, por exemplo, criticar uma postura de um 
presidente da República se ele está legitimamente no cargo. Vamos criticar atos que venham a contrariar 
a vontade popular. Temos uma questão política local, que é de oposição. E o governo do Estado importou 
quase todos os membros do governo local, ou seja, conseguiu um espaço no governo estadual para 
continuarem fazendo política regional na cidade. Por exemplo, temos um hospital regional em construção, 
tem 70% pronto e 30% está parado. Tem três anos, a obra está parada. Por quê? Porque começou 
começou no governo Anastasia. Repasses de emendas parlamentares, para o governo local não vem 
nada. O que tem vindo para cá são uns deputados eleitos na região que se dizem por Valadares, mas que 
não têm base na região. Na política, Valadares vem perdendo muito com isso. Mas já vem há 8 anos. 
Antes era o contrário, o governo estadual era PSDB e o local era o PT. 
 
Como fica a questão com o prefeito? 

A gente apoia como apoia qualquer outro prefeito. Lógico que todo órgão de imprensa vive de publicidade 
e este agora não tem dado nada para o jornal. O que for bom a gente divulga. O que não for tão bom, a 
gente ignora.  
 
O que seria isso, releases? 

Cobertura de uma forma geral. Mesmo as pautas que temos de ouvir, a gente ouve a Prefeitura. Só não 
deixa direcionar a nossa redação. É uma relação de respeito. O governo foi o melhor prefeito votado em 
todo o país, 82% dos votos, foi quase unanimidade em toda cidade. É um governo que tem um apoio 
popular. O jornal é independente do governo. Não temos nenhum compromisso com o governo. 
 
Vocês não recebem publicidade legal da Prefeitura? 

Não temos. Nem de Câmara de Vereadores. Às vezes, quando fazemos uma campanha, dá um 
percentual, mas muito baixo pela importância do jornal. Tem um Diário Oficial. Antes da internet, eles 
utilizavam o Diário do Rio Doce. Mas depois da internet, eles criaram o próprio jornal eletrônico deles e 

publicam todos os atos lá. Perdemos uma boa fonte de renda. Mas temos de várias cidades da região. 
Todos os atos oficiais têm de ser publicados, editais, no maior veículo de circulação da cidade ou da 
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região. Então se pegar o Diário do Rio Doce temos todos os dias editais de várias prefeituras, do governo 
do Estado e do governo federal. Menos de Valadares, porque legalmente eles investiram. 
 
O jornal assume uma posição política? Conservador, progressista, esquerda, direita, centro... 

A posição política do jornal é da coerência. Ele não puxa nem para A, nem para B. É noticiar os fatos. O 
compromisso é com a informação.  
 
O quanto o jornal consegue engajar a população? 

O jornal é a referência da cidade. Temos um movimento muito grande na área de segurança, da própria 
de comunicação, porque fazemos parte de um sistema com rádio e televisão. Com a saúde, estamos 
desenvolvendo um trabalho para o governo estadual com relação à dengue. Temos um movimento com 
todos os segmentos da cidade, educação, saúde e segurança.  
 
O sr. falou que não tem a agência, mas está pensando em ter de novo. Quem está cuidando da 
edição desse material é o diagramador... 

Três diagramadores, um deles é o chefe. Ele não é jornalista, mas designer. Mas é um funcionário com 
30 anos de carreira e sempre atuando em redação.  
 
O sr. estava falando que quem edita o material político é ele? 

Exato. Esse é material pronto que ele recebe.  
 
Eu percebi que vocês usam muito material sem crédito...  

A gente tem por preocupação a fonte. A gente tem de saber qual é a fonte. E em geral não temos nenhum 
problema, porque tem um material que está circulando em nível nacional. Temos também vários 
colaboradores que são articulistas.  
 
Mas tem material que vejo que está circulando na internet. E ele está na internet. Então é um 
material que circula livre na internet. 

O grosso do jornal é local. Vou te dar um exemplo. Quando morei nos Estados Unidos, ainda tenho muita 
relação de lá, então pego muito material de jornal de lá, que envolve valadarenses que moram lá.  
 
Vocês também tiveram o grande problema do Rio Doce, o grande noticiário daí. 

Já faz dois anos do desastre e até hoje as consequências estão à flor da pele. O rio sofreu demais, a 
fauna e a flora. A cidade toda. Então, assim, foi uma coisa terrível e que vai perdurar por muito mais 
tempo. 
 
Já estamos concluindo, qual é a vocação para o jornal regional? 

Regional, porque a cidade de Governador Valadares, por ser nova, foi criada por migrantes, que vieram 
na época dos ciclos que a cidade viveu, da mica, da madeira, da pecuária. Então a cidade hoje tem uma 
população flutuante muito grande. Mora aqui e tem fazenda. Mora na região. O setor educacional está 
virando referência. Temos uma oportunidade de cursos técnicos e superior. A gente tem uma rede muito 
bem estruturada. Muitas pessoas vêm fazer tratamento, estudar. Essas pessoas acabam tendo acesso ao 
jornal também. Política regional, a gente faz muito também. Fazemos muita cassação de prefeito, muita 
ação do Ministério Público Federal, o Judiciário também muito bem representado. Então temos um 
envolvimento regional muito forte. Aqui temos representações diversas do governo federal, como a 
Receita Federal, que atende mais de 90 municípios. A Polícia Federal atende mais de 100. A 
Superintendência do Banco do Brasil atende mais de 30 cidades. A Polícia Militar atende a mais de 80 
cidades. Estamos envolvidos nesse contexto. 
 
