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RESUMO 

 

Esta pesquisa propõe bases conceituais para fundamentar o objetivo de investigar se o 

jornalismo popular e local-regional desenvolvido pelo Brasil de Fato produz formas de 

conhecimentos específicos. Primeiro, reforçamos o debate do jornalismo como forma de 

conhecimento (com base em Adelmo Genro Filho e Eduardo Meditsch) e incluímos novas 

perspectivas, com base no saber, sentir e agir (a partir de contribuições de Paulo Freire, 

Muniz Sodré, Cremilda Medina e dos autores supracitados). Em seguida, apresentamos 

as singularidades operacionais do jornal Brasil de Fato e as particularidades conceituais 

do jornalismo popular e local-regional. Os conceitos foram aplicados à metodologia de 

Análise de Conteúdo nas edições regionais de Pernambuco, Minas Gerais e Paraná 

(representando as macrorregiões do país onde existe BdF – Nordeste, Sudeste e Sul). Por 

fim, ao tecer teoria e prática, a pesquisa aponta indicativos de que o jornalismo popular e 

local-regional do Brasil de Fato tende a desenvolver conteúdos de caráter dialógico, que 

promove os saberes; sensível, que estimula um sentir; e uma práxis, que fomenta um agir.  

 

 

Palavras-chave: conhecimento no jornalismo; jornalismo popular; jornalismo local-

regional; jornalismo dialógico; jornalismo sensível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ABSTRACT 

 

This research proposes conceptual bases to support the objective of investigating whether 

the popular and local-regional journalism developed by Brasil de Fato produces specific 

forms of knowledge. First, we reinforce the debate of journalism as a form of knowledge, 

(based on Adelmo Genro Filho and Eduardo Meditsch) and include new perspectives, 

based on knowing, feeling and acting (from contributions by Paulo Freire, Muniz Sodré, 

Cremilda Medina and the authors mentioned above). Next, we present the operational 

singularities of the Brasil de Fato newspaper and the conceptual particularities of popular 

and local-regional journalism. The concepts were applied to the Content Analysis 

methodology in the regional editions of Pernambuco, Minas Gerais and Paraná 

(representing the macro-regions of the country where there is BdF). By weaving theory 

and practice, the research points to indications that popular and local-regional journalism 

tends to develop content: dialogic, which promotes knowledge; sensitive, which 

stimulates a feeling; and praxis, which foments an action.  

 

Keywords: knowledge in journalism; popular journalism; local-regional journalism; 

dialogical journalism; sensitive journalism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os leitores que seguem uma tradição e, de imediato, tentarem localizar esta 

pesquisa em correntes epistemológicas, logo sentirão ambiguidades: é uma pesquisa 

materialista histórica ou existencial/pós-moderna? Antecipamos que o nosso interesse 

passa longe de querer entrar em classificações dessa natureza. No entanto, ao abandonar 

essas algemas, o leitor vai perceber que nossos esforços expressam aspirações de refletir 

a problemática do jornalismo através de uma perspectiva científica que integre elementos 

objetivos e subjetivos dos fenômenos sociais.  

Foi isso que fizemos ao estudar o jornal Brasil de Fato, um projeto político-

ideológico de jornalismo, fundado na intenção de disputar os rumos políticos e sociais do 

país, através de uma narrativa alicerçada em um projeto político chamado Projeto 

Popular para o Brasil. Um projeto nacionalizado de jornalismo, mas que incide nas 

localidades, em formatos regionalizados. A proposta provoca interesse tanto pelos seus 

princípios revolucionários, quanto pela estrutura jornalística, que resgata uma perspectiva 

de povo e proximidade – tão cruciais ao jornalismo.  

Refletimos esta experiência tecendo referenciais que abarcam dimensões 

sensíveis do conhecimento, sendo atravessado visceralmente por uma abordagem que 

dialoga com uma compreensão budista de mundo, como o conceito de vacuidade e 

luminosidade. A pesquisa também foi influenciada por teorias como a da complexidade, 

de Edgar Morin, e a ecologia dos saberes, de Boaventura de Sousa Santos3.  

O que aguça a curiosidade do pesquisador é a peculiaridade do fenômeno: um 

instrumento político, mas com atinência aos preceitos do jornalismo e mérito na aliança 

entre os dois campos: política e jornalismo. Ter uma experiência dessa por mais de 15 

anos requer, no mínimo, um reconhecimento de sucesso. Por isso, consideramos relevante 

e salutar jogar luz sobre essa experiência e ser propositivo ao exercício da reflexão 

acadêmica sobre a prática jornalística.  

Além disso, acreditamos que estudar o jornalismo popular e local-regional nos 

possibilita desenvolver uma pesquisa otimista - com ética e honestidade aos resultados, 

claro. Isso significa não seguir o coro descontente de inúmeras trabalhos que afirmam e 

reafirmam as mazelas do jornalismo. Não negamos as obscuridades inerentes à prática, 

                                                           
3 Apesar de esses dois pensadores terem ajudado o autor a se encontrar enquanto pesquisador, eles não estão 

nos referenciais porque suas obras não foram usadas diretamente. 
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mas achamos visceralmente importante valorizar aspectos que sinalizam premissas 

positivas, e achamos o jornalismo desta natureza pode oferecer essa possibilidade.  

Aliás, um possível mérito deixado por esta pesquisa é seu caráter propositivo, de 

modo a refletir e contribuir com o exercício do jornalismo, ao invés de rebaixá-lo ao mero 

fatalismo de ser um produto do capitalismo. A decisão de seguir por estas ceara nos fez 

considerar o potencial do jornalismo popular e local-regional na problematização do 

jornalismo como forma de conhecimento.  

É por esta razão que nos movemos a investigar se o jornalismo popular e local-

regional desenvolvido pelo jornal Brasil de Fato produz formas de conhecimentos 

específicos.  

A primeira parte deste trabalho é dedicada à conceituação do jornalismo como 

forma de conhecimento. Seguimos os pilares levantados por Adelmo Genro Filho (1987) 

e Eduardo Meditsch (1992; 1998; 2002) e contribuímos com uma formatação peculiar, a 

partir de leituras de Paulo Freire (1980; 1987; 1996), Muniz Sodré (2016) e Cremilda 

Medina (2003; 2006; 2008).  

A segunda parte apresenta a descrição do objeto, o que inclui um resgate da 

trajetória do Brasil de Fato, sua essência política e a regionalização do seu projeto 

editorial. Aí se inclui também a caracterização do jornalismo popular (com o seu potencial 

de informar, organizar e mobilizar) e do jornalismo local-regional (com suas escalas de 

proximidade territorial e identitária). 

Na terceira parte aplicamos a metodologia de Análise de Conteúdo, estabelecendo 

conexões entre os conceitos e a materialidade empírica. Categorizamos as informações a 

fim de saber os seus temas (do que se fala); sujeitos privilegiados (quem fala / de quem 

se fala) e territórios referenciados (escala de proximidade). Em seguida, verificamos 

elementos textuais que refletem o saber, o sentir e o agir, a partir das discussões travadas 

sobre estas categorias. O estudo foi aplicado as edições regionais do BfF PE, MG e PR, 

no ano de 2019. 

No mais, apostamos que o leitor vai encontrar a seguir ventos que fluem pela 

antessala do jornalismo, povoam os cômodos do popular e do local-regional e arejam o 

porão onde se encontra o tesouro epistemológico do jornalismo como forma de 

conhecimento.  
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2. CONHECIMENTOS NO JORNALISMO 

 

Os desafios de um mergulhador não são triviais. Primeiro, ele precisa dos saberes 

de outros sobre o mar que vai mergulhar. Depois, terá que se arriscar em um universo 

desconhecido e permitir que a experiência gere novos saberes. É essa a engrenagem que 

queremos movimentar ao banhar-nos no oceano epistemológico do jornalismo. Primeiro, 

recursamos aos saberes que afirmam que jornalismo produz conhecimento – em Adelmo 

Genro Filho (1987) e Eduardo Meditsch (1992; 1998; 2002). Depois, oferecemos 

possibilidades ao pressuposto do conhecimento no jornalismo.  

O primeiro é o jornalismo dialógico. Ancorado na contribuição de Paulo Freire 

(assim como em Genro Filho e Meditsch), acreditamos que o jornalismo tem potencial de 

conhecimento pela capacidade de integrar os saberes dos sujeitos. 

O segundo é o jornalismo sensível. Os aportes teóricos de Muniz Sodré (2016), 

Ciro Marcondes Filho (2019) e Cremilda Medina (2003; 2006; 2008) nos ajudam a refletir 

sobre o conhecimento no jornalismo através de um conteúdo sensível.  

Por fim, o jornalismo práxis. Novamente nos reportamos ao educador Paulo 

Freire (1980; 1987; 1996) - junto aos demais pesquisadores mencionados - para conceber 

um conhecimento no jornalismo que motiva um agir. Sendo esta ação um resultado dos 

pressupostos anteriores.  

Para considerar o jornalismo como forma de conhecimento, Adelmo propõe uma 

discussão filosófica. Ele parte de uma generalidade abstrata, um conceito provisório para 

depois problematizá-lo e, assim, se aproximar de um conceito mais concreto. Comumente 

o autor dizia que a teoria deveria buscar a essência do fenômeno, ao invés de permanecer 

na aparência vulgar da interpretação (GENRO FILHO, 1987). Seguindo essa reflexão, 

tomamos de empréstimo a frase de Saint-Exupéry, que diz que o essencial é invisível aos 

olhos (2014)4.  

Neste sentido, Eduardo Meditsch acredita que há um certo amortecimento do 

jornalismo em interpretar o mundo. Pois, segundo ele, "enquanto a forma do jornalismo 

evolui, seu conteúdo muitas vezes fica em segundo plano na atenção dos jornalistas e, 

com isso, estaciona e até involui" (MEDITSCH, 1992, p. 19). Para o autor, a preocupação 

unicamente com a forma (a técnica), sem penetrar no conteúdo, "é como avaliar a 

                                                           
4 Frase notabilizada pelo livro O pequeno príncipe, de autoria do escritor, ilustrador e aviador francês 

Antoine de Saint-Exupéry, publicado na França em 1942. 
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resistência de uma parede observando a aparência do reboco e o estado da pintura". Por 

outro lado, preocupar-se unicamente com a teoria, repetindo conceitos apreendidos em 

diversas disciplinas científicas é como analisar esta mesma parede "espiando do outro 

lado da rua". Considerando esta metáfora, achamos salutar um olhar cuidadoso para essa 

parede, tantas vezes negligenciada tanto pelos que pensam o jornalismo na academia 

quanto pelos que o fazem nas redações.  

A empreitada de Genro Filho efervesceu a discussão entre o exercício prático da 

profissão e o pensar epistemológico sobre essa prática, consagrando ao jornalismo uma 

espécie de abre-alas ao que consideramos um buscar em si próprio as alternativas 

impostas à sua problemática. E neste sentido, o autor se apresenta de maneira crítica ao 

marxismo ortodoxo5, e toma refúgio fortemente na categoria de práxis. Para ele, o 

jornalismo não deveria incorporar a teoria revolucionária de maneira abrupta, mas refletir 

as suas próprias ações transformadoras à luz das contribuições teóricas mais gerais, a fim 

de construir a sua própria. Tampouco concordava com os que pensavam que o jornalismo 

deveria ser reduzido a um mero instrumento propagandista ou com aqueles que atribuíam 

o verdadeiro status do jornalismo exclusivamente ao gênero opinativo. 

Este autor conceitua o jornalismo como uma “necessidade social”, a necessidade 

da informação (GENRO FILHO, 1987, p. 22). No entanto, vale uma ressalva 

determinante: “[...] os acontecimentos precisam ser percebidos como processos 

incompletos que se articulam e se superpõem para que possamos manter uma determinada 

‘abertura de sentido’ em relação à sua significação” (GENRO FILHO, 1987, p. 22). Com 

relação a esse processo do conhecimento ele diz: 

O percurso do conhecimento vai do abstrato ao concreto, das abstrações 

mais gerais produzidas pelos conhecimentos anteriores, através das 

quais o sujeito procura apreender a particularidade do objeto, até o 

momento da síntese realizada pelo conceito para apanhá-lo em suas 

determinações específicas, isto é, como concreto pensado (GENRO 

FILHO, 1987, p. 5-6). 

 

Com isso, consideramos importante estabelecer uma certa cautela nas observações 

e conceituações dos fenômenos imediatos que conduzem o cotidiano, pois, assim como 

orienta o autor, os acontecimentos precisam ser percebidos de maneira a manter uma 

                                                           
5 Vale destacar que a sua crítica nunca foi exógena. Pois, o teórico dedicou a sua vida à atuação militante 

em partidos de esquerda da época de matriz marxista, chegando a ocupar o cargo de vereador da Assembleia 

Legislativa de Santa Maria (RS) 1977-1982. No entanto, Adelmo descomunga de uma perspectiva 

dogmática, desviando-se, inclusive, de um reducionismo economicista e valorizando mais a dimensão 

dialética de Marx. 
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abertura de sentido em relação a sua significação (GENRO FILHO, 1987). Para dar um 

tom afável à explicação, recorremos aos versos de Gilberto Gil, que em uma de suas 

composições nos põe a pensar que: “é sempre bom lembrar, que um copo vazio, está cheio 

de ar”6. Ou seja, a significação das experiências é produzida na relação dialética entre 

fenômeno e observador, sujeito e objeto.  

Na filosofia budista iremos encontrar o ensinamento de prajnaparamita, que diz: 

“forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que 

forma7”. O texto nos sugere entender a natureza vazia dos fenômenos e a capacidade 

luminosa da mente em criar um direcionamento conceitual para a experiência, ou seja, 

quando olhamos os fenômenos imputamos a eles uma conceituação que vem do nosso 

próprio mundo interno. A insubstancialidade das coisas é preenchida pelo conteúdo do 

observador. Neste processo o fenômeno surge junto do observador.  

A busca pela realidade objetiva dos fatos esconde obscurantismos que não são 

desvendados por um ponto de vista isolado. Corroborando com esse pensamento, 

podemos dizer que os fenômenos não se apresentam como forma objetiva da realidade, 

mas, sobretudo, a partir da janela da subjetividade.  

A verdade é um processo que ‘reflete’, não diretamente a realidade 

objetiva, mas uma relação complexa de apropriação da objetividade 

pela subjetividade humana. […] a realidade objetiva não é uma coisa 

dada, um a priori, mas já um resultado produzido na relação prática e 

teórica do homem com o mundo, na práxis. O mundo material é pré-

existente, mas os ‘objetos’ são construídos pela atividade e pelo 

interesse humano. Nesse processo, os homens se apropriam e produzem 

a ‘verdade objetiva’ gradativamente (GENRO FILHO, 1985 apud 

PONTES, 2015, p. 415-416).  

 

Seguindo por estas trilhas, Felipe Pontes, estudioso da teoria adelmiana, é 

assertivo em afirmar que:  

O conhecimento é a leitura do real sempre em movimento e, por isso 

mesmo, não permite uma síntese finalizada e estanque como resposta. 

O exercício de análise deve levar em conta justamente esse movimento, 

tentando explicar as múltiplas determinações que formam o objeto em 

tela (PONTES, 2015, p. 363). 

 

Paulo Freire, por sua vez, classifica a tomada de consciência como uma posição 

espontânea que o corpo consciente assume diante do mundo, perante a “concretude dos 

objetos singulares”. Ele afirma com isso, que, em última análise, a tomada de consciência 

                                                           
6 “Copo Vazio”, lançada originalmente em 1974, por Chico Buarque, no álbum “Sinal Fechado”. 
7 Sutra Coração da Prajña Paramita (Sutra Lótus- Capítulo habilidade universal do Bodhisatva 

Avalokiteshvara) 649 E.C. 
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é a “presentificação à minha consciência dos objetos que capto no mundo em que e com 

que me encontro”. Freire defende que “a tomada de consciência é ponto de partida” e 

depois de fazer contato com o objeto, surge a curiosidade de desenvolver uma consciência 

diante dele (FREIRE, 1994, p. 224-225 apud MEDITSCH, 2002, p. 7-8). 

[...] uma das condições para que um fato, um fenômeno, um problema 

seja entendido em sua rede de relações, é que se torne, dialeticamente, 

um destacado percebido em si. Primeiro que o compreendamos como 

algo nele mesmo para assim perceber que sua compreensão envolve 

suas relações com outros dados ou fatos (FREIRE, 1994, p. 226 apud 

MEDITSCH, 2002, p. 6-7). 

 

Sublinhamos que o primado da obra de Freire está justamente no entendimento de 

que a apreensão da realidade é apenas uma etapa do processo maior, que é o movimento 

de ação dos sujeitos no mundo. Mas, para a compreensão de suas ideias, julgamos 

importante olhar para o contexto de sua produção. O educador desenvolvia suas 

concepções de mundo a partir de suas experiências históricas concretas. Foi através de 

sua experiência pessoal, no interior das sociedades desumanizadas, que ele se dedicou a 

formulações que têm como aspiração uma práxis em que os sujeitos pensam sua 

existência no mundo e podem atuar de maneira consciente.  

Por isso, é importante considerar que ele não teorizava abstratamente, mas 

descrevia, refletia e analisava as experiências concretas. Suas obras são reflexos de 

trabalhos em cursos, na condição de educador e, nestas práticas, discutiam-se a condição 

humana a partir da ação social do homem sobre a natureza, ou seja, apresentavam-lhe 

como produtor da realidade. As contribuições do educador, sobretudo no que refere ao 

amor, fé, confiança, humildade, esperança e criticidade, serão inspiradoras para refletir 

a possibilidade de jornalismo que defendemos. Nosso postulado, no entanto, é que um 

conhecimento no jornalismo se faz pela sua capacidade dialógica, sensível e práxis, em 

que se tecem o saber, o sentir e o agir.   