Qual é o perfil do jornalista na redação? 

Valadares tem curso de jornalismo desde 1997. O perfil tem de ser formado e tal. Buscamos muito 
estagiário do curso de jornalismo.  
 
Diferente da época quando o sr. entrou. 

O pessoal daquela época era muito melhor do que hoje. Antigamente, a gente era mais cobrado, fazia um 
jornal vibrante, investigativo. Não tínhamos horário. Éramos muito seletivos. Com toda essa 
transformação que a comunicação teve, o jornalista trabalha cinco horas, e perde uma ou duas horas nas 
redes sociais. Então a produção dele é de no máximo uma matéria por dia. E também a qualidade de 
texto, e o próprio conhecimento da cidade.  
 
O que o sr. está falado é muito importante sobre o perfil do jornalista.  

A menina foi fazer a cobertura de um velório foi perguntar quem era ele. Um dos prefeitos que mais 
deixou legado na cidade. Não foi minha repórter, foi uma repórter de TV, da concorrente. 
 
Já finalizando, vocês têm publicidade do governo federal? 
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Temos. Vou citar uma, por exemplo, o Ministério da Saúde sobre a dengue, Ministério do Trabalho, na 
área ambiental também tem. São grandes agências que não sobrevivem com pequenas verbas de 
publicidade. Creio que haja uma tabela estadual, local. 
 
Sr. Raimundo, muito obrigado pela entrevista. 
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FOLHA DO ESTADO DA BAHIA – FEIRA DE SANTANA (BA) 

Humberto Cedraz, proprietário 
Data da entrevista: 8 de dezembro de 2017 

 
O senhor poderia falar um pouco de sua história e de seu jornal? 

O jornal, em 1984, eu era empresário no setor atacadista, papelaria. Tinha um jornal diário e um 
semanário, a cidade tinha 400 mil habitantes. E eu entendia que Feira comportaria mais um jornal de 
circulação diária. Quando fizemos um estudo de mercado, vimos que não comportava, porque o mercado 
publicitário não era bastante tão forte. Então esse projeto foi postergando para dois anos depois. Em 
1986, não comportava ainda, então publicamos com uma edição semanal aos sábados. Cerca de um ano 
depois, pouco mais, o jornal diário fechou no município e começamos a circular duas vezes por semana, 
um bissemanal. Continuou aos sábados e mais uma edição às quartas-feiras. Observamos nos estudos 
preliminares, que o jornal não poderia ser editado nos padrões da grande mídia. Nos dois jornais diários, 
que tinha aqui em Salvador, na Capital, A Tarde e Tribuna da Bahia. Então fomos atuar num nicho de 
mercado, das cidades do interior, e de outras notícias de outras cidades com notícias com interesse 
localizados das cidades onde circulava. Deu certo, porque fizemos contratos com diversos órgãos de 
administração pública dos municípios e até do estado também. Pouco depois do segundo ano, 
transformamos em jornal diário, em 1998. Eu era presidente da Associação Comercial e Feira de 
Santana, então fazia uma política empresarial, mas só depois que me tornei político. Então já tinha o trato 
com a atividade da comunicação. Na primeira edição, já escrevi a coluna Ponto e Vírgula, que existe até 
hoje. Faço política e alguma matéria especial de geral. Aí se tornou meu grande negócio. O jornal 
trabalhou no vermelho durante três anos e meio, quatro anos, tendo que bancá-lo. Só depois começou no 
azul, de forma tímida, hoje não é grande coisa, mas é sustentável. indo na contramão da grande parte 
dos jornais que efetivamente estão no mercado hoje. 
 
Quantos são repórteres, editores, fotógrafos na redação? 

Temos editor, chefe de redação, os colunistas responsáveis por algumas editorias, como a política, geral, 
a de polícia e a de esportes. A de esportes, temos uma coluna sobre os clubes baianos, os grandes 
nacionais e um grande que esteja na segunda e focamos no campeonato baiano local e uma dedicação 
especial aos esportes amadores, basquete, vôlei, futsal e daí por diante. Demos atenção especial ao 
jornal dos esportes, campeonatos locais de bairro também, dedicamos um trabalho visando amparar o 
que é esquecido pela grande mídia. Nós temos hoje, no jornal, entre repórteres e estagiários, 10 pessoas. 
Tem um repórter fotográfico, que faz polícia também, e mais dois fotógrafos. Temos em todo jornal, cerca 
de 40 profissionais trabalhando, entre contato publicitário, pessoal de redação, publicitário, motorista.  
 
Assina agência de notícias? Quais? 

Não, não assinamos a Folhapress. O que temos aqui é o interesse localizado, as cidades onde 
circulamos. As informações nacionais, são aquelas de domínio público, e puxamos ela para a questão 
localizada. Economia, alguma coisa do governo que tenha impacto na região. Então, fazemos uma 
matéria. Pegamos o nacional e vemos o impacto, positivo ou nacional, nós não colamos matéria de outros 
jornais. Não compramos conteúdo nacional dos outros jornais, porque não serve para gente. O que serve 
são assuntos discutidos em nível nacional com impacto que essas questões têm termos e aqui fazemos 
nossa matéria, com conteúdo oficial do Executivo, Legislativo. Temos colunas da Folha, num primeiro 
momento. Hoje, só Cláudio Humberto, e os colunistas de Feira de Santana.  
 
Qual é o equilíbrio entre notícias locais e nacionais? 

É local, a geral e a política, damos prioridade, damos nacional e estadual também, dentro do contexto que 
falei. temos uma página de polícia, mas não interessa muito, é o dia-a-dia. E se detém apenas ao 
noticiário policial e muita pouca coisa da Justiça como um todo. É a segurança mais. 
 
Principais critérios de seleção do noticiário? 

Pela manhã, as equipes saem com direcionamento dado pela editoria, como um todo, e durante o dia vai 
sendo editado. Não trabalhamos com manchete preconcebida, ela vai sendo construída durante o dia. A 
não ser quando é uma coisa que vai sendo construída, especial, mas isso não é algo que aconteça toda 
semana. É o assunto do dia, da cidade, do estado ou do país. Nosso jornal não tem ligação política. 
Embora eu tenha sido político, mas já não disputo mais cargo nenhum, fui deputado, vereador, secretário, 
minha vontade agora é só o jornal. Mas o jornal nunca foi contaminado pela minha visão política. Eu 
sempre isolei. Ele não está a serviço de um grupo político. Mesmo quando eu tinha minha militância. 
Nunca usei ele como proselitismo. Quando pensei o jornal, pensei em como torná-lo eterno, mesmo 
depois de minha morte. Nunca me permiti usar o jornal para agradar o meu grupo político. E aí é um 
jornal que tem respeito de toda a sociedade por isso. Não tem uma preferência por um grupo político. Não 
tem elogio gratuito, nem perseguição. É o noticiário reto e seco. 
 
Do faturamento, quanto é proveniente de publicidade? 

A maior fonte de receita são as matérias legais, de ordem legal, as publicações, e a publicidade. Temos 
publicidade nacional, de agência, estadual, local e governo federal publica também. Além de empresas 
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nacionais, porque aqui é uma cidade de 620 mil habitantes. E a terceira fonte de receita são os 
assinantes. Temos 4,2 mil assinantes, porque isso sobe e desce. 
 
Como tem sido a transição para o digital? 
O jornal pretende se manter como impresso, mas já temos o jornal digital. Temos o Folha do Estado, um 
site, com um milhão de acessos mensais, atestados, cerca de um milhão.  
 
Como se dá a diferenciação entre portal e impresso? 

O que vai para o site é o dia-a-dia. Temos de ter velocidade. Temos uma equipe trabalhando separado no 
digital. Nem tudo que sai no digital vai para o impresso e nem tudo o que sai no impresso vai para o 
digital. O digital usa muita coisa de matéria nacional e aí não dá essa prioridade. Vamos em busca do 
acesso. É falar sobre os artistas, do fato inusitado, notícias de outras cidades que chamam a atenção, 
quando é violência que chama a atenção, quando é política de um modo geral, não é especificamente. 
Tem todo um colorido. A preferência é o que dá acesso. E aí tem que ser com velocidade. Como no 
impresso é a matéria mais rebuscada, e às vezes mais pesada, tem um toque, o jornal, a manchete e a 
chamada de capa, a gente prioriza, mas há uma profusão muito grande do digital que não tem como 
aproveitar o que está no digital no impresso. E também não achamos interessante aproveitar. Vamos para 
o entretenimento e daí por diante. 
 
Qual o número de páginas durante a semana e no domingo? 

Ele sai dom 16 ou 18 páginas, entre classificado e jornal. Geralmente, sai dois três cadernos, em 
aniversários, já tivemos com 48 páginas, mas só em condição especial.  
 
Número de leitores estimados. E de assinantes? Tiragem? 

O alcance de leitores, se pegar uma média pessimista de seis pessoas, aí vamos ter 48 mil pessoas. 
Chegamos a 8 mil de impressão, raramente descemos um pouco. 1,50 reais. Vendido em bancas, em 
Feira, Salvador e cidades maiores da região. Em Salvador, temos 18 bancas que vendem. E aqui na 
cidade vendemos o jornal na rua, com os vendedores, sinaleiras. 
 
Filiado ao IVC? ANJ? 

ADI-Brasil, um dos fundadores 
 
E onde é feita a impressão e distribuição? 

Temos gráfica própria desde a primeira edição. Imprimimos só o jornal. O que fazemos aqui, tem umas 
cidades com jornais semanais, mensais, e imprimimos para eles também, porque são material frio e você 
pode durante o período dia, no tempo oficioso, fazer essa impressão. Tenho uma cerca de 10, 15 jornais 
que fazem conosco. Eles só fazem jornal quando consegue receita. 
 
Qual o perfil do público-leitor? 

O nosso leitor atinge mais a camada intermediária, não tão jovem. Nem nasceram com a cultura de ler o 
jornal, mas até pessoas de faixas de idosos. Entre 25 e 50 anos. De jovens, no entanto, tem uma 
participação bem menor. Aqui é A e B. Pega um pouco da classe C também, até por conta do esporte 
amador, que agrega outro público. Acompanhamos o campeonato de bairro, de vizinhos.  
 
Pode estimar o espaço dedicado ao noticiário político? 

Ele chega, posso dizer, a 20%, pouco menos de 15%, mas não mais que isso. É o ideal para tratar da 
matéria.  
 
Qual a relação e/ou postura política com o presidente? Com o governador? Com o prefeito? 