 

2.1 Jornalismo dialógico: tecendo o saber 

O sociólogo Robert Park é considerado o pioneiro em se referir de maneira 

sistemática ao jornalismo como forma de conhecimento, a partir do ensaio: A notícia 

como forma de conhecimento, um capítulo da sociologia do conhecimento, publicado em 

1940. O autor caracteriza o produto jornalístico com base em dois pressupostos: o 

“conhecimento de”: o qual é utilizado no cotidiano pela sabedoria popular, caracterizado 

pela experiência e pelo sensitivo; e o “conhecimento acerca de”: sendo este sistemático, 



13 

 

analítico, fundamentado em dados e, portanto, científico (PARK, 1972). Nesta 

perspectiva, o jornalismo poderia oferecer um conhecimento que dialoga tanto com um 

saber existencial quanto racional.  

No entanto, é com Adelmo Genro Filho (1951-1988) que a discussão toma 

contornos que demarcam o que consideramos uma corrente epistemológica do jornalismo 

no Brasil. Em 1987 (pouco antes de sua morte), o autor lança a sua principal obra: O 

segredo da pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo, fruto de sua pesquisa de 

mestrado, no Programa de Pós-graduação de Ciências Sociais, da Universidade Federal 

de Santa Catarina. Podendo ser considerada uma obra de filosofia do jornalismo, “O 

segredo” resgata as categorias filosóficas Singular, Particular e Universal8 para orientar 

a construção narrativa, de modo a refletir a realidade e gerar um conhecimento sobre ela. 

O singular, como a própria expressão sugere, é o “fenômeno único e irrepetível”, 

também podendo ser entendido pela imediaticidade do fenômeno. O particular, por sua 

vez, se apresenta na relação contextual do fenômeno, onde o singular se expressa. Já o 

universal, é caracterizado como uma conexão entre as categorias anteriores, junto a uma 

compreensão de mundo de maneira ampla – o todo situado na parte e a parte que compõe 

o todo. Para Genro Filho, o conhecimento do jornalismo é consumado por via da inter-

relação destas categorias. A cristalização do singular conectado initerruptamente ao 

particular e ao universal.  

Deste modo, o conhecimento do jornalismo se difere da ciência, que comumente 

atua apenas no campo universal. Também se difere das artes, às quais se caracterizam 

predominantemente pelo particular (GENRO FILHO, 1987). Segundo Adelmo Genro 

Filho, há uma relação dialética entre estas categorias, que faz emergir uma compreensão 

mais ampla da realidade.  

Cada um desses conceitos é uma expressão das diferentes dimensões 

que compõem a realidade e, ao mesmo tempo, compreende em si os 

demais. São formas de existência da natureza e da sociedade que se 

contêm reciprocamente e se expressam através dessas categorias e de 

suas relações lógicas. No universal, estão contidos e dissolvidos os 

diversos fenômenos singulares e os grupos de fenômenos particulares 

que o constituem. No singular, através da identidade real, estão 

presentes o particular e o universal dos quais ele é parte integrante e 

ativamente relacionada. O particular é um ponto intermediário entre os 

extremos, sendo também uma realidade dinâmica e efetiva (GENRO 

FILHO, 1987, p. 181). 

 

                                                           
8 Essas categorias foram pensadas inicialmente pelo filósofo alemão Friedrich Hegel (1770-1830), autor de 

Fenomenologia do Espírito. 
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Esta estrutura é aplicada pelo autor a um gênero específico do jornalismo: a 

notícia.  O principal intento de sua obra é apresentar uma nova perspectiva de estrutura 

da ação jornalística que supere o modelo funcionalista norte-americano do lead/pirâmide 

invertida, por uma abordagem dialética, que permeia o singular até o universal. Para isso, 

ele considera o jornalismo como uma entidade sistematizadora de um recorte da realidade, 

capaz de oferecer um conhecimento útil à sociedade, por meio de apropriações 

metodológicas que intercalam o ângulo da singularidade com estruturas particulares e 

uma compreensão do universal, azeitada pela subjetividade do jornalista. 

O jornalista e pesquisador Eduardo Meditsch também defende a perspectiva de 

jornalismo como forma de conhecimento. Na obra O Conhecimento do Jornalismo, de 

1992 - fruto também de uma pesquisa de mestrado - o autor endossa a discussão 

protagonizada por Adelmo Genro Filho. Meditsch problematiza as implicações dessa 

opção epistemológica e chama atenção para a necessidade de sublinhar as especificidades 

do conhecimento produzido no jornalismo, dotado de um potencial singular de conhecer 

o mundo, através de sua intrínseca característica de comunicação (MEDITSCH, 1992).  

Em Jornalismo como forma de conhecimento (1998), ele aponta para a 

“necessidade de se compreender melhor como funciona o jornalismo como modo de 

conhecimento, e de investigar até que ponto ele não será capaz de nos revelar aspectos da 

realidade que não são alcançados por outros modos de conhecer mais prestigiados de 

nossa cultura” (MEDITSCH, 1998, p. 31). Segundo este autor, comparar os atributos do 

jornalismo às outras áreas do conhecimento é útil para elucidar suas diferenças, mas o 

importante é avançar na caracterização de suas especificidades. Por isso, o autor destaca 

a necessidade de abordagens que deem mais ênfase ao que ele tem de único e original, 

como produção de conhecimento, em vez de buscar outros campos de conhecimento para 

teorizar o jornalismo.  

Neste sentido, Meditsch considera que “o jornalismo não revela mal nem revela 

menos a realidade do que a ciência: ela simplesmente revela o diferente. E ao revelar o 

diferente, pode mesmo revelar aspectos da realidade que os outros modos de 

conhecimento não são capazes de revelar” (MEDITSCH, 1998, p. 28). 

De acordo com Meditsch, o jornalismo possui uma maneira peculiar de produzir 

conhecimento, “vinculada à função de comunicação que lhe é inerente”, o que implica 

em disseminar conhecimento de outras áreas e outros saberes, portanto, um conhecimento 

partilhado. Seguimos com este autor quando diz que o conhecimento é repartido 
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socialmente pelo fato de os indivíduos não conhecerem o que é sabido pelos seus 

semelhantes. “A distribuição social de conhecimentos, desta forma, não se dá apenas em 

termos quantitativos (uns conhecem mais do que outros), mas também qualitativos 

(conhecem coisas diferentes)” (MEDITSCH, 2002, p. 9). 

O filósofo e pedagogo Martin Buber (1979) destacava essa qualidade na relação 

Eu-Tu, num fluir dinâmico da experiência do um-com-outro. O jornalista, ao adotar tais 

atributos, precisa permitir-se ao sensível, a uma relação afetuosa com o outro, de modo a 

mediar e fazer emergir os saberes inerentes aos seres, e assim, produzir novos saberes em 

um ato dialógico.  

O educador brasileiro Paulo Freire (1921-1997) comumente destacava a relação 

de comunhão no processo de desenvolvimento do conhecimento. A construção do 

conhecimento era, para ele, a germinação de processos dialógicos em que os envolvidos 

partilham conteúdos e vivências e, assim, fecundam um saber genuinamente coletivo.  

Portanto, para ele, conhecimento se faz no ato da relação com o outro e com o 

mundo. Esta prática dialógica é vista por ele como um princípio filosófico, gerador de 

conhecimento. O conceito de diálogo é aplicado por Freire a partir de uma dimensão 

política, uma vocação humana que precisa ser manifestada. Na obra Pedagogia do 

Oprimido (1987), estes preceitos se apresentam como uma ação cultural emancipatória 

(ou ação cultural para a liberdade), em que o diálogo é estabelecido no “encontro entre 

homens, mediatizado pelo mundo, para pronunciá-lo” (FREIRE, 1987, p. 50). 

O educador considera que os processos emancipatórios precisam ser 

desenvolvidos em comunhão, pois, segundo ele, “ninguém se conscientiza separadamente 

dos demais. A consciência se constitui como consciência do mundo” (FREIRE, 1987, p. 

10). Com isso, consideramos que o processo de conhecimento prescrito por Freire se faz 

na ação integradora dos seres e dos saberes, de modo a celebrar uma harmonia coletiva 

no processo de saber o mundo. Além disso, Freire sempre concebeu a comunicação como 

diálogo, tendo como elemento constitutivo basilares para este diálogo o amor, a fé, a 

humildade, a confiança, a esperança, a humildade e a criticidade. Estes são, para ele, 

elementos necessários básicos para o diálogo social (FREIRE, 1987). 

Seguindo este raciocínio, o amor está relacionado a ação de comprometimento 

dos homens com os outros e com o mundo, um gesto amoroso na luta por uma libertação 

coletiva; a fé está relacionada a crença nas pessoas de que é possível transformarem-se e 

transformarem o mundo a sua volta; a humildade diz respeito a capacidade de reconhecer 
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a potencialidade do outro; a confiança é o sentimento de unidade que envolve o processo, 

o que garante o fluir da relação; a esperança pode ser considerada como o combustível 

para ação do diálogo transformador; por fim, o pensamento crítico é uma condição para 

reconhecer a possibilidade de transformação, de considerar diferentes perspectivas para a 

realidade (FREIRE, 1987). 

Os métodos pedagógicos de Paulo Freire, apesar de não serem desenvolvidos 

especificamente para o jornalismo, relacionam-se diretamente com a comunicação, uma 

vez que reconhecem o diálogo como um caminho possível para os processos 

emancipadores, sobretudo no que diz respeito às teorias gerais do conhecimento. Esta 

observação é reconhecida pelo próprio autor, quando diz: 

[...] mesmo quando não venho tratando desses chamados meios de 

comunicação em trabalhos meus anteriores, mesmo quando não falo 

diretamente sobre eles, eu os considero, por exemplo, dentro do 

horizonte geral da teoria do conhecimento que venho desenvolvendo 

nos meus trabalhos sobre educação (FREIRE e GUIMARÃES, 1984, 

p. 40). 

 

Tais ideias, portanto, jogam luz sobre uma prática jornalística que, ao ser 

atravessada pelo diálogo, tem como pressuposto gerar um tipo de conhecimento. Deste 

modo, consideramos que as reflexões do educador são pertinentes à proposta de produção 

de conhecimento, por via do jornalismo, uma vez que promove uma ação coletiva de 

apreensão da realidade.  

Adelmo Genro Filho pavimentou o terreno desta discussão epistemológica e 

propôs um método crítico de apreensão da realidade. Eduardo Meditsch faz coro ao autor 

supracitado ao considerar o jornalismo como uma prática social que produz 

conhecimento, em decorrência de suas especificidades particulares, sobretudo a ação de 

comunicação.  

Considerando os andaimes construídos por estes pesquisadores, invocamos Paulo 

Freire para contribuir com as reflexões sobre um conhecimento no jornalismo. O reboco 

que vislumbramos deixar no edifício epistemológico do jornalismo é: o jornalismo produz 

conhecimento pela sua capacidade dialógica, que tece os saberes entre seres na busca da 

compreensão do mundo.     

 

2.2 Jornalismo sensível: tecendo o sentir 

A tomada de consciência se dá pelo sentir, não apenas pelo cognitivo, tampouco 

somente pela razão instrumental, mas também na experiência contemplativa da vida. A 
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ousadia desta hipótese nos leva a considerar a potencialidade do aspecto sensível e afetivo 

nos processos de construção de conhecimento, sobretudo no que se refere ao exercício 

jornalístico. Para iniciar os argumentos sob a hipótese levantada, recorremos aos versos 

do poeta Fernando Pessoa (1888-1935) em que dizia: “Sentir é pensar sem ideias, e por 

isso sentir é compreender, visto que o universo não tem ideias”9. 

Ciro Marcondes Filho, na obra Comunicação do Sensível: acolher, vivenciar, 

fazer sentir (2019) se dedica a investigar como o aspecto sensível atravessa os fenômenos 

comunicacionais. Mas adverte que suas proposições não pretendem explicar, interpretar 

ou compreender os fenômenos, no sentido de “submeter o novo, o estranho, o inesperado, 

o obscuro a um esquema que o ‘traduza’ em linguagem perfeitamente conhecida”. 

Despretensiosamente, o autor admite que, aos seus conceitos, “só lhe interessa apresentá-

los” (MARCONDES FILHO, 2019, p.20). Seguimos essa prerrogativa ao considerar a 

discussão do sensível no processo de conhecimento no jornalismo. 

Ao tratar do aspecto sensível no exercício do conhecimento, Marcondes Filho 

resgata a fenomenologia de Husserl para dizer que “a consciência é sempre ‘consciência 

de algo’, não existindo separadamente, como imaginava Descartes”. Ou seja, para tomar 

conhecimento (ou consciência, na palavra do autor) é preciso estabelecer uma relação 

entre o ser conhecedor e o ser conhecido. É nesta relação que damos o nascimento às 

coisas. Consideremos: 

Quando percepciono uma coisa – uma flor, uma obra estética, um 

monumento urbano –, esta coisa comparece diante de mim como algo 

que foi percebido, algo que eu vi, que notei. Naturalmente, 

independente disso, essa coisa tem sua própria existência, mas minha 

relação com ela só se estabelece no momento de percebê-la 

(MARCONDES FILHO, 2019, p. 39-40). 

 

Já com base em Heidegger (1927/1979 apud MARCONDES FILHO, 2019), o 

autor reforça a discussão ao dizer que a coisa percebida “não pode ser encontrada na 

própria coisa; tampouco está na pessoa que observa, mas no comportamento intencional, 

quer dizer, na relação (diríamos nós),” e acrescenta: “a percepção retira a coisa de seu 

ocultamento e libera para que ela possa mostrar-se a si mesma naquilo que ela é (ou 

naquilo que achamos que ela seja, naquilo que lhe atribuímos)” (MARCONDES FILHO, 

2019, p. 40). Este debate nos interessa na medida em que reflete a possibilidade de 

                                                           
9 Da obra Páginas íntimas e de auto-interpretação, publicada em 1966. 
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conhecimento pautado pela experiência do sentir, onde os elementos sensíveis possam 

tornar-se o desencadeador de uma consciência.  

Para Muniz Sodré, a atmosfera afetiva é uma das manifestações vigorosas da 

comunicação humana. Na obra As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política (2016) - 

ao tratar do aspecto sensível ao que chamamos de processo de conhecimento - o autor 

afirma que “a inteligência não depende da consciência clara e [de] um ‘eu’ puramente 

racional”. Ou seja, há uma “inteligência baseada não apenas na racionalidade cognitiva, 

mas também naquilo que se dá a conhecer como afeto e que constituiria um elo essencial 

entre o corpo e a consciência” (SODRÉ, 2016, p. 31).  

Por isso, o pesquisador nos provoca a abandonar as visões dicotômicas de lógica 

versus sensível como campos opostos, de modo a nos permitir investigar os fenômenos 

comunicacionais em seus sentidos mais amplos. Para o autor, a informação e a 

comunicação têm cada vez mais demandado um “outro modelo de inteligibilidade social”, 

que vá além da afetação conceitual ou dedutiva e que esteja coerente com o espírito do 

tempo e as novas configurações humanas.  

É particularmente visível a urgência de outras posições interpretativas 

para o campo da Comunicação, capaz de liberar o agir comunicacional 

das concepções que o limitam ao nível de interações entre forças 

puramente mecânicas e de abarcar a diversidade da natureza das trocas, 

em que se fazem presentes os signos representativos ou intelectuais, 

mas principalmente os poderosos dispositivos do afeto. Nos fenômenos 

da simpatia, da antipatia, do amor, da paixão, das emoções, mas 

igualmente nas relações em que os índices predominam sobre os signos 

com o valor semântico, algo passa, transmite-se, comunica-se, e nem 

sempre se sabe muito bem do que se trata (SODRÉ, 2016, p. 12-13). 

 

Tal provocação nos imputa a reconhecer a potencialidade de conhecimentos nos 

aspectos subjetivos, no âmbito sutil, do sentir, embutidas na circulação de conteúdos 

jornalísticos. “É que se trata propriamente do que está aquém ou além do conceito, isto é, 

da experiência de uma dimensão primordial, que tem mais a ver com o sensível do que 

com a medida racional” (SODRÉ, 2016, p. 13).  

Esta discussão, para Sodré, sempre esteve “ideologicamente tratada como o lado 

obscuro, senão selvagem, do que se apresenta como o rosto glorioso e iluminado do 

entendimento, ou seja, do principal procedimento da razão” (SODRÉ, 2016, p. 43-44). 

Por isso, ele nos alerta que, para se pensar em teorias de comunicação  

 

[...] é preciso antes entender que as tradicionais Ciências Sociais e 

Humanas sempre procuraram inscrever positivamente o fato (social, 

histórico, individual) numa ordem de causalidade capaz de levar a uma 
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compreensão objetiva da realidade por meio de interpretações 

adequadas. O desafio epistemológico e metodológico da Comunicação 

como práxis social, entretanto, é suscitar uma compreensão, isto é, um 

conhecimento e ao mesmo tempo uma aplicação do que se conhece, na 

medida em que os sujeitos implicados no discurso orientem-se, nas 

situações concretas da vida, pelo sentido comunicativamente obtido 

(SODRÉ, 2016, p. 15). 

 

Trata-se de uma abordagem que transcende a experiência imediata da cognição 

comum e de uma operacionalidade técnica, por uma dialogia em que os elementos 

objetivos do conteúdo estejam permeados por uma dimensão intrinsicamente 

humanizada. Para o jornalismo, isso implica mover uma valorosa atenção ao aspecto da 

singularidade e da subjetividade que envolve a relação. Fazemos coro à refinada 

contribuição de Muniz Sodré, na convicção de que esse tipo de conhecimento tem 

potencial de incitar uma práxis. A isso, Martin Buber (1979) insinua que numa praia não 

se pode permanecer contemplando as espumas, deve-se correr o risco, atirar-se na água e 

nadar.   

A jornalista e pesquisadora Cremilda Medina corrobora com esta perspectiva. Sua 

trajetória é marcada pela dedicação à discussão dos saberes interdisciplinares e 

transdisciplinares. Seu argumento é o de que o diálogo com outras vertentes do 

conhecimento oferece ao jornalismo uma amplitude e aprofundamento da prática 

comunicacional. Os desafios epistemológicos propostos pela pesquisadora incluem 

complexidade (tal como pensada por Edgar Morin10), afetação11 e poética12. 