Do ponto de vista estruturante, sou favorável à reforma da Previdência, à reforma da reforma Trabalhista, 
na área econômica, no tratamento do que no que eu escrevo, do meu ponto de vista, é positivo. Sob o 
ponto de vista político, eu não maneiro para ele [Michel Temer], porque trato da questão crucial que é da 
corrupção, porque ele está envolvido desde os tempos imemoriais, aí então não sou condescendente. 
Mas administrativamente ele colocou projetos corajosos e importantes do Brasil. E o ponto inicial, um dos 
primeiros elogios que dei a ele, foi quando ele colocou o Henrique Meirelles na Fazenda. Isso de uma 
garantia de que o Meirelles não ia gastar a história dele para não fazer um bom trabalho. Ele recebe um 
tratamento que pode ser hostil, às vezes, merecidamente, nessa área do trato com negócios com o 
governo que são danosos para a nação e, sem dúvida, ele está envolvido.  
 
E com relação ao governador e prefeito?  

O mesmo procedimento com governador e prefeito. O mesmo tratamento que dou a um e a outro. 
 
O sr. tem uma visão liberal, sobre a previdência, questão trabalhista, o sr. defende o ajuste fiscal, 
só gastar o que tem. O sr. concorda se o prefeito e o governador for nessa linha. Mas agora se ele 
bandear para o lado da corrupção, da roubalheira, na administração pública, o sr. pega pesado?  

Temos anúncio da nossa própria cidade, de cidades do interior, com contratos. Não tem ajuste fiscal, 
agora mesmo saiu muito coisa de prefeituras com contas rejeitadas, por excesso de contratação de 
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pessoal, desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Não importa se eu tenho contrato. Não é um 
contrato de favor, é uma licitação para publicação de atos oficiais pelo menor preço. Eu não 
contemporizo. 
 
O sr. depende da publicidade legal, os anúncios das prefeituras? 

Os editais, eu participo de licitação pública, ganho concorrência, não faço contrato de amizade, não existe 
isso. A publicidade legal é precidida de licitação, de edital presencial, sem ter contato com nenhum ente 
político da cidade, onde ganhamos ou perdemos esses contratos. Então eu não dependo deles. Eles 
podem tirar, mas vão ter de abrir outra licitação e eu posso disputar, ganhando ou perdendo. No dia em 
que uma cidade, por sair uma notícia que desagrade, deixar de publicar uma publicidade e colocar em 
outros jornais, vou denunciar o prefeito por privilegiar outros órgãos de comunicação sem estar dentro da 
planilha equânime, com maior número ou número idêntico aos da gente. Eu não facilito. 
 
Já fez isso? 

Não preciso, felizmente. Mas deixei muito claro, não quero pedir favor. 
 
Quando o interesse local se sobrepõe ao nacional, e vice-versa? 

Duas páginas de noticiário político em geral, mas pode chegar a 3, 4, de acordo com a profusão de 
notícias. claro que quando foi ao mensalão foi maior. E mais agora com Lava-Jato e tudo mais. 
 
Assume uma posição política? Conservador, progressista, esquerda, direita, centro 

A avaliação que fazemos é no editorial, que não tem preferência, porque dá em um, não dá ao outro. 
Claro, não podemos passar ao largo desse noticiário nacional que envolveu todo mundo, nos últimos dez 
anos, porque a coisa se agravou nessa tratativa das questões de desrespeito ao cidadão e da coisa 
pública. Não temos preferência, dividimos o noticiário, não privilegiamos nenhum dos dois lados. É um 
cuidado que nós temos, exatamente para o respeito. Eu participo de um programa diário de rádio, e essa 
minha posição de busca da isenção no que é possível, porque sempre que faz um comentário que 
desagrada, acontece com intensidade menor do que normalmente com quem faz avaliação política. É um 
cuidado que sempre tive. Nunca quis levar vantagem, porque ele é o meu negócio. Não tinha raízes da 
política na família, fui o primeiro da família a tentar ingressar na política. O jornal é meu negócio. Podia 
perder a eleição, por isso e dediquei mais ao negócio.  
 
Qual é a vocação para o jornal regional? 

A vocação é registrar a história dos municípios onde ele tem seção. Essa é a nossa vocação. Cumprimos 
isso aqui em um volume considerável. Como não podemos atender todos os registros em 100%, 
registramos o que é mais relevante nas páginas do jornal, na cultura, nos esportes, na política, na 
evolução da cidade, na conduta do cidadão e daí por diante. Também o registro das dificuldades da 
administração, mas também aqueles que fizeram algo pela cidade, a gente temos procurado registrar 
tudo isso. 
 
O jornal leva ao engajamento e à participação do povo nas questõs públicas? 

Ele faz opinião. Aqui em Feira de Santana, são 4 emissoras de rádio AM e 10 FM, e uma profusão de 
rádios comunitárias, rádio web, temos duas faculdades de comunicação social. O que nós escrevemos no 
jornal, o que é conteúdo próprio, repercute em todos os programas de rádio-jornalismo. Ele é o gerador 
de matéria para outros órgãos de comunicação. Pautamos TV também. Temos conteúdo próprio muito 
grande. Vem por consequência disso, pela discussão que tem no jornal, não omitimos fatos, de pequena, 
média e grande importância. Atuamos em todas as áreas e interesse da sociedade e por isso ele 
repercute.  
 
Muito obrigado, senhor Cedraz. 
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O LIBERAL – BELÉM (PA) 

Lázaro Moraes, diretor de redação 
Data da entrevista: 14 de dezembro de 2017 

 
O senhor poderia começar dizendo quem é? 
Meu nome é Lázaro Cardoso de Moraes, editor-chefe do jornal O Liberal há 7 anos, trabalhei como 
repórter, redator, repórter especial, editor assistente, editor-executivo e cheguei a editor-chefe. Minha 
formação é filosofia, jornalismo (habilitação em comunicação social) e mestrado na área de Ciências da 
Comunicação na UFPA. No jornal há quase 30 anos. 
 