Em Ciência e Jornalismo: da herança positivista ao diálogo dos afetos (2008), 

Medina contesta um tipo de jornalismo que, segundo ela, herdou as marcas de uma ciência 

positivista13, influenciada pela lógica da razão instrumental. No entanto, a autora 

considera que a crise de paradigma do conhecimento científico, assinalada por Thomas 

                                                           
10 Proposta teórica inicialmente apresentada em um debate realizado em Lisboa, em dezembro de 1983, e 

sistematizada no livro O problema epistemológico da complexidade, lançado em 1985 pela Europa 

América, em Portugal. 
11 Na acepção proposta em 2001 por Restrepo, um psicanalista colombiano que, segundo Medina (2008, 

p.117), faz uma revisão epistemológica ao que chama de analfabetismo afetivo. “Segundo sua teoria, as 

culturas ocidentais acentuaram a atrofia dos sentidos – Sobretudo tato, paladar e olfato – o que impede o 

contato e as relações humanas”. 
12 Conforme Medina (2003; 2006). 
13 A autora lista seis itens que ajudam no entendimento do discurso sobre o espírito positivista de Comte: 

1. O real em oposição ao quimérico; 2. O que é útil em contraposição ao que é inútil; 3. Ao contrário da 

indecisão ou das dúvidas indefinidas, a certeza construída pela harmonia lógica; 4. Um grau de precisão 

compatível com a natureza dos fenômenos e conforme a exigência das verdadeiras necessidades humanas 

opõe o conceito de preciso e vago; 5. O significado mais banal, positivo versus negativo – caberia à filosofia 
organizar, e não destruir; 6. Reforça-se a tendência, necessária para Comte, de substituir em tudo o relativo 

pelo absoluto.  
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Kuhn na obra A estrutura das revoluções científicas14, também reverbera no jornalismo. 

Para reforçar essa ideia Medina diz: 

A linguagem jornalística, enquanto discurso de atualidade plenamente 

legitimado pela sociedade, defronta-se hoje com os impasses da crise 

de paradigmas. Estruturada pelos princípios positivo-funcionalista, esta 

codificação propõe-se uma forma eficiente de comunicação coletiva, 

mas vive uma contradição de um discurso muito pouco interativo. O 

jornalismo, inscrito na trajetória nitidamente assinalada pela 

modernidade, foi construindo sua linguagem segundo os postulados da 

racionalidade que vem desaguar, como outras formas de codificação do 

real, em fórmulas gramaticais do século XIX. Desta herança 

estratificada saem os principais problemas contemporâneos (MEDINA, 

2008, p.17). 

 

Nesse sentido, a autora rechaça o jornalismo esquematizado, refém de um 

tecnicismo iludido pelo mito da objetividade na linguagem. Para ela, é preciso que o 

jornalismo supere a lógica da tradição positivista que o reduz a um cientificismo 

tradicional, repleto de vícios, dogmas e gramáticas engessadores. 

Quem pretende ler e interpretar o real imediato, por exemplo, vale-se 

da máxima arrogância ao afirmar publicamente que descarta os fatos 

falsos para reproduzir os verdadeiros. É uma caricatura da potência 

individual de julgar, dividir em partes o todo do acontecimento humano 

e depois montar uma opinião definitiva (MEDINA, 2008, p. 37-38). 

 

Por outro lado, a pesquisadora incita um tipo de jornalismo que permita sentir a 

realidade e construa uma narrativa significativamente influenciada por um diálogo 

afetuoso com/pelo o outro. Um fazer jornalístico guiado pela relação subjetiva entre o 

narrador e o ser narrado, permitindo que os elementos sensíveis se apresentem e tornem-

se a tônica do texto.  

Medina considera a narrativa jornalística como “a arte de tecer o presente”. Por 

isso, a autora defende um jornalismo polifônico e polissêmico, ao qual deixa impregnar-

se pela experiência dos cinco sentidos. Pois, a pesquisadora acredita que “a distância que 

existe entre a realidade objetiva e a representação dessa realidade é percorrida pelo 

esforço de interpretação” (MEDINA, 2008, p. 30). Ou seja, por aquilo que nasce na 

relação entre o fenômeno e o observador. Esta discussão encontra consonância com 

pensamento do filósofo Wittgenstein (1995)15, o qual supõe que só vemos aquilo que 

pode ser visto. Esta compreensão também se assemelha com a filosofia budista16, segundo 

                                                           
14 “Para ele [Khun], o progresso não se dá pelo acúmulo gradativo, mas por rupturas – denominadas 

revoluções científicas” (MEDINA, 2008, p. 114). 
15 Em obras publicadas originalmente em 1922 e 1953.  
16 Citada no item 1. 
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a qual as aparências externas percebidas pelos cinco sentidos só são experenciadas de tal 

forma, porque dialogam com nossas estruturas internas.  

Medina acredita que a produção simbólica da narrativa jornalística representa um 

esforço para expressar a realidade. Mas adverte que “a consciência racional, o traquejo 

especializado e a persistência da ação” não são suficientes para narrar a 

contemporaneidade, pois   

O repórter, nessas circunstâncias, precisa do silêncio subjetivo, dos 

sinais dos cinco sentidos e da despoluição da consciência para a escuta 

da intuição criadora. Daí advêm gestos solidários que se consumam na 

interação social. O Eu e o Tu se encontram em dialogia (MEDINA, 

2008, p. 68).   

 

Seguindo esses preceitos, a mediação jornalística pode ser expressa no diálogo 

fluido da relação entre o Eu e o Tu. Segundo Medina, “só quando se está ‘afeto a’ ocorre 

o ato educativo, o ato poético ou o ato comunicacional que, por sua vez, se traduz na sala 

de aula, na obra de arte ou nas narrativas da contemporaneidade” (MEDINA, 2008, p. 

93). Nesse sentido, o jornalismo precisa desenvolver uma capacidade sensível, para 

mediar os fatos com afetuosa entrega ao outro e com abertura para compreender as 

diferentes perspectivas.  

No livro A arte de tecer o presente: narrativa e cotidiano (2003), a autora explicita 

que linguagem dialógica não condiz com uma racionalidade esquemática. Para a autora, 

a gramática tecnicista que tanto influenciou a prática jornalística, sobretudo no século 

XX, com a modernização técnica e tecnológica, não dá conta das demandas coletivas. As 

competências exclusivamente técnicas do jornalismo, segundo a autora, empobrecem as 

mediações sociais e esvaziam as vivências cotidianas e as sabedorias populares e locais. 

No entanto, “se a comunicação social se propõe a ação solidária, construir redes de 

significados contemporâneos, terá de pesquisar, sensibilizar-se e praticar as dialogias” 

(MEDINA, 2003, p. 74). 

Na obra O signo da relação: comunicação e pedagogia (2006), a autora atribui 

ao jornalista a característica de produtor de sentidos. Uma espécie de artesão criativo, que 

media os saberes cotidianos e intervém reproduzindo simbolicamente a realidade por 

meio de uma narrativa que combine ética, técnica e estética. Nesta perspectiva, a autora 
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ressalva que, “o que se diz da realidade constitui outra realidade, a simbólica” (MEDINA, 

2006, p.67)17.  

Sodré (2016), por sua vez, acredita que a emoção (o afeto, diríamos nós) pode 

estar a serviço de uma produção de identidade coletiva. Podemos aferir a partir disso que 

o jornalismo pode entrelaçar-se em uma rede sensível com o seu público e assim, 

“intervém culturalmente na vida social, dentro de um novo mundo sensível criado pela 

reprodução imaterial das coisas, pelo divórcio entre forma e matéria” (SODRÉ, 2016, p. 

19). O autor ressalta, no entanto, que o “contato” provindo dos meios de comunicação 

não se reduz à banalidade associada ao termo, mas deve "ser entendido como uma 

configuração perceptiva e afetiva que recobre uma nova forma de conhecimento, em que 

as capacidades de codificar e descodificar predominam sobre os puros e simples 

conteúdos” (SODRÉ, 2016, p. 20).  

Podemos então dizer que o contato entre o jornalismo e o público pode promover 

uma afetação geradora de conhecimento. Esta linha de pensamento relaciona-se com a de 

Paulo Freire, em termos das reflexões sobre a produção de um saber dialógico. 

Lembremos, que, para ele, comunicação é uma “coparticipação dos sujeitos no ato de 

pensar” (FREIRE, 1980, p. 66). Sodré acrescenta que “contato e afeto eram em sua [Paulo 

Freire] visão, categorias centrais para a compreensão do agir comunicativo” (SODRÉ, 

2016, p. 20). 

Se os conceitos de dialogia, afeto e sensibilidade podem constituir-se como 

elementos preponderantes na compreensão de si, do outro e do mundo, essa relação pode 

se fazer presente entre o jornalista-personagem-leitor. Para Sodré, essa reciprocidade não 

é um mero estar-junto, mas é uma “sintonia sensível das singularidades, capaz de produzir 

uma similitude harmonizadora do diverso” (SODRÉ, 2016, p. 69). O diálogo social não 

se reduz a transmissão de conteúdos; é uma ação comunicativa permeada pelo aspecto da 

subjetividade entre os sujeitos envolvidos. A essa lógica, Sodré (2016) designa como 

estratégias sensíveis. Em um esforço didático, ele exemplifica: “Quem é, para mim, este 

outro com quem eu falo e vice-versa?” (SODRÉ, 2016, p. 10, grifo adicionado). Ou seja, 

há uma relação de afetação presente no ato de comunicar.  

                                                           
17 É seguindo esse raciocínio que a autora rechaça o ingênuo (ou melhor, tendencioso) ideal de ‘verdade’ e 

‘imparcialidade’ no jornalismo. Pois, “no universo simbólico, não há verdade absoluta, mas um processo 

de conflito de verdades”. Nesse sentido, cabe ao jornalista “produzir narrativas atravessadas por 

contradições, embates de visões de mundo, incertezas, interrogações” (MEDINA, 2006, p. 82). 
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Martin Buber (1979) privilegia uma vida comunitária em que as afetações se 

estabeleçam na relação Eu-Tu em detrimento da relação Eu-Isto. A ideia de comum 

(comunidade) é defendida por Buber como um estar um-com-o-outro, um fluir dinâmico 

do Eu com o Tu. Muniz Sodré, por sua vez, pressupõe o comum como uma coletividade 

na construção dos sentidos. A construção de conhecimento, portanto, seria mediada pela 

comunhão espontânea dos seres. 

Em vez da sociedade definida exclusivamente pela otimização 

econômica, emerge a ideia do ‘ser em comum’, mais centrado no afeto 

ou na sensibilidade do que em qualquer fundamento ou caráter ético-

racionalista. No lugar, portanto, de uma comunidade argumentativa e 

consensual, produtora de normas e sentido num contexto intersubjetivo 

de livre discussão, emerge uma comunidade afetiva, de base estética, 

em que a paixão dos sujeitos mobiliza a discursividade das interações 

(SODRÉ, 2016, p. 66). 

  

Podemos aferir, assim, que a produção do conhecimento é coemergente à 

experiência das interações humanas, nos atos dialógicos, nas tecelagens das relações 

sociais. No diálogo com os autores, aferimos que essa produção é visceralmente 

influenciada pela experiência do sentir. O jornalismo pode inserir-se neste processo ao 

desenvolver uma narrativa que considere os aspectos sensíveis e afetuosos na relação. 

Sublinhamos que este modelo proposto atenderia às potencialidades de uma prática 

emancipatória e colocaria o jornalismo em um patamar exponencial: o jornalismo como 

uma forma de conhecimento, através da sua narrativa sensível, de modo a aflorar a 

experiência do sentir. 

 

2.3 Jornalismo práxis: tecendo o agir  

O plano de voo desta pesquisa, preconiza um conhecimento no jornalismo sob a 

tríade saber, sentir e agir. Um jornalismo dialógico que tece os saberes dos sujeitos; uma 

narrativa sensível que promove um sentir e uma práxis jornalística que provoca um agir 

no mundo. Nesta perspectiva, a práxis jornalística será tratada como um conteúdo que 

estimula ações sociais, sendo este, resultado de uma narrativa dialógica e sensível. 

Oriundo desta matriz praxiológica, Genro Filho (1987) trata sempre de uma relação 

imbricada em que os sujeitos, ao mesmo tempo em que pensam o mundo, também fazem 

parte dele e o transformam. O que nós estamos chamando de saber, sentir e agir.  

É importante destacar que o autor mencionado tenta observar o fenômeno 

jornalístico para além do prisma da linguagem. Suas ideias têm a pretensão de pensar a 

atividade política e social do jornalismo. Verificamos isso quando ele afirma que o 
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jornalismo é “uma forma social de conhecimento, historicamente condicionada pelo 

desenvolvimento do capitalismo, mas dotada de potencialidades que ultrapassam a mera 

funcionalidade a esse modo de produção” (GENRO FILHO, 1987, p. 6). Pontes (2015), 

por sua vez, diz que o jornalismo é maior do que o meio em que ele é produzido e que, 

portanto, “trata-se de uma prática profissional que nasce de uma necessidade social 

profunda. Nesse sentido, não pode ser reduzido a epifenômeno do capitalismo” 

(PONTES, 2015, p. 395). Continuamos com Genro Filho, quando diz:  

Com o desenvolvimento das forças produtivas materiais e espirituais – 

e não apenas pelo desenvolvimento dos meios de comunicação – há 

uma alteração histórica dos sentidos humanos, uma ampliação e um 

aprofundamento da percepção e das possibilidades do conhecimento em 

geral. O jornalismo, nesse sentido, é a cristalização de uma nova 

modalidade de percepção e conhecimento social da realidade através de 

sua reprodução pelo ângulo da singularidade (GENRO FILHO, 1987, 

p. 236).  

 

O jornalismo, então, surge como uma prática social que, ao se apropriar de 

linguagens e técnicas próprias, constrói conhecimento ao reproduzir a “imediaticidade do 

mundo” e “apanhar a realidade pelo movimento” (GENRO FILHO, 1987, p. 4; 6). O autor 

propõe como alternativa as categorias singular, particular e universal, no sentido de 

pensar a prática jornalística como um subsídio para que a sociedade construa condições 

de refletir a existência humana e nortear o seu agir no mundo. O conceito de práxis 

funciona aqui como a bússola que conduz a trilha epistemológica do conhecimento 

desenvolvido pelo jornalismo.  

A teoria do jornalismo como forma de conhecimento defendida por Genro Filho, 

e endossada por Meditsch, tem como primazia a superação da ideia funcionalista da 

comunicação e pressupõe o jornalismo como método de compreensão da realidade, um 

conhecer para agir. Muito mais do que um mero transmissor de informação, mas um 

subsidiador de um saber da práxis. 

A concepção do jornalismo como uma forma de conhecimento foi considerada 

válida por Paulo Freire, ao ser questionado por Eduardo Meditsch (MEDITSCH, 2002). 

Ele afirma que o pedagogo manifestou interesse pela hipótese, como vinha sendo 

defendida até então. Nesta trajetória, vamos fazer novas incursões e proposições 

complementares. Após considerar que o conhecimento jornalístico é permeado por uma 

perspectiva dialógica e sensível, agora nos empenhamos a considerar o aspecto práxis, a 

qual acreditamos que envolve o processo de conhecimento no jornalismo.  
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É importante destacar que Paulo Freire sempre formulou suas teorias com base 

em uma concepção de práxis, teoria do conhecimento posta em prática. Este seria um 

modo freiriano de busca do conhecimento. Vale lembrar que o autor valoriza o processo 

de produção do conhecimento construído no processo dialógico. Um processo que o autor 

considera como um pensar certo (FREIRE, 1996).  

Confrontar a aplicação do método praxiológico de Freire - tendo o diálogo como 

pressuposto básico - com a premissa de que jornalismo produz conhecimento pode 

contribuir para se pensar o jornalismo sob a égide de uma ação cultural emancipatória. 

Para Meditsch (2002), o primado da prática em Freire significa um compromisso da teoria 

com a transformação da realidade. “E nessa perspectiva é que ele abordaria a questão da 

prática jornalística” (MEDITSCH, 2002, p. 4). 

Dennis Oliveira (2014) também defende a ideia de jornalismo como esta ação 

cultural emancipatória, em analogia às práticas pedagógicas de Paulo Freire18. Um dos 

argumentos utilizado por Oliveira que consideramos pertinentes é que “o pensamento de 

Paulo Freire aponta para uma ruptura com uma tradição epistêmica de se considerar o ser 

humano em uma dimensão autocentrada, de forma que os problemas ontológicos residem 

na relação com o outro” (OLIVEIRA, 2014, p. 212). Ele acrescenta: “Freire fala da 

sujeição construída na relação de trabalho, a naturalização segundo ele se dá na medida 

em que os trabalhadores não percebem que o mundo vivido é produto do trabalho 

coletivo, do qual eles são sujeitos” (OLIVEIRA, 2014, p. 210). 

O pesquisador enfatiza a proposição defendida por Freire, de libertação em 

comunhão como uma ação coletiva, onde “as perspectivas teóricas, de posição política, 

se articulem dialeticamente com experiências vividas” (OLIVEIRA, 2014, p. 222). Outro 

aspecto observado diz respeito à perspectiva freiriana de conceber o mundo em 

construção, um processo dialético em que os sujeitos se fazem permanentemente na 

relação imbricada em seu cotidiano e nas relações com outros seres. “Não se trata apenas 

de compartilhar experiências cotidianas, mas mediá-las pela interpretação crítica e 

mediadas pela perspectiva da emancipação” (OLIVEIRA, 2014, p. 223). 

Alfredo Vizeu e Laerte Cerqueira (2019) também resgatam as contribuições do 

educador para pensar as práticas jornalísticas. A dupla resgata sete dos 27 saberes 

sistematizados por Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia, para refletir como eles 

                                                           
18 Vale lembrar que o educador brasileiro entendia a educação como uma ação cultural. 
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podem contribuir com “o inegociável compromisso social do jornalismo” e fortalecer a 

teoria “com foco na formação e conscientização do jornalista, enunciador pedagógico” 

(VIZEU e CERQUEIRA, 2019, p. 1).  

Os saberes descritos por Freire e seguidos pelos pesquisadores são: o rigor no 

método, a criticidade, a ética e a estética, a reflexão crítica sobre a prática, o 

reconhecimento de ser condicionado, a apreensão da realidade e o saber escutar 

(FREIRE, 1996; VIZEU e CERQUEIRA, 2019). Para eles, “os saberes descritos pelo 

educador são, em sua maioria, os mesmos que o jornalista precisa dominar para produzir 

um conhecimento embasado, contextualizado, crítico e transformador, alicerces do 

jornalismo como instituição social legitimada na sociedade” (VIZEU e CERQUEIRA, 

2019, p. 7).  

Para pensarmos em um possível método Freiriano para o jornalismo, devemos 

imaginá-lo como ele próprio pensaria: um jornalismo ação, que impulsione sonhos 

(MEDITSCH, 2002, p. 14). Por isso, retomamos o conceito de práxis, que é 

essencialmente constituído de dois elementos: a reflexão e a ação - ambos atravessados 

pelo diálogo. Ou seja, na relação com o outro os sujeitos podem saber, o mundo e agir 

nele. Este saber o mundo, para Freire, não deve ser encarado como um fim, um ponto de 

chegada, mas ao contrário, o impulso para a ação prática. Um dos requisitos para isso 

seria considerar o ser humano como um partícipe do processo histórico. Neste sentido, o 

educador nos lembra que a nossa presença no mundo não se faz no isolamento, isenta das 

interferências históricas, sociais e culturais. 

[...] esse movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está 

sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo 

mesmo através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, 

podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas 

precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de escrevê-

lo, ou de reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através de nossa 

prática consciente (FREIRE, 1982, p. 22 apud MEDITSCH 2002, p. 2). 

 

Neste processo consolida-se a práxis, o movimento circular do saber, sentir e agir. 

Ao jornalismo, consideramos que isso implica uma narrativa dialógica, sensível e que 

coloque os sujeitos como o centro da motivação transformadora. Acreditamos, portanto, 

que a práxis jornalística deva almejar a inserção dos sujeitos no processo dialógico de 

apreensão e afetação da realidade, de modo a se posicionar em uma ação pautada pelo 

amor, fé, humildade, confiança, esperança, e criticidade, tal qual propunha Paulo Freire. 

 



27 

 

3. BRASIL DE FATO: UM JORNAL POPULAR E LOCAL-REGIONAL 

 

Dizem que a Astronomia é muito complicada, que é difícil calcular, com 

precisão de segundos, há quantos bilhões de anos aconteceu o Big 

Bang que deu origem ao Universo... Mas, mesmo sendo complicada a 

Astronomia, é muito simples saber que o Sol nasce de manhã bem cedo 

e só se põe ao entardecer. Os modernos meios de comunicação, com o 

avanço da ciência e da tecnologia, são coisas complicadas... Mas se 

quiserem conhecer o Brasil onde vivemos, este Brasil de Fato, o povo 

tem de produzir o seu próprio jornal (Augusto Boal, 25 de janeiro de 

2003, Porto Alegre-RS).   

 

O discurso proferido pelo dramaturgo e ensaísta brasileiro Augusto Boal19 

(idealizador do Teatro do Oprimido), no lançamento do jornal Brasil de Fato – uma visão 

popular do Brasil e do mundo, trazia consigo um sentimento coletivo de transformação e 

esperança da classe trabalhadora. Era um momento histórico, de oxigenação da esquerda 

brasileira. Lula acabara de ser eleito presidente da República pela primeira vez, após a 

terceira tentativa. A arena política brasileira vivia um cenário simbólico e os anseios da 

esquerda estavam sendo depositados na tática eleitoral do ‘Lula lá’20.  

O lançamento do jornal aconteceu na noite de 25 de janeiro de 2003, durante o 3º 

Fórum Social Mundial21, após um longo período de discussão e amadurecimento22. Na 

mesa solene de abertura estavam personalidades representativas da luta política na 

América Latina23. De acordo com Straube (2009) e Cassol (2010), participaram desta 

atividade entre 4,5 mil a 6 mil pessoas e mais de duas mil ficaram do lado de fora, por 

falta de espaço no auditório. O ato é descrito pelos presentes com bastante euforia, sendo 

classificado como “grandioso e emocionante” (STRAUBE, 2009, p.116), em que se 

ouviam entoar em coro o hino da Internacional Comunista, seguido do grito de guerra 

improvisado: “Brasil de Fato! O povo organizado!” (CASSOL, 2010, p.89).  

                                                           
19 Vida e obra disponível em (http://augustoboal.com.br/)  
20 Vale ressaltar que Lula foi eleito após oito anos de condutas neoliberais e de perseguições a movimentos 

sociais durante os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. 
21 O Fórum Social Mundial é um evento internacional organizado por movimentos sociais, ONGs e 

sociedade civil de vários países, com o objetivo de desenvolver alternativas para uma 

transformação social global (ver mais em http://forumsocialportoalegre.org.br/). 
22 Neuri Rossetto, da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, diz (em 

entrevista ao autor) que a discussão se iniciou em meados dos anos 1990, ainda de maneira interna no MST.  
23 Entre os quais: Aleida Guevara (médica cubana, filha de Che Guevara); Eduardo Galeano (escritor 

uruguaio); Hebe Bonafini (militante argentina do movimento Mães da Praça de Maio); Leonardo Boff 

(teólogo brasileiro, influenciador da Teologia da Libertação) e Sebastião Salgado (fotógrafo brasileiro, 

renomado por retratar as desigualdades sociais em várias partes do mundo). 

http://augustoboal.com.br/
http://forumsocialportoalegre.org.br/
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A edição de número zero do Brasil de Fato (BdF) trazia a seguinte manchete: 

“Lula precisa ter coragem”, a partir da afirmação feita pelo economista Celso Furtado24, 

em entrevista concedida ao jornal25. Nesta edição, o editorial trazia o título: “Por que um 

jornal popular?”, sinalizando ao leitor a sua razão de existir: “contextualizar as notícias 

sob a ótica dos trabalhadores” (BRASIL DE FATO, 2003).  

O jornal nasceu de uma incubadora política, germinado pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) junto com a Consulta Popular (CP)26  e outras 

organizações de movimentos sociais populares27. De acordo com o seu projeto editorial, 

o jornal representava um “mutirão para construir uma imprensa popular a serviço do 

Projeto Popular para o Brasil” (BRASIL DE FATO, 2002, p. 1)28. Neste projeto editorial, 

o jornal argumenta que: “Na luta por uma sociedade justa e fraterna, a democratização 

dos meios de comunicação é fundamental”. Por isso, o jornal pretendia se tornar um 

instrumento massivo, que contribuísse com o debate de ideias e influenciasse as lutas 

sociais, demarcando a posição dos movimentos populares. “Portanto, o Brasil de Fato é 

o resultado das aspirações de milhares de lutadores de movimentos populares, intelectuais 

de esquerda, sindicatos, jornalistas e artistas que se uniram para formar uma ampla rede 

nacional e internacional de colaboradores” (BRASIL DE FATO, 2002, p. 1). 

De acordo com esse documento, a editoria nacional do jornal deveria privilegiar 

os seguintes temas: política, economia, educação, saúde, segurança, reforma agrária, 

habitação, povos indígenas, meio ambiente e riquezas naturais. As pautas teriam a função 

estratégica de afirmação de sua linha editorial e deveria “evitar o denuncismo, 

sensacionalismo e o tratamento irresponsável e superficial”, adotando “critérios claros e 

transparentes para uma cobertura rica, sóbria, atraente, inteligente, educativa e formadora 

                                                           
24 Paraibano, um dos principais pensadores do processo socioeconômico brasileiro, primeiro Ministro do 

Planejamento do Brasil, no Governo João Goulart (1962-1964), Ministro da Cultura no governo Sarney 

(1986-1988). Saiba mais em: 

(https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/celso_furtado)  
25 Em edições posteriores, o jornal entrevistou personalidades de destaque da esquerda mundial, como o 

ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez, o líder palestino Yasser Arafat e o ex-presidente cubano Fidel 

Castro.  
26 Uma organização política formada em 1997, de orientação marxista-leninista, que compõe um campo 

político, chamado Campo Popular (também fazem parte deste campo o MST e o Levante Popular da 

Juventude); um movimento político que aglutina militantes em torno de um projeto popular, estruturado 

sob a tríade “formação, organização e luta”.  
27 Entre as quais a Via Campesina e pastorais sociais. No decorrer de seu percurso, outras entidades também 

foram se somando, conforme relatado no Projeto Editorial do jornal (BRASIL DE FATO, 2002).  
28 Em sua fase inicial, o Brasil de Fato era produzido em São Paulo, editado em formato standard 

(54x60cm), com periodicidade semanal e tiragem de 100 mil exemplares, vendidos em bancas ou por meio 

de assinaturas. Foi pensado para circular nacionalmente, mas problemas operacionais com a empresa 

responsável pela distribuição do jornal dificultaram a sua capilarização em alguns estados. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/celso_furtado
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de opinião”. O texto também destacava a necessidade de “produção de matérias nos mais 

diferentes pontos do território”. (BRASIL DE FATO, 2002, p. 3). 

Com relação à linguagem, o documento manifestava preocupação com “a visão 

economicista”, que tende a hegemonizar o debate político, e se propunha a desmascarar 

o tecnicismo e a burocracia, considerada pelo jornal como “instrumentos usados pelas 

classes dominantes para justificar seus atos antipopulares”. A orientação era para que o 

debate político fosse apresentado para além dos partidos e do jogo da institucionalidade, 

argumentando que: 

[...] é preciso tratar a política como a ação humana na busca do bem 

comum; é preciso fornecer para o leitor os interesses existentes por trás 

dos fatos, os bastidores e onde estão os verdadeiros centros de poder.  

A economia precisa ser traduzida para que o cidadão comum - 

medianamente informado - entenda as relações da macroeconomia com 

os problemas do cotidiano […] (BRASIL DE FATO, 2002, p. 3). 

 

Na internacional, o documento é categórico ao afirmar que “‘contextualização’ é 

a palavra-chave desta editoria”, tendo em seu horizonte dois focos principais: o 

desvendamento do imperialismo (norte-americano) e a resistência dos povos ocultadas 

pela “grande mídia”. “Se a ‘grande mídia’ mostra os fatos de forma fragmentária, nosso 

jornal, ao contrário, vai mostrar como os fatos da política internacional estão articulados, 

e explicam, muitas vezes, as atitudes de governos nacionais”. Para isso, o jornal iria contar 

com a colaboração de agências de notícias internacionais alternativas independentes, 

contribuições de correspondentes e parceria com “grandes articulistas e pensadores que 

estão do nosso lado (de Noam Chomsky a Leonardo Boff)” (BRASIL DE FATO, 2002, 

p. 3).  

A agenda cultural seguiria um caráter popular, na “contramão do capital”, tendo 

como princípios gerais: “combater a mercantilização da cultura; priorizar processos e não 

produtos culturais […] sugerir meios para que o desenvolvimento cultural seja 

possibilidade de todos […] tratar a chamada cultura popular com o mesmo rigor da 

chamada cultura erudita”. A função estratégica desta editoria era: “Refletir criticamente 

a realidade da cultura produzida do país; propor encontros de trabalho e novas 

possibilidades, reunindo pessoas para entrevistas, organizando debates, estimulando 

cruzamentos de áreas e participações das bases populares”. Para isso, o jornal pretendia 

“subverter os gêneros jornalísticos habituais” e “experimentar novas formas”. Desse 

modo, assumia o papel de registrar a produção simbólica e debates sobre as manifestações 

artísticas e culturais realizadas à margem dos mercados, vinculadas a tradições populares, 
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ou às visões políticas de esquerda. Para o jornal, “os atos culturais devem ser apreciados 

por seu valor de uso (estético, político, moral, etc.) não pelo valor de troca” (Idem). 

O periódico era alicerçado por dois conselhos, um editorial e outro político. O 

primeiro era operativo, conduzia o dia a dia do jornal, construía as pautas e sistematizava 

as orientações formuladas pelas instâncias política. No início, o editor geral do jornal era 

José Arbex Júnior e depois quem assumiu a função foi Nilton Viana, ambos jornalistas 

por formação. Já o segundo conselho cumpria um papel legitimador, por meio de 

personalidades que demarcavam uma posição social e, logo, ajudavam também a delinear 

a perspectiva ideológica do Brasil de Fato, com ampla representatividade. Entre os perfis 

havia professores, intelectuais, artistas, escritores, parlamentares, lideranças de 

movimentos sociais, entre outros, incluindo nomes como: o arquiteto Oscar Niemeyer, o 

teólogo Frei Beto, o advogado Plínio de Arruda Sampaio e o filósofo Carlos Nelson 

Coutinho. 

O grande diferencial do BdF era a ousada proposta dos ‘comitês de apoio’. A ideia 

era construir uma rede de colaboradores, co-participantes, capilarizados em todas as 

regiões do país. O projeto editorial regia que o jornal não deveria se reduzir ao eixo 

Brasília-Rio-São Paulo, mas que representasse os “brasis”. O objetivo era que essa rede 

de apoiadores contribuísse com as pautas e fosse disseminadora do projeto nos estados. 

Os apoiadores também teriam um papel operacional, contribuindo com a venda de 

assinaturas e comercialização de espaços publicitários (STRAUBE, 2009). 

Os comitês cumpririam, sobretudo, o papel de trabalho de base do projeto político 

que integra o jornal, “um Projeto Popular para o Brasil”29. Eles seriam membros 

multiplicadores deste projeto, pois fomentariam o debate, envolvendo diversas realidades 

e amplos segmentos sociais do país. Aspirava-se construir um projeto de nação que 

respondesse aos anseios do povo brasileiro, um programa político de maneira coletiva e 

participativa. A comitiva do jornal chegou a circular pelo Brasil para construir esses 

núcleos. “Eu me lembro que houve reuniões fantásticas, eu me lembro de uma reunião 

em Belo Horizonte que participaram artistas de teatro, prostitutas, trabalhadores mascates 

de rua, intelectuais da universidade”, contou o ex-editor do jornal, José Arbex Junior 

(STRAUBE, 2009, p. 111). 

No entanto, apesar dos esforços, o ímpeto dos comitês não funcionou a rigor. E, 

com o seu principal eixo desestruturado, o jornal vivenciou dificuldades para cumprir o 

                                                           
29 Trataremos deste projeto político no item 3.2.  
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seu objetivo de ser um jornal de massa, com temas gerais, que pautassem todas as regiões 

do país. Tornou-se, assim, um jornal de militância, que dialogava especificamente com a 

esquerda brasileira, uma espécie de porta voz das entidades e movimentos sociais, que 

pouco dialogava para além dessa “bolha” político-ideológica.  

De acordo com Ricardo Gebrim, dirigente nacional da Consulta Popular, os 

problemas centrais que o jornal enfrentou foram: a inexpressividade dos comitês; a 

heterogeneidade de pensamentos sobre o governo; a pressão política para que o jornal se 

posicionasse em relação ao governo, tornando-se menos noticioso e cada vez mais 

analítico e opinativo, e a crise financeira - em decorrência do fracasso das vendas em 

bancas e atraso na entrega para os anunciantes - o que provocou uma drástica redução nas 

receitas, tornando a rentabilidade sazonal (GEBRIM, 2020)30. 

Um marco histórico do Brasil de Fato aconteceu em 2012, em uma reunião de 

balanço avaliativo, com a presença de jornalistas e lideranças de movimentos que 

influenciavam o jornal. No ano seguinte, o semanário completaria 10 anos de circulação 

e inauguraria o novo período, com uma guinada estratégica: a regionalização do seu 

projeto editorial. Um dos consensos para esta tomada de decisão girou em torno do desvio 

programático que o jornal sofreu, considerando, em certa medida, a perda da práxis entre 

o projeto editorial e o resultado impresso em suas folhas, além da insustentabilidade 

financeira.  

Como já visto, o jornal de massa havia se tornado um jornal de militantes, 

disseminador das pautas dos movimentos e, consequentemente, desenvolvido para um 

nicho cada vez mais específico e segmentado. O tiro estava saindo pela culatra. No 

entanto, mesmo com todos os percalços, foram 517 edições semanais ininterruptas, de 

2003 a 2013 (PISMEL, 2018). Neuri Rossetto, dirigente nacional do MST, relembra o 

momento em que o processo de ruptura se deu. A estratégia política de construir um 

Projeto Popular para o Brasil precisava de uma mudança tática. 

Quando nos demos conta, chamamos alguns amigos – jornalistas 

populares – e apresentamos isso: ‘nós tentamos até aqui, sustentamos 

por 10 anos esse jornal, mas agora não dá mais, vocês têm sugestões?’ 

[…] A gente foi percebendo que não dava para disputar se o jornal 

chegava nos estados sem ter nada daquele estado. Esse foi o primeiro 

alerta que nos disse: ‘olha nós temos que mudar’ (ROSSETTO, 2021)31. 

 

                                                           
30 Em entrevista ao autor, gravada por telefone, em 14 de setembro de 2020. 
31 Em entrevista ao autor, gravada por videoconferência, em 2 de março de 2021. 



32 

 

Gebrim (2020) admite que o processo de regionalização “não foi uma construção 

simples”. Por outro lado, admite que o impresso nacional constituía um modelo que 

dificilmente atingiria a estratégia desejada, que era dialogar com os setores populares nos 

rincões do país. 

Fomos pouco a pouco percebendo que ele vinha perdendo o sentido e 

perdendo a abrangência […] era para ser esse modelo de jornal que é 

distribuído, panfletado. Pra isso, era preciso fazê-lo de forma regional 

e aí fomos compreendendo que o melhor caminho era transformá-lo 

neste formato atual (GEBRIM, 2020). 

  

Durante um tempo após o início da regionalização, o semanário nacional impresso 

foi mantido, com algumas alterações. Mas foi se arrefecendo gradativamente. De acordo 

com Pismel (2018, p. 66), a resistência ao seu desapego de maneira abrupta se deu, 

“segundo alguns relatos, por questões afetivas”. Hoje, a edição nacional é lançada apenas 

como cadernos especiais temáticos32, que são distribuídos em todo Brasil33.  