Quantos repórteres, editores, fotógrafos tem na redação? 

Houve uma drástica redução não só no Liberal, mas em todos os veículos, principalmente dos jornais 
impressos, não só em Belém, mas também nos grandes jornais, culminando com o fechamento de 
alguns, como o Jornal do Brasil, que voltou. Vários fatores têm concorrido para a redução de mão de 
obra. No caso do impresso, alguns fatores que foram primordiais. O papel de qualidade para o jornal 
impresso é importado e a alta do dólar foi um fator que prejudico muitos os custos desse segmento 
econômico. Não só a alta do dólar como fator importante para agravar a crise do setor, mas também a 
crise que vive o país, também teve reflexo. Outras mídias, outras plataformas, a concorrência com a 
internet, com o smartphone, que tem uma instanteneidade maior, também têm concorrido com o jornal 
impresso. A gente tem sofrido muito o impacto desse novo paradigma de mídia. Então, nosso corte de 
pessoa sofreu uma redução, que ainda não posso precisar, mas foi considerável.  
 
No dia a dia, assina agência de notícias? Quais? 
Tem a Agência Estado, a Agência O Globo também, O Dia, e tínhamos a Folhapress, mas acho que no 

momento não temos mais. E assinamos colunas também, Claudio Humberto, Esplanada, e também 
Merval Pereira, que é do Globo, Ancelmo Góis, do Globo, a Eliane Catanhêde, do Estado também, temos 
alguns colunistas. 
 
Qual é o equilíbrio entre notícias locais e nacionais? Como é feito o balanço de uma edição? 
O Liberal é um jornal de 70% local, entendeu, 30% a máximo 40% de nacional. As notícias nacionais são 
concentradas em política e economia, mas o caderno de atualidades todo é de notícias locais, o caderno 
magazine, de arte, também tem a maior parte de notícias locais. O caderno de polícia é praticamente, são 
três páginas, mas pelo menos duas local e uma nacional. E, às vezes, quando não há espaço para 
nacional, a gente aumenta o local e deixamos o nacional de fora. É um jornal essencialmente voltado para 
a região. 
 
Quais os principais critérios de seleção do noticiário? 

Se tivermos a opção uma de manchete local, damos local. Um dos critérios é que fazemos o jornal para 
nosso leitor aqui. E temos uma questão cultural, o nosso jornal é voltado para as classes A e B, mais 
informada, por isso que podemos dar manchete política, economia, com Temer, mas sabemos que no 
universo do nosso leitor esse é uma minoria. Então, se pudermos dar uma notícia local, vamos ter uma 
abrangência maior, uma aceitabilidade maior do que dando uma manchete nacional, que sabemos que 
não é toda a população tem acesso à informação, a uma conscientização política maior. Mas não 
deixamos de trabalhar o noticiário da política e economia. E muitas vezes damos duas manchetes até, 
quando há uma notícia boa nacional e outra local. Já chegamos a sair até com três manchetes. 
 
Faturamento? Quanto é proveniente de publicidade? 

Não, não tenho. Eu acho que você teria que falar com o Guarani Junior, que é gerente comercial. Não 
posso nem fazer uma estimativa. 
 
Como é a relação com os donos do jornal? 

Bom relacionamento. 
 
Como tem sido a transição para o digital? 

Estamos trabalhando aqui. Temos um portal, portal ORM, mas estamos trabalhando, investindo num 
processo, digamos assim, de imersão no digital muito maior. Mas esses investimentos estão sendo feitos, 
temos projetos de ampliar o digital.  
 
Como se dá a diferenciação entre portal e impresso? 

Tem na questão da linguagem, então os redatores do digital adaptam, os textos são menores. Aqui no 
impresso temos um material analítico maior e mais denso. Tem alguns que ficam só no portal, e em 
outros o conteúdo vai para os dois veículos.. 
 
Qual é o espaço dedicado ao noticiário político? 

Hoje em dia o caderno Poder tem 4 páginas, entre política local e nacional. A maior parte é da nacional. 
Chegamos a ter cobertura de Legislativo, Câmara Municipal, Assembleia, Tribunal, hoje devido ao corte 
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de pessoal reduzimos a cobertura da política local, do nosso Judiciário, por isso aumentou a 
concentração do nacional. 
 
Eu queria que o sr. falasse um pouco mais da dependência que têm das agências? 

As agências de notícias são fundamentais porque precisamos do material delas para poder trabalhar. 
Temos a Agência Estado, que é o carro-chefe para gente, e temos O Globo, se perdermos as agências 
fica muito difícil trabalhar o noticiário nacional. E tirar o negócio da internet não é a melhor prática, nem 
juridicamente, nem do ponto de vista da confiabilidade.  
 
Mas, como jornalista e pesquisador da área de Ciências da Comunicação, o sr. não sente trazer 
esse discurso das agências, que foi produzido por agências reputadas, mas é diferente se você 
tem o olhar local. Às vezes, o interesse de São Paulo se sobrepõe ao interesse do Norte do país. 

É justamente por isso que temos uma prática de colocar muitas vezes os créditos assim Agência Estado e 
Da Redação. Sempre damos uma coloração local. Por exemplo, uma notícia que envolve um parlamentar 
aqui do Pará. Nós publicamos a notícia da Agência Estado, mas podemos abrir um intertítulo e colocar a 
fala do deputado que a agência não ouviu. Então a gente mescla. E altera o crédito da notícia, dando para 
a agência e a redação. Então colocamos muito local no nacional, dando essa coloração. Não ficamos só 
dependendo só das agências. 
 