Este ciclo de transição incidiu também no fortalecimento da sua inserção nas 

plataformas digitais, com a reestruturação do site; a transformação da Rádio agência 

Notícias do Planalto em Rádio agência Brasil de Fato e a criação do Centro Popular de 

Mídias (CPMídias) – uma ferramenta de suporte midiático que contribui de maneira 

ampla com o Projeto Popular e a esquerda brasileira (PISMEL, 2018). Nasceu, assim, o 

Sistema de Comunicação Brasil de Fato, cujo portal de notícias nacional serve de 

interface para as produções dos estados que produzem o periódico Brasil de Fato (seja 

apenas em site e/ou jornal impresso). 

Nesta nova fase, o jornal passou a ter um conselho político e editorial que aglutina 

todas as edições regionais. O objetivo é construir uma unidade nas pautas e manter um 

alinhamento no projeto, a exemplo da estrutura gráfica. As instâncias são compostas por 

um coordenador político de cada estado e pelos editores de cada tabloide. De acordo com 

Neuri Rossetto (2021), surgiu a necessidade de manter uma unidade entre as edições, 

inclusive, para pensar coletivamente o direcionamento que se dará aos assuntos de 

envergadura nacional. O Brasil de Fato nacional também possui uma rádio online, um 

programa de TV (disponível no site), além de estar presente nas redes sociais (Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube, Flickr e SoundCloud). O jornal também tem 

correspondentes fora do Brasil e apresenta conteúdos em inglês e espanhol.  

                                                           
32 Exemplos: golpe parlamentar contra a presidenta Dilma; julgamento do Lula. 
33 Em geral, essa distribuição é feita pela CUT ou pela Frente Brasil Popular, em manifestações públicas. 
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Em 2013 foram lançadas as edições regionais em São Paulo34,  Rio de Janeiro35 e 

Minas Gerais. Em 2016 foram lançadas as de Pernambuco e do Paraná. Todas com 

circulação semanal, no formato tabloide (38cm x 30cm) e com páginas coloridas. Além 

destes, outros estados tiveram experiências de lançamento do jornal, como Rio Grande 

do Norte; Ceará; Paraíba; Bahia e Rio Grande do Sul, com flutuações na produção. Para 

esta pesquisa serão analisadas em profundidade as edições de Minas Gerais, Pernambuco 

e Paraná, cada uma situada em macrorregiões diferentes do país (Sudeste, Nordeste e Sul, 

respectivamente) e sintetizadas nos quadros 1 e 2, a seguir. 

 

Quadro 1 – Panorama de produção dos BdFs de MG, PE e PR 

Estado Lançamento Produtos Equipe 

MG 2013 jornal impresso 

site 

rádio 

redes sociais36 

1 editora 

7 repórteres 

17 colaboradores 

1 revisora 

1 responsável pela distribuição 

PE 2016 jornal impresso 

site 

rádio 

redes sociais37 

1 editora 

5 repórteres 

1 responsável pela distribuição 

1 estagiária de jornalismo 

PR 2016 jornal impresso 

site 

rádio 

redes sociais38 

1 coordenador geral 

1 coordenadora da rádio Agência BdF/PR 

1 editor 

1 editora da web 

4 repórteres 

14 colaboradores 

9 colunistas 

2 revisores 

2 administradores  

1 secretária 

8 membros do conselho executivo 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados fornecidos pelos jornais (atualizado em junho de 2021). 

 

 

                                                           
34 O tabloide paulista deixou de ser produzido um ano após o seu lançamento.  
35 A regional fluminense chegou a ter duas edições semanais e já teve sua produção interrompida, mas 

segue ativo no momento (junho de 2021). 
36 Possui programa de rádio em parceria com a CUT e o sindicato da Educação de MG; tem um programa 

semanal na Rádio Favela Autêntica (106,7 FM), pertencente à Associação Cultural de Comunicação 

Comunitária e localizada no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Também divulga conteúdos no 

Facebook, Twitter, SoundCloud e YouTube.  
37 Possui um programa diário veiculado em uma rádio comercial; um programa semanal de entrevistas na 

rádio pública, Frei Caneca, e um programa de debates no YouTube, chamado ‘Aqui pra Nós’. 
38 Possui programas de debates transmitidos pelos canais: YouTube, Facebook e Instagram.  
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Quadro 2 – Circulação dos BdFs de MG, PE e PR 

Estado Periodicidade Circulação Tiragem Páginas 

MG Semanal Capital 

46 cidades 

40 mil 16 

PE Semanal Capital 

Caruaru, Petrolina (e outros municípios, 

mas de maneira não regular) 

20 mil 16 

PR Semanal Capital 

26 cidades 

10 mil 12 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados fornecidos pelos próprios jornais; mas esse processo foi 

interrompido em decorrência da pandemia da Covid-19 (atualizado em agosto de 2021). 

O menu dos portais de notícias regionais traz as seguintes seções: Cultura, 

Opinião, Esporte, Cidades, Política, Variedades. E o link para as editorias do portal 

nacional: Opinião, Política, Direitos Humanos, Cultura, Geral, Saúde, Internacional. Os 

que têm jornal impresso fazem a seguinte apresentação: “A sua região também possui 

jornal impresso do Brasil de Fato. Você pode conferir a edição da semana e ler as 

notícias”, seguida do link que leva aonde estão reunidas as edições impressas. Em geral, 

os portais regionais recebem os leitores com o seguinte cartão de visita:  

O Brasil de Fato [nome do estado] integra o Sistema de Comunicação 

Brasil de Fato e atua na perspectiva da comunicação popular. 

Trabalhamos na cobertura da realidade das diferentes regiões do estado, 

procurando uma versão popular de [nome do estado], do Brasil e do 

Mundo. 

 

3.1 Brasil de Fato: objeto de pesquisa 

Ao longo de sua trajetória, o Brasil de Fato vem despertando interesse acadêmico 

em diferentes áreas do conhecimento, o que resultou em pelo menos cinco dissertações 

defendidas até 2020. Em todas elas, o jornal é caracterizado como popular e alternativo, 

a partir das reflexões conceituais sobre essas duas categorias.  

A primeira pesquisa trata das questões estruturais de um jornalismo germinado 

por uma organização política. A segunda se preocupou em entender como as crises 

externas (política, econômica) interferem na atuação do jornalismo popular alternativo. 

Em seguida, o objeto é estudado em um programa de ciências sociais, com o objetivo de 

investigar as posições do jornal frente aos preceitos de hegemonia e contra-hegemonia. 

A dissertação seguinte teve por finalidade apresentar como os temas ‘Feminismo’ e 

‘Agroecologia’ são tratados no periódico. O último trabalho se propôs a entender a 

relação imbricada entre organização política e jornalismo, considerando suas 

características, perspectivas e limites.  
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A primeira a dissecar o Brasil de Fato cientificamente foi Ana Maria Straube 

Moura, em 2009, na Universidade Metodista de São Paulo (Umesp). Ela analisou o 

processo de criação do jornal, incluindo o período que antecede o seu lançamento, 

mostrando a trajetória, contradições e perspectiva do jornal. Em linhas gerais, sua 

pesquisa aponta que, por ter enfrentado uma série de condições adversas, tanto internas 

como externamente (como falta de alinhamento da tática política; problemas operacionais 

com a distribuição do semanário; desarticulação dos comitês de apoio e dificuldade de 

financiamento), o jornal abandonou, de certa forma, o seu intento original e se tornou 

cada vez mais um jornal que falava para um grupo específico. “Fica claro que o jornal 

não consegue [conseguia] atingir camadas amplas da sociedade e nem produzir as 

reportagens de envergadura nacional que pretendia” (STRAUBE, 2009, p. 164). Sua 

pesquisa revela que o jornal com pretensões de ser de massa tornou-se (à época) um jornal 

dos movimentos sociais.  

No ano seguinte, Daniel Cassol desenvolveu sua pesquisa na Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), preocupado em tratar a imprensa alternativa em tempos 

de crise, tendo como mote o Brasil de Fato. Seu objetivo era entender como as crises 

conjunturais da sociedade afetavam o jornalismo - tanto os tradicionais, quanto o popular 

alternativo. Ele afirma que os “tempos de crise não resultam simplesmente em 

dificuldades materiais e estruturais para o jornalismo popular alternativo [...]” (CASSOL, 

2010, p. 144). Segundo o autor, elas também provocam ambiguidades que refletem no 

modo de narrar tais tempos de crise. O autor reflete os desafios que o jornalismo popular 

alternativo enfrentava diante de crises políticas identificadas pelo campo político que dá 

sustentação ao jornal Brasil de Fato.  

O pesquisador também faz uma crítica contundente à afirmação expressa no 

slogan do jornal. Para ele, há um paradoxo entre o Brasil de ‘fato’ e ‘uma visão popular’, 

pois traz uma ambiguidade conceitual, uma peripécia da objetividade. “À primeira vista, 

soa contraditório que o nome e o lema tragam, juntos, o vício da objetividade do 

jornalismo [...]. O jornal sugere que vai se apegar aos fatos ao mesmo tempo em que 

promete 'uma visão', não apenas parcial no sentido de possuir um lado, mas que prioriza 

a análise dos acontecimentos, a partir da ótica popular” (CASSOL, 2010, p. 100). Além 

de que, o Brasil de 'Fato', sugere que há um Brasil de mentira. 

No mesmo ano, Thaís Brito desenvolveu uma dissertação no Programa de 

Ciências Sociais da universidade Federal da Bahia (UFBA). Seu interesse se deu por 
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compreender as posições políticas adotadas pelos movimentos sociais articulados em 

torno do jornal, sob o governo Lula. A pesquisa traz questionamentos relacionados ao não 

rompimento com o campo hegemônico por parte do governo e como esses cenários foram 

narrados pelo jornal.  

Já em 2014, na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), 

Suelyn da Luz analisou a contribuição do jornal na divulgação de notícias sobre as 

mulheres integrantes de movimentos sociais feministas e ligados à agroecologia. Para 

isso, a autora dedicou atenção especial às concepções teóricas sobre feminismo e 

agroecologia, e, em seguida, investigou como o semanário se relacionou com esses temas, 

sobretudo se ele contribuiu na promoção das atividades dos movimentos sociais 

feministas e dos movimentos agroecológicos de mulheres camponesas. 

Em 2018, na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Matheus Lobo 

Pismel estudou o Brasil de Fato para entender a relação estratégica entre jornalismo 

alternativo e organizações políticas de cunho popular, reconhecendo que, neste caso o 

jornalismo corresponde a um projeto das organizações para disputar a sociedade. Diante 

desta problemática, Pismel é categórico ao afirmar:  

Está implícito, portanto, a ideia de que é possível produzir (bom) 

jornalismo profissional em meio desse tipo, mas que este modelo não 

está livre de tensões resultantes da lógica e objetivos dos dois campos 

sociais distintos: jornalístico e político. […] o olhar sobre essas tensões 

deve considerar que são também reflexos da marginalização estrutural 

dos movimentos populares e do jornalismo alternativo (PISMEL, 2018, 

p. 166). 

 

Ademais, um debate corriqueiramente presente no Brasil de Fato é a possível 

ambiguidade conceitual, que ora o caracteriza como um jornal de tradição gramsciana, ou 

seja, sob a égide de uma organização própria, com o papel de elevar o nível de consciência 

das massas através de sua função em si, exposto por Gramsci (1968) em Os intelectuais 

e a organização da cultura. Ou um jornal leninista, subordinado a um projeto político, 

com a pretensão de ser um agitador e um organizador político, conforme descrito por 

Lenin em O que fazer? (1902) e Por onde começar (1901). Consideramos, no entanto, 

que ambos estão no horizonte do jornal e que, limitar-se a categorizações que o engessam 

não contribui para a compreensão de sua dinamicidade e complexidade. 

Ricardo Gebrim (2020) também discorda desta aparente dubiedade. Para ele, essa 

classificação antagônica não é condizente com os autores, pois essas formulações são 
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complementares, na medida em que têm adequações históricas, de acordo com o contexto 

de suas produções.  

Eu acho que o jornal Brasil de Fato nasceu com todas essas 

preocupações em tentar de fato travar essa batalha de ideias, ser também 

um espaço de organização das forças populares, ser uma referência e 

principalmente conseguir disputar com as grandes mídias […] A 

preocupação do jornal, talvez pela forma [com] que nasceu, pelo caráter 

de juntar vários movimentos e envolver vários setores, ele não era tanto 

um organizador coletivo de natureza partidária, como o de Lenin, mas 

era sim um organizador das forças populares, tinha essa intenção, 

embora sua preocupação central fosse voltada para a batalha de ideias, 

disputar ideologicamente as concepções, no terreno da propaganda 

(GEBRIM, 2020).  

 

Voltando aos pesquisadores, Pismel foi o único que, por questões temporais, teve 

a oportunidade de observar o jornal em seu formato atual, regionalizado. No entanto, sua 

pesquisa se preocupou em apresentar o Brasil de Fato a partir de uma perspectiva 

estrutural, considerando o jornal como uma organização, subsequente de outra(s), com 

suas táticas decorrentes da estratégia das organizações antecessoras.  

O presente trabalho, no entanto, pretende olhar com mais atenção para os 

conteúdos produzidos pelas experiências regionalizadas do jornal, com a motivação de 

entender as características do jornalismo popular e local- regional. Neste sentido, nos 

movemos para entender o possível conhecimento produzido pelo jornalismo popular e 

local-regional do Brasil de Fato. Consideramos que jornalismo produz conhecimento, a 

partir de referenciais dialógicos, sensíveis e de práxis. Esta estrutura será aplicada ao 

jornalismo popular, com seu ímpeto de informar, organizar e mobilizar, e ao jornalismo 

local-regional, por sua proximidade territorial e identitária.  

 

3.2 Jornalismo popular: informação, organização e mobilização 

O jornalismo popular39 tem origem nos movimentos sociais nos anos de 1970 e 

1980, na América Latina e no Brasil. O país coleciona diversas experiências de 

comunicação popular, alternativa e comunitária, sobre as quais há uma literatura 

consistente e focada em seus contextos históricos, a exemplo do que foi feito por Carlos 

                                                           
39 Para desenvolver uma compreensão de jornalismo popular, utilizamos um conceito de povo, a partir de 

um viés social e cultural. Habitualmente, o termo é usado de maneira aleatória, para definir a sociedade em 

geral ou a raça humana. No entanto, o antropólogo Darcy Ribeiro (1995) defende a ideia de povo sob uma 

ótica classista e identitária, ou seja, de um recorte social, econômico e cultural, e, no caso brasileiro, 

originário de uma junção de matrizes africanas e indígenas brasileiros (RIBEIRO, 1995). Portanto, quando 

proferimos a expressão povo, nos referimos a parte da sociedade antagônica à classe que assume um papel 

dominante, do ponto de vista socioeconômico. 
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Eduardo Lins da Silva (1981), Regina Festa (1986), Pedro Gilberto Gomes (1990), Cicília 

Peruzzo (1998), Raquel Paiva (2005), entre outros.  

No entanto, Maria Alice Otre, ao analisar A pesquisa acadêmica sobre 

comunicação popular, alternativa e comunitária no Brasil, de 1972 a 2012, alerta que há 

certa dificuldade em definir esta subárea da comunicação, mesmo após mais de quatro 

décadas de produção acadêmica no Brasil. “Numa área tão plural, criativa e movediça, 

como a comunicação popular, alternativa e comunitária não esperamos que haja um 

consenso generalizado sobre os conceitos [...]” (OTRE, 2015, p. 104). Por isso, não é 

sensato pensar o jornalismo popular a partir de um conceito estanque.  

Coerente com a ação do tempo, o jornalismo popular também tem apresentado 

novas configurações. Por este motivo, consideramos pouco adequado olhar para as novas 

experiências com paradigmas teóricos referendados no passado, como uma espécie de 

epistemologia de retrovisor, pois acreditamos que as sistematizações teóricas do 

jornalismo popular devam refletir as experiências contemporâneas. No entanto, um 

elemento que se mantém uníssono no tempo e no espaço acerca do jornalismo popular 

são princípios socialistas, ligados a processos de transformação social.  

Pedro Gilberto Gomes (1990), argumenta que o jornalismo popular deve seguir as 

leis gerais do jornalismo, mas pontua que sua principal característica é a linha editorial, 

centrada na defesa dos interesses das classes populares. Na obra Jornalismo alternativo 

no projeto popular (1990), o autor resgata alguns manuais que formularam preceitos e 

influenciaram a comunicação popular na América Latina nos anos 197040. Ao que 

observamos, um atenuante do jornalismo popular é o caráter de promover a informação 

(o que também consideramos formação), com foco na organização e na mobilização. Mas 

sem perder os princípios jornalísticos. Vejamos:  

1) Um jornalismo popular nunca é um fim em si mesmo; 

2) Um jornalismo popular é um produto da comunidade; 

3) O jornalismo popular é um instrumento de trabalho comunitário; 

4) O jornalismo popular reflete a problemática da comunidade no 

sentido global (GOMES, 1990, p. 65-66). 

 

Nos tópicos elencados, verificamos que o jornalismo popular “não é um fim em 

si mesmo”, ou seja, há uma intencionalidade na prática. O jornalismo popular é um 

“produto da comunidade”, o que requer um processo de organização. Além disso, ele é 

                                                           
40 Como o caderno educativo Prensa Popular, do caderno popular para América Latina de Comunicação 

(CEPALC) e o Jornalismo Popular, produzido pela Comissão Evangélica Latino-americana de Educação 

Cristã (CELADEC). 
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um “instrumento de trabalho” desta comunidade, um vetor de mobilização. Por fim, o 

jornalismo popular “reflete a problemática da comunidade no sentido global”, ou seja, 

retoma o primeiro tópico. Com isso, consideramos que o jornalismo popular se constitui 

no ciclo de informação, organização e mobilização. 

O Jornal Brasil de Fato é uma expressão de jornalismo popular. Sua experiência 

é alicerçada por uma concepção chamada Projeto Popular para o Brasil. Esta, por sua 

vez, se configura como um conjunto de elementos que refletem a estratégia de um campo 

político (o campo popular), conforme explicitado no projeto editorial do BdF: 

O projeto editorial e o desenvolvimento do Jornal Brasil de Fato terão 

como referências permanentes o projeto político expresso na ideia de 

um Projeto Popular para o Brasil. Esse projeto vem sendo discutido por 

diversas forças sociais e populares, como o MST, a Via Campesina, as 

Pastorais Sociais, a Consulta Popular, Sindicatos combativos e 

correntes de opinião em nosso país (BRASIL DE FATO, 2002, p. 2).  

  

Ricardo Gebrim (2020), membro da direção nacional da Consulta Popular, 

descreve o Projeto Popular como uma diretriz que orienta as formulações políticas que 

visam mudanças estruturais na sociedade, como a superação dos problemas 

socioeconômicos. “A expressão Projeto Popular para o Brasil quer dizer a vontade 

popular, o programa revolucionário, a estratégia revolucionária, o instrumento 

revolucionário, a força social necessária, então é um jeito de falar da revolução, que traduz 

esses elementos” (GEBRIM, 2020). 

Corroborando esta perspectiva, Neuri Rossetto (2021), da direção nacional do 

MST, elenca três aspectos que contribuem para o entendimento do conceito. O primeiro 

deles é a formação de um escopo da esquerda41, com perspectiva de médio e longo prazo. 

Em seguida vem a elaboração do projeto, ou seja, “identificar quais são os problemas que 

afetam a população brasileira e quais são as soluções para esses problemas” (mas ressalva 

que é preciso ter um caráter de projeto, não apenas de reivindicação). Por último, ele 

elenca os que considera mais importante neste processo, que são os sujeitos históricos 

que carregam essa bandeira, quem transforma essa elaboração em uma jornada de lutas, 

quem tem a legitimidade para levar isso a diante. Esta é uma síntese em que o dirigente 

do MST descreve o que seria um projeto popular, o que, segundo ele, não pode ser 

confundido com documento escrito.   

                                                           
41 Entendida no sentido amplo de um campo de disputa política antagônico às forças conservadoras. 
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A ideia de Projeto Popular para o Brasil continha, então, a necessidade de um 

instrumento político (de comunicação), para aglutinar pessoas em torno de um projeto e 

impulsionar as lutas sociais42. O Brasil de Fato surge, então, como a possibilidade de ser 

esse instrumento. Deste modo, ele nos remete aos preceitos apresentados anteriormente, 

de jornalismo popular, que informa, organiza e mobiliza. 

O lema “Uma visão popular do Brasil e do mundo” sinaliza o recorte classista e a 

vertente ideológica à qual o jornal é alinhado. “Um jornal do povo e para o povo; com o 

objetivo de elevar o nível de consciência das massas”, conforme afirma Gebrim (2020). 

Desta forma, o jornal teria o papel de dialogar com a sociedade sobre um projeto de nação, 

adotando uma tática popular deste a linguagem até aos temas. O slogan do jornal reflete 

os anseios das organizações que idealizaram o projeto: disputar as narrativas de ideias na 

sociedade, a partir da ótica dos setores populares, fazendo um contraponto aos meios de 

comunicação tradicionais e hegemônicos. “A Consulta apostou, junto com o MST - e os 

movimentos todos do nosso campo - nessa ideia, o ponto fundamental era travar a batalha 

de ideias e a batalha da comunicação” (GEBRIM, 2020).  

De acordo com Rosseto, a visão popular contida no slogan do BdF, que o MST 

defende, é a visão que a classe trabalhadora tem da realidade, assim como as propostas 

que essa classe tem para enfrentar os problemas que afetam a população brasileira. “Nós 

queremos que a narrativa da classe trabalhadora chegue na sociedade; [queremos] 

identificar os problemas e confrontar com as propostas que vêm da classe dominante” 

(ROSSETO, 2021). É neste contexto que o projeto editorial do jornal é formatado, 

apresentando os princípios que o regem e as diretrizes que devem conduzir o semanário, 

com os seguintes objetivos centrais:  

- Expressar a visão da esquerda sobre os fatos e a realidade nacional e 

internacional e promover o seu debate; 

- Expressar a postura da solidariedade internacional entre os povos;  

- Ser plural nas ideias, sem vínculo a correntes partidárias, e 

profundamente comprometido com os interesses do povo brasileiro nas 

transformações sociais necessárias ao país; 

- Subsidiar, com informação e reflexão, a militância social e as pessoas 

que querem mudança; 

- Estimular as lutas sociais e os movimentos de massa; 

- Promover incansável e incessantemente os valores humanistas e 

socialistas; 

- Ter como referencial político a necessidade de um Projeto Popular 

para o Brasil. (BRASIL DE FATO, 2002, p. 2). 

                                                           
42 O contexto em que surgiu esse debate foi essencialmente o de surgimento da Consulta Popular, o qual 

também era reflexo da ofensiva neoliberal e do avanço das forças anti-revolucionárias em nível mundial, 

como o fim da União Soviética.  
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Os objetivos e desafios políticos do jornal foram assim traçados: 

- Elevar o nível de consciência política e cultural do povo; 

- Servir de subsídio para a militância social; 

- Estimular as lutas sociais, de massa; 

- Expressar uma visão transformadora (de esquerda) dos fatos e da 

realidade brasileira; 

- Ser plural nas ideias, mas balizado pelo compromisso de 

transformação social; 

- Incentivar o engajamento político, organizado das pessoas; 

- Promover o debate de ideias na sociedade; 

- Promover a cultura brasileira; 

- Expressar a solidariedade internacional entre os povos; 

- Cultivar os valores socialistas e humanistas 

(BRASIL DE FATO, 2002). 

 

Foi esse projeto editorial que guiou a construção dos tabloides regionais. De 

acordo com os editores de Minas Gerais, Paraná e Pernambuco, os tabloides são uma 

continuidade do projeto inicial, somados às especificidades e autonomias dos estados. 

Neste sentido, a editora do Brasil de Fato Minas Gerais, Joana Tavares43 (2020), diz que 

o tabloide de seu estado “é parte do mesmo projeto político editorial”, e lembra que o 

primeiro impulso do jornal de Minas se deu a partir do envolvimento dos comitês de apoio 

do jornal nacionalizado. Neste sentido, a jornalista é categórica ao dizer: “Somos uma 

continuidade, somos parte daquele projeto gestado e sonhado desde 2002”. 

Cada estado foi tendo sua autonomia para construir da forma que fizesse 

sentido ali na região, mas sempre respeitando os princípios gerais 

editoriais. Inclusive, no nosso caso aqui de Minas, foi fundamental a 

gente estar sobre esse ombro, ter essa história de credibilidade de bom 

jornalismo […] para nós seria muito difícil construir uma experiência 

estadual sem ter previamente 10 anos de uma experiência muito boa 

nacionalmente (TAVARES, 2020).  

 

A editora do Brasil de Fato Pernambuco, Monyse Ravenna44 (2020), acredita que, 

impulsionado pelo projeto inicial, os estados estão “desenvolvendo acúmulos” que 

ajudam a manter e a criar outras experiências, em um “processo de generosidade” entre 

os estados. “Aqui em Pernambuco e em outros estados que eu tenho acompanhado tem 

uma referência do que foi o jornal de circulação nacional, mas tem mais forte a referência 

já dos processos estaduais, reformulando os caminhos”. 

Pedro Carrano45 (2020), editor do Brasil de Fato Paraná, destaca que as 

formulações iniciais do jornal trouxeram aprendizados para a continuidade do projeto. 

                                                           
43 Em entrevista ao autor, gravada por videoconferência, em 28 de agosto e 2 de setembro de 2020. 
44 Em entrevista ao autor, gravada por videoconferência, em 28 de agosto e 2 de setembro de 2020. 
45 Em entrevista ao autor, gravada por videoconferência, em 28 de agosto e 2 de setembro de 2020. 
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Entre os “princípios acumulados” frisados por ele está a proposta de capilaridade. “Desde 

o começo do projeto havia esse princípio de mostrar esse Brasil amplo, valorizar o que 

estava acontecendo nos estados”. O jornalista também comenta que sempre nos debates, 

nas reuniões ampliadas, ou quando novos atores se somam, a memória desse período se 

faz presente.  

O imaginário do lançamento do jornal e daquela proposta inicial é muito 

forte, ‘ah, eu estava no Fórum Social Mundial de Porto Alegre em 

2003, vi Sebastião Salgado e a proposta do jornal pra disputar, era 

começo do governo Lula’. Eu acho que esse espírito marxista 

engeliano46 está muito presente e é uma força muito importante 

(CARRANO, 2020). 

 

As edições regionais assumem o desafio de internalizar o debate sobre o Projeto 

Popular, fazendo com que ele chegue à população, nas camadas mais excluídas da 

sociedade. Contextualizar os problemas; dialogar com a população; elaborar uma 

proposta junto com os movimentos. É desta forma que o jornal Brasil de Fato contribui 

na construção deste projeto político (ROSSETTO, 2021).   

Um dos parâmetros que ratificam o compromisso do jornal com a manutenção do 

seu projeto editorial são os critérios das edições regionais para a escolha das fontes. A 

editora pernambucana Monyse Ravenna diz que há um balizador a partir da linha 

editorial. “A gente costuma dizer que esse slogan do Brasil de Fato, que é uma visão 

popular do Brasil e do mundo, sintetiza a linha editorial”. De acordo com a editora, este 

slogan traz apontamentos sobre o tipo de fonte que o jornalista deve procurar. Isso 

implica, segundo ela, em deixar em evidência movimentos e organizações populares que 

normalmente não seriam ouvidos pela mídia hegemônica, assim também como dar espaço 

às “pessoas afetadas que vão falar daquilo que estão vivendo” (RAVENNA, 2020). 

Mas também acho que a gente usa um critério de escolha de fonte que 

também é jornalístico, no sentido do conhecimento, proximidade com 

o tema. É uma combinação do critério classe com os critérios de linha 

editorial […] Então, ter sempre que possível, fontes da universidade ou 

de outros produtores de saberes e ai junto com esses movimentos, 

organizações e as pessoas (idem).  

 

Para Pedro Carrano, editor do BdF paranaense, esta questão também está muito 

ligada à própria composição das redações, tanto dos jornalistas, com suas aproximações 

com o espectro político, quanto pelas próprias organizações que acompanham o jornal. 

                                                           
46 Referência à parceria dos alemães Karl Marx e Friedrich Engels em várias obras que orientam boa parte 

do pensamento crítico ao capitalismo no mundo. 
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Segundo ele, a questão da pluralidade e do protagonismo também é endossado na 

orientação editorial para os repórteres. “Temos buscado não ter só fontes masculinas, 

também buscar dar voz para negros e negras nos debates gerais, temos tido essa 

preocupação e temos falado bastante sobre isso” (CARRANO, 2020). Esta perspectiva 

também é seguida pelo tabloide de Minas Gerais que, de acordo com a editora Joana 

Tavares, também tenta se aproximar do conhecimento que as universidades produzem, 

mas priorizando, sobretudo, o protagonismo de quem “tá ali na pauta”. 

A gente sempre orienta os repórteres pra as matérias que tenham fontes 

de pessoas que estão mais ligadas àquilo e não só especialista – parece 

uma coisa óbvia, mas infelizmente não é. Um exemplo: se nós vamos 

fazer uma matéria sobre problema de moradia em BH, não basta só 

entrevistar especialistas ou a própria prefeitura, mas claro, quem vive 

na pele o problema da falta de moradia. Então essas fontes são bem 

importantes para nós (TAVARES, 2020).  

 

Os editores afirmam que esta recomendação editorial sempre está presente nos 

seus radares de atuação. 

Há um cuidado para que haja, por exemplo, fonte mulheres que não 

falem apenas das pautas das mulheres, pessoas negras que possam falar 

para a sociedade não só das pautas específicas do movimento negro. 

Uma diversidade de fontes, nesse sentido, que são coerentes com a 

nossa linha editorial, que é priorizar uma diversidade de vozes, de 

conteúdo, sempre (TAVARES, 2020). 

 

Percebe-se então, uma valorização dos saberes populares integrados aos saberes 

técnicos e científicos. A reinvindicação desses posicionamentos editoriais, sobretudo por 

assumir um lado social, é vista pelos editores como um dos diferenciais do Brasil de Fato. 

“Nosso projeto político está muito bem delineado, muito evidente para os leitores, então 

acho que isso também é uma diferença que marca” (RAVENNA, 2020).   

Apesar dos desafios de uma mídia impressa, frente à inserção cada vez mais forte 

dos canais digitais, os seus dirigentes acreditam que o BdF tem especificidades que o 

fazem se manter mesmo em um cenário de crise da mídia impressa comercial. Com o 

argumento de que o jornal provoca o debate social nas camadas mais populares, Neuri 

Rossetto afirma que “ele tem o seu espaço, nós não achamos que ele vai desaparecer por 

causa das mídias sociais”. Apesar dos desafios frente ao dinamismo das novas 

tecnologias, o jornal “exige uma contextualização da notícia; ela força mais a questão da 

reflexão, diferente de uma notícia pronta, que diz que 2+2=4 e pronto”. 

O dirigente do MST aponta, também, que além dos desafios da “modernidade”, 

também há as questões referentes à própria dinâmica interna, como o desafio de ter uma 
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ampla circulação, manter um alinhamento entre as forças da esquerda e estabelecer a 

compreensão de se investir em um veículo dessa natureza. “Tem ainda uma equação a ser 

resolvida, que é como criar uma sinergia entre as diversas formas de comunicação que 

nós temos na esquerda”. 

Portanto, o Brasil de Fato nasce como uma estratégia nacionalizada para disputar 

as narrativas da sociedade e construir junto a ela um Projeto Popular para o Brasil, através 

do ferramental jornalístico. No entanto, para garantir que os anseios políticos editoriais 

se tornassem realidade – mesmo que ainda em constante construção – o projeto foi 

regionalizado. Tal especificidade permite que o BdF seja classificado na categoria de 

jornalismo popular e local-regional, o que implica uma série de características peculiares 

que nos motiva a investigar neste trabalho. 

 

3.3 Jornalismo local-regional: a proximidade territorial e identitária 

É no local que a experiência do fenômeno acontece, é lá que a singularidade se 

expressa. Isso nos põe a acreditar que o jornalismo de proximidade gere uma relação de 

maior afetação com o território e com as identidades locais. Para desenvolver uma 

compreensão de jornalismo local, utilizamos os alicerces teóricos construídos por Sonia 

Aguiar (2016), para considerar uma categoria específica: o local-regional. A autora 

problematiza essa questão a partir do conceito de escalas – geográficas e identitárias – 

para discutir o nível de proximidade “que rege as relações entre meios de comunicação, 

conteúdos e audiências” (AGUIAR, 2016, p. 66).  

No tocante às práticas jornalísticas, consideramos o regional como o espaço de 

presença e atuação do veículo de informação, ou seja, sua cobertura e a audiência. Já o 

local, como o espaço vivido e percebido pela experiência narrada. Referindo-se ao 

conteúdo, podemos dizer que o regional traz a particularidade e o local, a singularidade 

do acontecimento. Portanto, nos referiremos ao jornalismo local-regional como a 

especificidade de jornalismo que atua em uma dimensão regional (no caso do BdF, no 

recorte do território estadual) e tem uma forte presença narrativa no aspecto local (que 

pode se referir à cidade ou a localidades específicas, como bairros e povoados). 

Acreditamos que o jornalismo desta natureza contribua para a construção de uma 

identidade e fortaleça as práticas de ações no território. Neste sentido, a pesquisadora 

Sonia Aguiar (2016) dialoga com a pesquisadora finlandesa Inka Salovaara-Moring, que 
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aponta que, enquanto o conceito de região é visto como uma “narrativa coletiva”, o 

conceito de lugar pode ser visto como a experimentação dessa narrativa. 

Jornais e outras mídias são organizações que tendem a fortalecer o 

senso de lugar. Sense of place pode ser definido como estar no mundo 

vivenciando os entornos material e simbólico. Jornais fortalecem o 

senso de lugares de residência ou de pertencimento, não espaços em 

geral. O senso de lugar refere-se a sentimentos pessoais associados a 

lugares. [...] Lugares são processos nos quais o espaço torna-se 

significativo através de narrativas historicamente enraizadas de 

comunidade, paisagem e localização. O lugar também pode ser pensado 

como uma concentração de pessoas e atividades econômicas. Lugares 

têm suas características urbanas ou rurais apresentadas como especiais 

por suas atividades econômicas e demográficas (SALOVAARA-

MORING, 2004 apud AGUIAR, 2016, p. 125-126). 

 

Para desenvolver um entendimento sobre jornalismo local-regional, nos baseamos 

no conceito de proximidade jornalística. O princípio de proximidade é transversal ao 

jornalismo, ele deve estar presente no horizonte de todas as suas práticas. No entanto, de 

um ponto de vista sistemático, a proximidade jornalística faz parte de um escopo 

conceitual do jornalismo local e regional, chegando a ser considerada pelos pesquisadores 

da área como um dos principais distintivos deste tipo de jornalismo.  

Entretanto, o pesquisador português Carlos Camponez (2002, p. 128-129) adverte 

que, no tocante às práticas jornalísticas, “a proximidade já não se mede [apenas] em 

metros”. Ele considera que “o território revela-se [...] insuficiente para, por si só, [...] 

explicar a imprensa regional e local”. No que se refere ao conceito de local-regional, 

corroboramos a noção de que o território não é determinado apenas pelo aspecto 

geográfico e sim também por seus referenciais identitários.  