O sr. está satisfeito com as agências? O sr. tem um correspondente em Brasília. 

Sim, o Tiago Vilarins, que é muito bom. O que o Tiago Villarins faz é exatamente o que você acabou de 
comentar. O Tiago Villarins pega o noticiário nacional. Vamos supor, o IBGE divulgou a Pnad, as 
agências de notícias todas vão fazer abrindo no lide em São Paulo, ou aumentou no país um determinado 
dado. O Tiago Villarins pega a pesquisa do IBGE, vai na fonte do site, e pega os dados do Pará e abre a 
notícia com os dados do Pará. Ele regionaliza todo o noticiário nacional para nós. Quando o Congresso 
está votando a Lei Kandir, que trouxe muitos prejuízos para o Pará, com a desoneração das exportações, 
do ICMS, então é um projeto que interessa muito a gente. O nosso Tiago Vilarim está sempre fazendo 
matérias, mas com os olhos do Pará. Outras agências, ou estados como São Paulo, que não é um Estado 
com características da mineração, talvez não tenham esse olhar e interesse de fazer nesse sentido, como 
teria o Pará e Minas Gerais, tem um jornalista que puxa o foco para nossa região e dá a coloração local 
que interessa a nosso leitor. 
 
O sr. se sente satisfeito com o produto das agências, o sr. acha que ela tem o tom ideológico que 
O Liberal assumiria? 

Acho a cobertura das agências muito insípida, muito voltada para uma outra realidade, isso é insípido. 
Mas cada um tem a sua característica. A Agência O Globo é mais analítica, enquanto o da Agência 
Estado é mais seca, porém ela tem uma abrangência maior, um leque maior do alcance do noticiário. Mas 
quanto a cobertura política de Brasília, do Planalto, atendem a nossas necessidades. Para nós, o que 
faltaria é um olhar específico para o Pará, mas vai ver que isso não tem interesse mercadológico para 
eles. O interessante seria fazermos o inverso, nós criarmos uma agência da Amazônia e abastecer os 
grandes jornais com notícias daqui. Isso seria o ideal. 
 
O Liberal já pensou em fazer isso? 

É um projeto para a gente fazer. Estamos trabalhando nisso. E não recebe por falta de iniciativa. Por isso 
que estamos tentando suprir agora esse vazio. 
 
O jornal assume uma posição política? Conservador, progressista, esquerda, direita, centro? 

No momento, o jornal está passando por uma transição, inclusive de gestão e a postura política do 
momento é ouvir todos os lados, se possível todos os atores envolvidos. Mas historicamente o jornal 
sempre esteve aliado ao PSDB, fazendo oposição ao grupo do senador Jader Barbalho. Atualmente, está 
havendo um armistício e vamos ver o que acontece em ano eleitoral. Mas no momento não há uma 
postura política definida sobre A, B ou C, estamos trabalhando ouvindo todos os lados. É um armistício 
local, se pegar a história do Diário [do Pará] e do Liberal, dos jornais locais, havia uma guerra declarada 

entre os dois jornais, principalmente em 2014 com o governador Simão Jatene e o candidato Hélder 
Barbalho, em que houve praticamente uma guerra declarada, dos veículos em defesa de seus respectivos 
candidatos. E hoje essa realidade já mudou. Falo da relação dos dois veículos e não do grupo em relação 
ao candidato ou ao governador, porque continua atacando o governador. 
 
Mas a pergunta é que em Brasília havia o governo Dilma, e agora tem o Temer, que tem o PSDB 
aliado a Temer. Muda a cobertura de vocês? 

Não, não, as orientações nacionais não interferem na nossa cobertura local. O fato de o PSDB pertencer 
à base de Temer, não pouco a relação que o jornal teve com o PMDB. Mas agora não sabe como se vai 
comportar na eleição do ano que vem. 
 
Qual é a vocação para o jornal regional? 

Acho uma tendência positiva. As pessoas estão muito interessadas em saber e entender o que acontece 
na porta de sua casa. Com o advento da internet, esse processo da globalização, hoje ele proporciona 
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acesso a um conjunto riquíssimo de informação, ao que acontece no governo Trump, e n-vertentes de 
análise de fatos, digamos de caráter nacional e internacional. Porém para o fato local, existe o ambiente 
cultural onde o leitor está inserido, e muitas vezes ele não consegue fazer uma análise, ele não consegue 
sair do hábitat e entender o que acontece no mundo dele. Daí a importância do jornal analítico que vá 
fazer a tradução dessa realidade para o leitor inserido dentro de um contexto cultural.  
 
Senhor Lázaro, muito obrigado pela entrevista. 
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ANEXOS 

A. Audiência de sites noticiosos em outubro de 2017 

Website Companhia  PageView  

Folha de S.Paulo Empresa Folha da Manhã S/A  266.576.124  

O Globo Infoglobo Com. e Participações S.A.  154.034.043  

Estadão S.A. O Estado de São Paulo  134.493.791  

Extra Online Infoglobo Com. e Participações S.A.  128.205.666  

ClicRBS RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A  112.601.398  

Quem Editora Globo S/A   84.611.529  

O Dia Editora O Dia S.A.   73.934.632  

Veja Abril Comunicações S.A.   66.994.765  

Exame Abril Comunicações S.A.   45.137.245  

Valor Econômico Valor Econômico S/A   42.184.715  

Capricho Abril Comunicações S.A.   36.656.831  

Glamour Edições Globo Condê Nast S.A.   23.067.094  

Veja SP Abril Comunicações S.A.   21.096.775  

Campo Grande News Campo Grande Notícias LTDA   20.584.834  

Portal do Holanda Gate Mídia Agência de Notícia LTDA – ME   20.018.674  

O Tempo Online Sempre Editora Ltda   19.842.652  

Marie Claire Editora Globo S/A   15.435.336  

M de Mulher Abril Comunicações S.A.   13.536.424  

Vogue Editora Globo S/A   12.023.630  

Época Editora Globo S/A   11.042.447  

Guia do Estudante Abril Comunicações S.A.   10.956.258  

A Tribuna Digital A Tribuna de Santos Jornal e Editora LTDA   10.664.152  

Superinteressante Abril Comunicações S.A.    9.508.482  

Diário Catarinense NC Comunicações    9.414.592  

Monet Editora Globo S/A    9.099.129  

Galileu Editora Globo S/A    7.938.320  

Nube Núcleo Brasileiro de Estágios    7.920.762  

Quatro Rodas Abril Comunicações S.A.    7.890.369  

Bocão News Alves Quatro Assessoria de Comunicação    7.433.689  

Claudia Abril Comunicações S.A.    7.415.111  

GQ Brasil Edições Globo Condê Nast S.A.    7.393.489  

Mundo Estranho Abril Comunicações S.A.    7.154.270  

Cosmopolitan Abril Comunicações S.A.    6.547.800  

Crescer Editora Globo S/A    6.318.072  

PEGN Editora Globo S/A    6.172.160  

GCN GCN Publicações LTDA    5.197.782  

Boa Forma Abril Comunicações S.A.    5.049.364  

Meio & Mensagem Editora Meio & Mensagem Ltda    5.004.475  
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Website Companhia  PageView  

Auto Esporte Editora Globo S/A    4.828.024  

Época Negócios Editora Globo S/A    4.788.535  

Casa e Jardim & Casa e Comida Editora Globo S/A    4.609.768  

Diário Gaúcho RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A    4.028.675  

Pioneiro RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A    4.007.526  

Casa Vogue Edições Globo Condê Nast S.A.    4.004.831  

Canal Rural Canal Rural    3.750.920  

Tribuna do Norte Online Editora Tribuna do Norte S/A    3.689.690  

Saúde Abril Comunicações S.A.    3.648.282  

Jornal NH Online Grupo Editorial Sinos S/A    3.435.154  

odiario.com Editora Central LTDA    3.386.681  

Bebê.com Abril Comunicações S.A.    3.248.823  

Portal D24am Editora Ana Cássia LTDA.    3.012.269  

A Notícia NC Comunicações    2.978.848  

O Imparcial Empresa Pacotilha LTDA    2.926.632  

Estilo Abril Comunicações S.A.    2.909.287  

Folha da Região Ed. Folha da Região de Araçatuba Ltda    2.790.151  

Em Tempo Terra Editora Com e Serv Gráficos LTDA    2.771.999  

Viagem e Turismo Abril Comunicações S.A.    2.649.097  

Jornal de Santa Catarina NC Comunicações    2.571.339  

Globo Rural Editora Globo S/A    2.428.056  

Zero Hora RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A    2.378.381  

OCP News Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda    2.272.523  

aRede Rede Paraná Notícias LTDA    2.270.954  

Casa.com.br Abril Comunicações S.A.    1.991.512  

Placar Abril Comunicações S.A.    1.989.330  

AdNews Dainet Multimídia e Comunicações Ltda    1.964.599  

Varela Notícias MDLS Serviços de Comunicação Web LTDA    1.839.348  

Hora de Santa Catarina NC Comunicações    1.805.150  

Bem Paraná Editora Jornal do Estado LTDA    1.540.625  

VEJA Rio Abril Comunicações S.A.    1.416.283  

Casa Claudia Abril Comunicações S.A.    1.335.608  

VIP Abril Comunicações S.A.    1.293.329  

Diarinho OnLine V & T Mídia Online LTDA    1.241.599  

Diário dos Campos Editora Diário dos Campos LTDA    1.193.682  

Minha Casa Abril Comunicações S.A.    1.145.393  

IDG Now Now Digital Business Ltda    1.037.107  

Elle Abril Comunicações S.A.     943.580  

Computer World Now Digital Business Ltda     940.886  

VVale O Comércio Gráfica e Editora LTDA     932.716  

Panorama Brasil (Consolidado) 
Panorama Diário Comercial e Publicidade 
LTDA     651.372  

CIO Now Digital Business Ltda     641.264  

DCI 
Panorama Diário Comercial e Publicidade 
LTDA     549.943  
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Website Companhia  PageView  

Manaus Alerta Marcio Lopes de Souza – ME     542.727  

A8se Televiso Atalaia LTDA     442.041  

CASACOR Abril Comunicações S.A.     325.925  

PC World Now Digital Business Ltda     317.178  

Propmark Editora Referencia Ltda – Propmark     277.900  

MacWorld Now Digital Business Ltda     237.382  

O Sol Diário NC Comunicações     208.477  

Arquitetura & Construção Abril Comunicações S.A.     178.416  

Couromoda São Paulo Feiras Comerciais LTDA      47.872  

Jornal A Tribuna do Vale Jornal A Tribuna do Vale Eireli ME      18.941  

CENP Conselho Executivo das Normas-Padrão      18.827  

Hair Brasil São Paulo Feiras Comerciais LTDA      18.797  

IVC Brasil Instituto Verificador de Comunicação      16.858  

ANATEC 
Associação Nacional Editores Publicações 
Técnicas       8.289  

Associações Hoje 
2020 Comm Inteligência Consultoria em 
Comunicação Ltda       6.023  