Para Orlando Raimundo (apud CAMPONEZ, 2002, p. 117), há quatro vertentes 

de proximidade jornalística: temporal, geográfica, social e psicoafetiva. A proximidade 

temporal diz respeito à distância entre o receptor da informação e o momento do 

acontecimento narrado (ontem, hoje, amanhã ou uma data histórica); a geográfica é 

marcada pela localização do objeto narrado (rua, bairro, cidade, estado, país); a social 

reflete os temas relacionados ao cotidiano, às relações dos “mundos da vida” (família, 

trabalho, religião, política); a psicoafetiva caracteriza-se pelos assuntos relacionados aos 

valores existenciais, como vida e morte, afetividade, questões emocionais, sexualidade, 

entre outros.  

Albert Mabileau (1980, apud CAMPONEZ, 2002, p. 102-103) considera que a 

informação local se diferencia pela direção dos seus fluxos: a “informação pelo local”, a 
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“informação sobre o local” e a “informação para o local”. A primeira diz respeito às 

fontes, aos atores que detêm a informação e contribuem com a disseminação do conteúdo; 

a informação sobre o local diz respeito aos conteúdos das narrativas do cotidiano e suas 

experiências locais; e a informação para o local condiz com a relação entre o veículo de 

comunicação e o seu público, com a tendência de haver uma relação harmoniosa e útil 

aos cidadãos de determinada localidade.  

Influenciado por este leito teórico, sublinhamos que o jornalismo territorialmente 

referenciado se distingue por uma tentativa de afirmação identitária em escala regional 

ou local, o que implica a produção e disseminação de valores culturais e reforça o 

“sentimento de pertença” (CAMPONEZ, 2002). Aguiar (2016) dialoga com esse 

enunciado ao dizer que: 

A noção de proximidade constitui-se, assim, como um quadro de 

referências fundamental para as leituras do mundo e a construção do 

presente, pautado pelas noções de identidade e de pertencimento. 

Embora a espacialidade geográfica não seja o único determinante, a 

imprensa local e regional pressupõe “a existência de uma identidade 

definida por referência a um território relativamente bem delimitado”, 

e sua razão de ser funda-se na premissa de “um espaço público ligado 

pela identidade à qual pretende dar voz e, por essa via, reforçar os 

sentimentos de pertença”. Essa perspectiva é defendida por João Carlos 

Correia (1988, apud CAMPONEZ, 2002, p. 29), para quem “a definição 

de um campo jornalístico regional deve ter em conta que a identidade 

de regiões comporta a necessidade de mecanismos de produção 

simbólica que contemplem o reforço do sentimento de pertença” 

(AGUIAR, 2016, p. 70). 

 

Em uma definição abrangente, a comunicação de proximidade é descrita por 

Feliciano Barreira Duarte (2005, apud AGUIAR, 2016, p. 69) “pela sua capacidade de 

gerar informação mais útil e com impacto mais imediato no dia a dia das populações”, e 

assim “representa um importante capital de formação, socialização e, em última análise, 

de formação para a cidadania, factores47 decisivos na construção de massa crítica para o 

desenvolvimento local e regional”. 

A particularidade da imprensa [local-] regional funda-se, segundo Mathien (1993, 

apud CAMPONEZ, 2002, p. 40), no fato de se “dirigir ao indivíduo, enquanto sujeito 

integrado e participante numa comunidade geográfica delimitada, da qual é possível 

conhecer as características: mentalidades, hábitos, modos de viver, níveis de vida, 

                                                           
47 Grafia de Portugal.  
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preocupações culturais e sociais dominantes, etc”. Deste modo, o autor acredita que o 

jornalismo regional desempenha as seguintes funções determinantes ao seu exercício:  

- Servir de elo da comunidade a que se dirige;  

- Constituir-se como complemento à experiência quotidiana dos 

leitores, contemplando-a através da informação disponível, quer sobre 

a realidade mais próxima, quer sobre os acontecimentos mais distantes; 

- Reduzir a incerteza do ambiente que rodeia o leitor, tentando 

responder às questões banais acerca das novidades e da actualidade; 

- Funcionar também como enciclopédia dos acontecimentos 

vulgarizados, a partir da qual o leitor, bem ou mal, adquire e alarga a 

sua cultura, acerca dos acontecimentos mais diversificados e 

superficiais; 

- Servir como importante banco de dados sobre a região de influência, 

uma tarefa facilitada agora pelo desenvolvimento dos sistemas 

informáticos e das redes; 

- Finalmente a imprensa regional desempenha ainda uma função de 

recreio e de psicoterapia social (MATHIEN, 1993 apud CAMPONEZ, 

2002, p. 122 – grafia de Portugal).  

 

Assim, o jornalismo local cumpre um papel de promover uma saudável vida 

comunitária, permitindo o diálogo, o debate público, estimulando – mesmo que 

indiretamente – o interesse de seus leitores, fontes e personagens pelo ambiente que os 

rodeiam, levando-os a uma possível postura de empoderamento e protagonismo social. É 

neste sentido que Camponez cita Bougnoux para afirmar que “a comunicação [deste tipo] 

destina-se, em primeiro lugar, a organizar a relação social, a estruturar a vida quotidiana 

e manter a coesão da comunidade” (CAMPONEZ, 2002, p. 150). 

No caso do Brasil de Fato, um dos motivos da sua regionalização, segundo 

Gebrim (2020), foi garantir maior proximidade entre as narrativas e os sujeitos históricos 

que dão sentido à existência do jornal, o que diz respeito às entidades de movimentos 

populares, com suas pautas e reinvindicações; aos locais dos acontecimentos jornalísticos 

e ao público leitor, todos territorialmente referenciados. No entanto, o dirigente comenta 

que essa experiência se apresenta de forma diferente em cada estado.  

Para que o jornal pudesse manter seus princípios gerais, as edições regionais 

deveriam cumprir alguns acordos, conforme aponta Neuri Rossetto:  

Do ponto de vista político, para nós pesaram duas questões: a gente 

disse oh: ‘a marca Brasil de Fato vai estar disponível para quem quiser 

usar’. No entanto, há três exigências políticas que a gente faz: primeira, 

que se crie um conselho político com as forças progressistas no seu 

estado e que esse conselho político seja responsável pelo tabloide; 

segunda questão é que cada estado tem que ter autonomia financeira, 

tem que buscar recursos para manter ele; e a terceira era manter a 

distribuição por parte da militância popular – [que] é uma forma deles 

ganharem uma ajuda de custo pequena, regular e ao mesmo tempo 
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politiza [a distribuição], porque eles vão discutir na hora de entregar o 

jornal (ROSSETTO, 2021).  

 

Como apontado nessa fala de Rossetto, o financiamento independente é um dos 

diferenciais da regionalização do BdF. São os próprios estados que constroem suas 

receitas, a partir do apoio político/financeiro de entidades parceiras do campo político48, 

que “compram” o projeto. No entanto, o financiamento também pode surgir de outras 

formas, como anúncios publicitários – desde que o anunciante aceite a linha editorial. 

Gestões petistas costumam ser anunciantes do jornal, o que contribui significativamente 

para a arrecadação dos tabloides.  

Os BdFs regionais também inauguraram um modelo organizativo de caráter local, 

com uma coordenação política do próprio estado, configurada em um conselho editorial. 

Esses conselhos estaduais influenciam na condução do jornal e em geral são compostos 

pelos representantes de entidades que apoiam o projeto financeiramente (como CUT e 

sindicatos) ou organizações políticas que constroem o projeto de maneira mais operativa 

(como Consulta Popular, MST, Levante Popular da Juventude, Movimento dos Atingidos 

por Barragens e Marcha Mundial das Mulheres)49. Há também a adesão de parlamentares, 

professores universitários e organizações de igrejas. Cada estado tem sua própria 

dinâmica, com sua periodicidade de encontros e diversidade de organizações que 

compõem a instância decisória. 

De acordo com os editores dos tabloides de Pernambuco, Minas Gerais e Paraná, 

a relação política com as entidades que constroem o Brasil de Fato é fraterna, não 

havendo transposição de seus projetos políticos para o jornal. Eles identificam uma 

confluência entre o núcleo das organizações e o projeto político editorial, caracterizado 

como um ‘Projeto Popular para o Brasil’, expresso no Brasil de Fato como “Uma visão 

popular do Brasil e do mundo”. 

Nas reuniões dos conselhos, são discutidas a conjuntura política, as pautas e 

decisões que incidem no projeto de maneira estrutural, como redução de tiragem; 

socialização de novas iniciativas; solicitação de ajuda para buscar assinaturas ou 

aumentar a distribuição, entre outras. Joana Tavares (2020), editora do tabloide mineiro, 

explica que o conselho é composto por entidades políticas que se preocupam em pensar 

                                                           
48 Desse campo político fazem parte o MST e a Consulta Popular, que se relacionam de maneira mais ampla 

com a Frente Brasil Popular, com a CUT e seus sindicatos. 
49 Mas nem todas as entidades que anunciam no jornal se envolvem nesta dinâmica operativa. 
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os temas, mas ressalta que o Brasil de Fato “é um jornal, precisa ter credibilidade, tem o 

compromisso em trazer as notícias relevantes”. 

 

Os sindicatos presentes têm uma preocupação de apresentar as pautas 

que também são de interesses sociais, não só para a categoria, e isso foi 

um desafio muito bom de ser enfrentado em conjunto com os sindicatos, 

esse exercício de como as pautas específicas podem ser de interesse de 

toda a sociedade. Não somos pressionados a cobrir nada, o diálogo tem 

sido muito positivo nesse sentido. Inclusive, tendo o entendimento de 

que não vamos entrevistar apenas pessoas do sindicato, justamente para 

a pauta ganhar relevância social, porque o público do Brasil de Fato é 

a sociedade e não categorias específicas, e isso tem sido positivo quase 

sempre. Às vezes têm momentos difíceis, mas no geral tem sido 

positivo (TAVARES, 2020). 

 

Os outros dois editores dos jornais pesquisados nesta dissertação reforçam e 

complementam o que diz Joana Tavares. Pedro Carrano (2020)50, da edição paranaense, 

acrescenta que o Brasil de Fato “sempre se viu nesse papel de ajudar a construir uma 

compreensão de comunicação voltada pra fora, voltada para a disputa da sociedade”. Mas 

que, eventualmente, há incidência de serem demandados para uma pauta corporativa ou 

disputa entre a esquerda. Pautas que, segundo ele, o jornal não cobre. “É uma relação 

muito tranquila, muito fluente, muito natural, mas a nossa função é cumprir esse papel 

[de explicar]: ‘isso aqui é notícia, isso aqui é mais interno, isso aqui ficaria mais a cargo 

de uma assessoria, a gente vai encontrando esse tom’”.  

O jornal é essa ferramenta que eu sempre chamo de híbrida, porque ela 

também quer falar para além disso, dialoga com setores da esquerda, 

mas para além disso. Então é também essa generosidade de que há uma 

linha forte garantida, em linha geral, mas há um espaço para a 

pluralidade, inclusive com posições que talvez não sejam deste campo, 

mas que têm espaço no jornal (CARRANO, 2020).  

 

Nesse sentido, Aguiar (2016, p. 120-121) propõe uma diferenciação entre ‘regiões 

jornalísticas51’ e ‘regiões midiáticas’.  A primeira ela descreve como “aquela que diz 

respeito aos espaços que servem de referência para as mediações entre os acontecimentos 

e as audiências, operadas pelos jornalistas”; já a segunda, ela caracteriza como “recortes 

espaciais que servem de referência para a atuação mercadológica dos jornais, revistas, 

                                                           
50 Em entrevista ao autor, gravada por videoconferência, em 28 de agosto e 2 de setembro de 2020. 
51 “A expressão “regiões jornalísticas” foi resgatada de um texto de Milton Santos apresentado no IV 

Congresso Nacional de Jornalistas, em Belo Horizonte, em setembro de 1955, que propõe uma classificação 

funcional dos jornais brasileiros da época, com base nas suas áreas de cobertura e circulação” (AGUIAR, 

2016, p. 121). 
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emissoras de rádio e televisão e portais de notícias operados por empresas ou grupos 

midiáticos” (os recortes geográficos da audiência). 

A diferença entre as “regiões jornalísticas” e as “regiões midiáticas” dá-

se, então, pelas perspectivas de intervenção em cada espaço: de um 

lado, as construções narrativas baseadas em representações dos 

acontecimentos e dos lugares e nas identidades socioculturais às quais 

remetem; de outro, o trato dessas identidades como “valor” de mercado, 

orientado pelo princípio de proximidade e pelas diferenciações do 

território (AGUIAR, 2017, p. 121). 

 

De acordo com os editores entrevistados para esta pesquisa, a cobertura 

regionalizada do BdF funciona basicamente por dois caminhos. Quando a pauta tem uma 

importância editorial, ‘uma centralidade’ para o jornal, um repórter se desloca da capital 

para cobrir, muitas vezes com o apoio estrutural de alguma das entidades. Mas a forma 

mais frequente é a partir das colaborações locais, que atuam como uma espécie de 

correspondentes que mandam informações para os repórteres na redação. “A gente faz 

esse incentivo, inclusive com muito impacto de formação, a gente sempre tenta levar essa 

importância das regiões poderem mandar as pautas” (TAVARES, 2020). Mas este é um 

ponto que os representantes dos jornais classificam como um “grande desafio”, tendo em 

vista que a ampla cobertura estadualizada “tem muitas lacunas”, mas sempre é uma das 

maiores metas visadas.  

Um dos grandes diferenciais oriundos da regionalização do Brasil de Fato é a 

distribuição gratuita. Este processo corresponde a um eixo tático central da estratégia 

política do jornal. Os locais onde o jornal circula correspondem ao objetivo de “conversar 

com os trabalhadores, de escutar a sua visão de mundo” (TAVARES, 2020). São lugares 

de fluxos específicos, como estações de metrôs, terminais rodoviários e feiras livres, ou 

direcionadas ao seu público potencial em locais de mobilização ou sedes de organizações. 

Para Monyse Ravenna (2020)52, editora do tabloide pernambucano, ter um impresso 

distribuído gratuitamente é uma das principais contraposições à mídia comercial.  

A gente tem uma mídia extremamente concentrada no Brasil todo e são 

poucas as empresas que continuam com o jornalismo impresso. E eu 

acho que ter uma experiência tão forte como essa, de distribuir o jornal, 

você alcança um público leitor muito diferente e talvez mais amplo do 

que o público da internet. Parece uma contradição, mas o leitor que pega 

o nosso jornal na entrada do metrô muito dificilmente é o leitor que vai 

chegar no nosso site, nas nossas redes [sociais], porque as bolhas, os 

filtros e os algoritmos não permitem. Ao mesmo tempo, a gente 

consegue estabelecer um diálogo com esse público, então acho que isso, 

                                                           
52 Em entrevista ao autor, gravada por videoconferência, em 28 de agosto e 2 de setembro de 2020. 
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ser um jornal impresso, ser distribuído gratuitamente, é uma diferença 

significativa (RAVENNA, 2020).53 

 

Ravenna destaca, ainda, que a distribuição é uma “tarefa política não menos 

importante do que as outras tarefas que são necessárias para a produção de um jornal”. 

Segundo ela, este processo é pensado e nele está embutido um processo de formação dos 

militantes envolvidos na tarefa.  Ela afirma que este é um elo muito importante com os 

leitores. “Eu costumo dizer que a distribuição é um dos pilares do jornal e dos mais 

importantes, que é a ligação entre o conteúdo com o público” (RAVENNA, 2020).  

Pedro Carrano (2020), editor do jornal paranaense, admite que no início a 

distribuição era um processo aleatório, mas que, com o passar do tempo, essa condução 

deixou de ser “agitativa” e passou a ser “intencionalizada”, com uma “orientação 

definida”, dando mais atenção aos territórios onde já há um trabalho de base, reforçando 

assim um caráter “organizativo” do ímpeto político. “O objetivo é chegar no contato 

direto com os trabalhadores. A gente fala tanto em romper a bolha com esses 

trabalhadores que não estão no raio das organizações da esquerda […]. O jornal cumpre 

essa aproximação com a militância, esse trabalho de base, seja no território [estadual], 

seja na base sindical” (CARRANO, 2020).  

Com relação ao alcance de distribuição (sua “região midiática”), o jornal circula 

nas capitais e regiões metropolitanas - através dos diversos pontos físicos - e é repassado 

para as entidades para distribuição direcionada nas suas bases e nas atividades de 

mobilização política. O jornal também percorre o interior do estado através dos 

sindicatos, que recebem malotes do jornal e repassam às suas subsedes em outros 

municípios, de onde é feita a distribuição. Além destas, existe a modalidade assinatura54. 

Em geral são parlamentares ou residentes de fora da capital.  

                                                           
53 Em 2015 a Secom realizou a Pesquisa Brasileira de Mídia para descobrir os hábitos de consumo de mídia 

pela população brasileira (com dados de 2014). Nela, é possível consultar informações das macrorregiões 

sobre cada tipo de mídia (TV, rádio, internet, jornal e revista), aferindo também a confiança nas notícias 

(AGUIAR, 2016). “Um dos resultados curiosos da pesquisa é que, em tempos de tanta convergência e 

multimidialidade, os jornais impressos continuam sendo vistos pelos brasileiros como os meios mais 

confiáveis para obter informação, e que o uso de plataformas digitais para leitura de jornais ainda é baixo: 

79% dos leitores preferem a edição impressa, contra 10% favoráveis à versão on-line” (AGUIAR, 2016, 

p.107). 
54 O número de assinantes é baixo. Mas há indicativo de campanhas para assinaturas solidárias, que incluam 

uma contribuição para o jornal (TAVARES, 2020). Nas assinaturas é incluído o valor da taxa de envio 

cobrada pelos Correios.    
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No Paraná, o jornal circula nas “cidades polos”, e tem nove pontos fixos de rua55, 

em Curitiba. Mas, de acordo com Carrano (2020), aos poucos o jornal foi estendendo 

contato também para o que ele chama de “parceiros urbanos”, que são outras organizações 

e associações de moradores. “Então a gente também conseguiu uma penetração em alguns 

bairros da periferia, de casa em casa, [com] pessoas destacadas para isso” (CARRANO, 

2020).  