ANER Associação Nacional de Editores de Revistas       4.066  

Portal Pontual Portal Pontual 4.355  

Fonte: Instituto Verificador de Comunicação 

Obs: Lista detalhada no CD que acompanha este tese 
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B. Os 50 veículos que mais receberam recursos federais em 2016 (em reais) 

Veículo Município UF Local  Valor  

O GLOBO Rio de Janeiro RJ Capital  9.962.868,12  

 Mercado nacional     464.256,00  

FOLHA DE S.PAULO São Paulo SP Capital  6.928.613,66  

 SP-Estado SP Interior   459.813,12  

 Mercado nacional     533.259,52  

O ESTADO DE S. PAULO São Paulo SP Capital  6.243.560,44  

 SP-Estado SP Interior   290.946,24  

 Mercado nacional     654.655,43  

VALOR ECONÔMICO São Paulo SP Capital  4.421.210,26  

 SP-Estado SP Interior   122.085,60  

 Mercado nacional    2.706.010,68  

METRO São Paulo SP Capital  1.503.623,00  

 Rio de Janeiro RJ Capital  1.117.431,57  

 Brasília DF Capital   534.336,32  

 Belo Horizonte MG Capital   525.730,67  

 Porto Alegre RS Capital   345.547,93  

 Curitiba PR Capital   338.139,08  

 Campinas SP Interior   118.476,39  

 Vitória ES Capital    43.790,41  

DESTAK São Paulo SP Capital  1.586.012,88  

 Brasília DF Capital   890.363,91  

 Rio de Janeiro RJ Capital   725.981,45  

 Recife PE Capital   203.501,23  

 São Bernardo do 
Campo 

SP Interior    63.489,52  

 Campinas SP Interior    57.915,26  

CORREIO BRAZILIENSE Brasília DF Capital  3.450.724,45  

 Mercado nacional     108.334,20  

ESTADO DE MINAS Belo Horizonte MG Capital  2.442.285,88  

 Mercado nacional      35.328,00  

DIÁRIO DO PARÁ Belém PA Capital  1.755.554,00  

O TEMPO Belo Horizonte MG Capital  1.501.412,11  

O DIA Rio de Janeiro RJ Capital  1.070.149,87  

EXTRA Rio de Janeiro RJ Capital  1.043.494,86  

 Mercado nacional     230.480,64  

CORREIO – EX CORREIO DA 
BAHIA 

Salvador BA Capital   927.020,58  

LANCE! Rio de Janeiro RJ Capital   509.324,90  

 São Paulo SP Capital   282.067,05  

 Belo Horizonte MG Capital   124.006,60  
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Veículo Município UF Local  Valor  

 Mercado nacional     286.721,95  

A TARDE Salvador BA Capital   846.937,12  

 BA-Interior BA Interior    66.256,20  

ZERO HORA Porto Alegre RS Capital   684.553,26  

 RS-Estado RS Interior   119.901,50  

DIÁRIO DO NORDESTE Fortaleza CE Capital   655.522,78  

CORREIO DO POVO Porto Alegre RS Capital   621.658,96  

JORNAL DO COMMÉRCIO Recife PE Capital   567.350,77  

O POVO Fortaleza CE Capital   547.212,73  

 CE-Estado CE Interior     9.865,44  

DIÁRIO DO COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DCI 

São Paulo SP Capital   554.013,79  

 Mercado nacional      51.912,00  

AGORA SÃO PAULO São Paulo SP Capital   475.344,12  

SUPER NOTÍCIA Belo Horizonte MG Capital   440.516,65  

O LIBERAL Belém PA Capital   410.463,67  

TRIBUNA DA BAHIA Salvador BA Capital   329.120,25  

MEIA HORA Rio de Janeiro RJ Capital   306.684,56  

A TRIBUNA Vitória ES Capital   286.848,61  

JORNAL DO COMMÉRCIO Rio de Janeiro RJ Capital   269.052,87  

METRÔ NEWS São Paulo SP Capital   255.603,24  

O ESTADO Fortaleza CE Capital   251.056,17  

FOLHA DE PERNAMBUCO Recife PE Capital   245.313,66  

DAQUI Goiânia GO Capital   239.037,58  

O POPULAR Goiânia GO Capital   223.853,51  

MERCADO E EVENTOS Mercado nacional     213.708,00  

DIÁRIO DO PARÁ – FASCÍCULO Belém PA Capital   212.649,81  

DIÁRIO DE PERNAMBUCO Recife PE Capital   208.200,40  

A GAZETA Cuiabá MT Capital   201.320,28  

ESTAÇÃO FREE São Paulo SP Capital   195.430,58  

AQUI DF Brasília DF Capital   165.049,56  

JORNAL DE BRASÍLIA Brasília DF Capital   157.110,80  

GAZETA DO POVO Curitiba PR Capital   157.042,13  

MASSA Salvador BA Capital   145.014,51  

JORNAL DO ÔNIBUS Curitiba PR Capital   144.101,85  

GAZETA DE ALAGOAS Maceió AL Capital   130.172,03  

CORREIO POPULAR Campinas SP Interior   128.388,00  

A CRÍTICA Manaus AM Capital   120.554,89  

CORREIO PARANAENSE Curitiba PR Capital   116.837,37  

DIÁRIO DE SÃO PAULO São Paulo SP Capital   113.492,46  

DIÁRIO GAUCHO Porto Alegre RS Capital   111.822,60  

Obs: Lista completa no CD que acompanha este tese 