Em Minas Gerais, 60% do jornal são destinados à região metropolitana. Deste 

número, há a distribuição direcionada para sindicatos, organizações de cultura, faculdade 

de jornalismo, entre outros. De acordo com a editora, são mais de 40 entidades 

contempladas com essa distribuição (TAVARES, 2020).  

Em Pernambuco, 60% ficam na capital e região metropolitana, “com foco nas 

estações de metrô, ônibus e alguns lugares de grande circulação, cruzamento de avenidas, 

praças”. De acordo com a editora, são cerca de 7 pontos de rua. Há também a distribuição 

direcionada para as sedes de sindicatos, ONGs, gabinetes de parlamentares na Assembleia 

estadual e na Câmara de Vereadores, totalizando aproximadamente 30 pontos fixos. A 

distribuição do interior tem duas cidades fixas, Caruaru e Petrolina. No entanto, “o MST 

envia eventualmente para outros municípios, mas de forma menos constante e não são os 

mesmos municípios todas as semanas” (RAVENNA, 2020). 

A dinâmica de produção do jornal envolve toda a equipe. As reuniões de pautas 

acontecem toda semana e têm participação tanto dos jornalistas quanto da equipe 

administrativa e do coordenador de distribuição. Neste espaço, são discutidas as pautas 

para as diversas plataformas (impresso, rádio e internet). Também é avaliada a edição 

anterior e projetada a edição seguinte, balizando assim toda a atuação da semana. Quando 

possível, também discutem a conjuntura geral.  

A gente repassa a edição impressa toda, avaliando como foi, a 

diagramação, a produção do conteúdo e, quando possível, a gente tenta 

ter algum retorno da distribuição. Isso já foi melhor, mas a gente sempre 

pede um relatório do coordenador de distribuição, de como foi a 

recepção nas ruas. […]. Quando é possível a gente inclui na pauta 

também discutir um pouco nacionalmente. A gente tem se preocupado 

com isso, para não pensar apenas nas pautas locais, mas às vezes até 

sugerir para o nacional ou que às vezes a gente mesmo possa tocar 

alguns temas de pautas também nacionais (TAVARES, 2020). 

 

                                                           
55 Número sujeito a alteração (CARRANO, 2020). 
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De acordo com os editores, a aferição com relação à aceitação do público sobre as 

edições é feita a partir dos relatos do coordenador e da equipe de distribuição, durante as 

reuniões.  

E aí, como a gente entende a distribuição do jornal como uma tarefa 

fundamental, estratégica, política, a gente sempre pensa metodologias 

de ouvir os distribuidores de como está sendo essa recepção. Então já 

tiveram várias formas ao longo desses sete anos, questionários, enfim. 

Mas nas reuniões presenciais, que costumam ser bimestrais, a gente 

sempre costuma ter um momento disso, que tanto é numa perspectiva 

de formação dos distribuidores, para eles entenderem o que é o projeto 

e as pautas, nos ajudarem a pensar se a gente está no caminho certo e 

também darem o retorno do que funcionou e o que não, o que acharam 

massa, o que teve rechaço imediato, esse é o nosso principal termômetro 

(TAVARES, 2020).  

 

Outra característica do Brasil de Fato apontada é a “capacidade de inserção e de 

estar detectando pequenos problemas, que muitas vezes até na mídia alternativa demora 

a chegar” (CARRANO, 2020).  

Na própria redação, é muito discutido qual é o nosso lugar, qual que é 

o espaço que a gente ocupa. Nosso papel aqui na capital e no estado, e 

a palavra que sempre vem, até nas campanhas, quando a gente quer 

buscar financiamento, é a inserção. É conseguir, por esse leque de 

contato e inserção nos movimentos, dar notícias que impactam a 

população, muitas vezes onde a mídia hegemônica não tem interesse ou 

não tem esse contato (CARRANO, 2020).  

 

Tavares (2020), de Minas Gerais, lembra os casos dos rompimentos de barragens 

provocados pelas mineradoras, que danificam o meio ambiente e transtornam a vida das 

pessoas, causando impactos em todo o estado. “Foram crimes de dimensões 

internacionais, a mídia do mundo inteiro cobriu e depois de um certo tempo pararam de 

cobrir ou começaram a fazer matérias de interesse das mineradoras” (TAVARES, 2020). 

Ela destaca isso como uma diferença editorial, uma vez que o Brasil de Fato segue dando 

atenção tanto aos impactos provocados pelas mineradoras, quanto aos riscos de novos 

rompimentos, assim como despejos ilegais. 

Tal experiência faz Joana Tavares relembrar uma situação do contexto mineiro, a 

qual considera interessante: “Tem gente que se identifica publicamente como colaborador 

do Brasil de Fato, ou do conselho do Brasil de Fato, então a gente percebe que é legal 

isso, tem até um certo prestígio”. 

De acordo com Carrano (2020), o jornal paranaense tem um leque muito grande 

de contatos com os movimentos populares, com a base do movimento sindical e com as 

universidades.   
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Mas acho que esse nosso raio do movimento popular pra gente é que 

tem sido o diferencial […] todo mundo tá noticiando, a mídia 

empresarial também, mas essas fontes com que a gente tem mais 

contato, que estão próximas, trazem uma outra visão, mais de dentro 

(CARRANO, 2020).  

 

Raquel Paiva (2003), na obra O espírito comum: comunidade, mídia e globalismo 

relembra os manuais do Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicación 

para a América Latina (Ciespal) - que apontavam alguns critérios para a atuação do 

jornalismo popular – e afirma que jornalismo desta natureza não se distingue do modelo 

usualmente conhecido, porém, segundo ela, “não há como negar que o resultado final é 

completamente diferente”. Segundo a autora, “isso ocorre em função da diretriz básica – 

só é notícia o que interessa diretamente a comunidade em questão – também do 

tratamento adotado” (PAIVA, 2003, p. 139). Nesta perspectiva, o conceito de 

proximidade é um fator determinante para este jornalismo, mas, “ainda assim, só 

proximidade não determina a importância do assunto a ser abordado” (PAIVA, 2003, p. 

140). 

É possível considerar, com relação ao tratamento dado à informação, o 

desenho de um esquema que remeta o jornalismo aos seus primórdios, 

quando o seu exercício era sinônimo de justiça social. Vários são os 

pontos que facilitam essa compreensão, como por exemplo a 

contextualização dos assuntos (PAIVA, 2003, p. 140). 

 

O jornalismo popular local-regional está carregado de desafios. Iremos aferir parte 

desta complexa teia, ao observar os conteúdos dos três tabloides. Categorias de análise, 

construídos a fins metodológicos, apresentam indicadores que sinalizam sua 

caracterização conceitual.  

A ideia de jornalismo popular é deveras estimulante aos anseios de transformação 

social, superação das desigualdades e construção de ambientes humanamente fraternos.  

Quanto ao futuro, Puente (1996, apud CAMPONEZ, 2002, p. 121) salienta que ele 

pertencerá “sem dúvidas, à imprensa local”.  

O mundo é cada vez mais uniforme. Somos tão iguais que precisamente 

o nosso [mundo] é o que nos diferencia, o que nos torna distintos, o que 

nos dá identidade. Somos tão instantaneamente iguais que a curiosidade 

exterior diminui. [...]. Chegamos à aldeia global e concluímos que a 

única coisa que nos diferencia é a nossa aldeia (CAMPONEZ, 2002, p. 

120). 
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4. CONHECIMENTOS NO JORNALISMO POPULAR E LOCAL-

REGIONAL: A EXPERIÊNCIA DO JORNAL BRASIL DE FATO 

 

A trajetória percorrida até aqui teve como intuito traçar as bases teóricas e 

conceituais necessárias para investigar se o jornalismo popular e local-regional 

desenvolvido pelo jornal Brasil de Fato produz conhecimentos com base no saber, sentir 

e agir. Para isso, nos movemos a descobrir se o BdF produz um conteúdo dialógico, que 

promova os saberes; sensível, que estimule um sentir, e práxis, que fomente um agir.  

Anteriormente, observamos as particularidades conceituais do jornalismo popular 

local-regional e as singularidades operacionais do jornal Brasil de Fato nas edições de 

Pernambuco, Minas Gerais e Paraná56. Agora, vamos analisar o seu conteúdo a fim de 

saber os seus temas (do que se fala); sujeitos privilegiados (quem fala / de quem se fala); 

e os territórios referenciados (escala de proximidade). Em seguida, vamos identificar os 

elementos textuais que refletem o saber, o sentir e o agir, a partir das discussões travadas 

sobre estas categorias. 

Historicamente, a abordagem teórica do jornalismo como forma de conhecimento 

não costuma ser aplicada ao jornalismo nessas duas vertentes, popular e local-regional. 

Ademais, estas predileções científicas, na configuração que estamos apresentando, nos 

parecem inéditas nos estudos do jornalismo. Ou seja, estamos desenvolvendo um método 

indutivo, ao qual incrementamos uma teoria com base em contribuições de outros 

pesquisadores, da qual extraímos as categorias de análise do conteúdo das três edições 

selecionadas como corpus da pesquisa. 

Mas antes de examinarmos o conteúdo do jornal, os referenciais teóricos foram 

confrontados com os envolvidos na produção do jornal entrevistados para esta pesquisa, 

por meio dos seguintes questionamentos: “Você acha que o Brasil de Fato produz 

conhecimento? De que forma? Um conhecimento de que tipo?”. Todos se mostraram 

perceptivelmente surpreendidos com as indagações, mas responderam sem demora, quase 

que intuitivamente, como apresentado a seguir.  

 

Joana Tavares, editora do jornal mineiro: 

“Acho que sim, produz conhecimento, primeiro em uma esfera [posição] de 

mostrar que é possível a gente experimentar fazer comunicação própria e com outros 

                                                           
56 De agora em diante identificadas pelas siglas PE, MG e PR. 
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valores. Acho que esse é um tipo de conhecimento, sabe, eu acho que dá uma oxigenada 

na compreensão de que não estamos reféns de só receber um tipo de informação. Uma 

outra é uma coisa de reconhecimento de se ver no jornal. A gente tem muitos relatos 

positivos demais da equipe de distribuição nesse sentido, tipo, a gente prioriza sempre 

tentar buscar uma diversidade de pessoas, então já teve relato de distribuidora de gente 

que não quis pegar o jornal porque tinha pessoas negras na capa, falando: ‘ah, não 

quero esse jornal de preto’. E aí a pessoa teve que responder: ‘uai, mas preto faz tudo’, 

tipo, preto pode falar disso. Eu tô trazendo aqui porque eu acho que foi uma reflexão boa 

que ela fez, e isso pode ser considerada como forma de conhecimento. E só mais um caso 

que eu também acho que é produção de conhecimento, com essa parceria nossa com a 

rádio favela, fazemos um contato próximo com outros comunicadores populares e eles se 

veem [no jornal], eles falam assim: ‘o Brasil de Fato é o nosso jornalismo’ e isso é uma 

coisa que dá muito orgulho pra nós, porque é uma percepção de que esse jornalismo é 

nosso, é próximo do povo, do que a gente acredita e faz. Então acho que isso também 

não deixa de ser uma forma de produzir conhecimento no sentido de que podemos fazer 

jornalismo e nos enxergar parte do processo. A gente fala que o BdF só faz sentido 

porque tá dentro de um contexto de luta por transformação, acho que isso seria uma 

forma de conhecimento”. 

 

Pedro Carrano, editor do jornal paranaense:  

“O Brasil de Fato é uma trincheira, dá voz para os sujeitos da classe 

trabalhadora, isso abre uma perspectiva bastante diferente, de uma visão de mundo, do 

saber. Pra dar um exemplo, esses dias a gente fez um programa com dirigentes das 

cooperativas do MST no Paraná. Então veja, a gente discute algo que a mídia 

empresarial não discute, que é a produção, o cooperativismo, a organização da 

produção, os saberes ali acumulados... Fiquei pensando também no quanto que a gente 

consegue sistematizar um conhecimento, uma cultura, o quanto que nacionalmente o 

Brasil de Fato tá contribuindo para criar uma cultura, uma visão de mundo diferente, a 

formar uma cultura de militantes, de leitores… são questões pra pensar, não tenho 

resposta, mas me fez pensar o quanto que a gente consegue também transformar isso em 

leitura crítica. São pensamentos, eu acho que em alguma medida a gente consegue.” 

  

Monyse Ravenna, editora do jornal pernambucano: 
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“Eu queria acrescentar duas coisas que eu também acho que são formas de 

produção do conhecimento - talvez produção e sistematização do conhecimento. Tem 

uma perspectiva do Brasil de Fato que eu acho que é isso, de condensar, sistematizar, 

apresentar um conhecimento que também é produzido por um campo maior da sociedade, 

que por muitas vezes não tem espaço para apresentar a sua visão de mundo. Não que 

eles escrevam lá pra gente a sua visão de mundo, mas porque o jornalismo que a gente 

faz é pautado por esse conhecimento que já existe. E outra é de fato o conhecimento da 

forma como a gente tá mais acostumado e aí tem vários relatos de como o jornal é 

utilizado, inclusive como processo de formação pelos sindicatos, pelas organizações, nas 

salas de aulas… Eu acho que também temos caminhado bastante pra ser referendado 

também nesse aspecto, de como produzir jornalismo e como esse jornalismo também é 

um conhecimento que vai virando um conhecimento público, que vai contribuindo pra 

gestar esse conhecimento público”.  

   

Neuri Rossetto, do MST: 

“[Produz conhecimento por] apresentar a realidade como ela é. Sem estigmatizar, 

mas apresentar essa realidade contextualizando e apresentando as raízes estruturais do 

problema existente. Essa é a grande preocupação, por isso a gente sempre debate ter 

algo de qualidade, uma comunicação de qualidade e de interesse da classe trabalhadora, 

ou seja, é uma comunicação classista sim, nós não escondemos isso, mas não vamos 

desvirtuar uma realidade para fazer um enfrentamento com a burguesia sem os pés na 

realidade. Acreditamos que isso tem um papel transformador, na medida em que gente 

mostra a coisa como ela é”.  

 

Ricardo Gebrim, da Consulta Popular: 

“Eu vejo que há uma grande preocupação dos [jornais BdF] regionais em tentar 

fazer uma construção de boa propaganda, trabalhar temas locais, tentar dar uma 

diferenciada nas fontes, nos assuntos, eu percebo que há muito essa preocupação”.  

 

Os relatos mostram a diversidade de perspectiva sobre uma compreensão de 

conhecimento e sobre o modo de operar do jornal.  

Para Joana Tavares, o BdF possui uma qualidade pedagógica, ao “mostrar que é 

possível experimentar fazer comunicação própria e com outros valores”, como ela mesmo 
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diz, o “conhecimento no sentido de que podemos fazer jornalismo e nos enxergar parte 

do processo”.  

Pedro Carrano, por sua vez, destaca que a diversidade de saberes e a valorização 

dos "sujeitos da classe trabalhadora" é um grande diferencial do jornalismo produzido 

pelo BdF. "A gente discute algo que a mídia empresarial [comumente] não discute, que é 

a produção, o cooperativismo, a organização da produção, os saberes ali acumulados", 

pontua o editor.  

Já a Monyse Ravenna, avalia a atuação do BdF próximo do conceito de 

conhecimento no jornalismo descrito por Eduardo Meditsch (1992). Pois, de acordo com 

a editora, o jornal tem uma capacidade de "condensar, sistematizar, apresentar um 

conhecimento que também é produzido por um campo maior da sociedade, que por muitas 

vezes não tem espaço para apresentar a sua visão de mundo". Neste caso, o diferencial 

está em oportunizar as visões de mundo das classes populares, conforme descrito pelos 

editores. Ela também chama atenção para o uso do jornal na educação formal, como "o 

conhecimento da forma como a gente tá mais acostumado e aí tem vários relatos de como 

o jornal é utilizado, inclusive como processo de formação pelos sindicatos, pelas 

organizações, nas salas de aulas…".  

Na opinião dos dirigentes políticos, a experiência de jornalismo do Brasil de Fato 

tem uma perspectiva política clara, mas está centrada em uma atuação profissional. Neuri 

Rossetto pontua a constante preocupação do jornal de apresentar um conteúdo de 

qualidade: "uma comunicação classista sim, nós não escondemos isso, mas não vamos 

desvirtuar uma realidade para fazer um enfrentamento com a burguesia sem os pés na 

realidade". Ricardo Gebrim corrobora com esta interpretação e chama a atenção para a 

sua especificidade local-regional: "trabalhar temas locais, tentar dar uma diferenciada nas 

fontes, nos assuntos". 

 

4.1     Brasil de Fato: método de pesquisa 

Uma vez que nos propomos a investigar fenômenos sociais através de um viés 

científico, necessitamos rigorosamente de um método de pesquisa. Por isso, a Análise de 

Conteúdo (AC) como opção metodológica mostrou-se relevante para construirmos 

algumas considerações sobre a problemática levantada. E, deste modo, nos colocamos em 

submissão ao desvelamento do próprio objeto na condução de seu conhecimento.  
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Este conhecimento, no entanto, se apresenta de maneira flexível, não estanque. 

Assim como dizia Park (1970), em seu estudo sobre a notícia como forma de 

conhecimento, nosso intento pode contribuir com o curso real dos acontecimentos por 

meio de palavras, a fim de torná-lo inteligível e comunicável, reconhecendo - diríamos 

nós - os seus aspectos transitórios. Nesta perspectiva, nos inclinamos à experiência dos 

fenômenos com o objetivo de delinear uma leitura que subsidie apropriações aproximadas 

da realidade.  

Ainda que não possa acessar a realidade propriamente dita, ou 

ontológica, o homem esforça-se em buscar um desenho o mais próximo 

possível dessa realidade. Kant ressalta que, quando os sujeitos do 

conhecimento transformam a realidade ontológica em objeto passível 

de conhecimento, inevitavelmente reconstroem essa realidade […] 

Diante da inacessibilidade da verdade ontológica, o ser humano tem de 

se contentar com a verdade fenomenológica (MARTINO, 2003; 

SANTOS, 2001 apud STRELOW, 2009, p.2). 

 

Ademais, temos a convicção de que o método escolhido - assim como qualquer 

outro - não está isento de apresentar uma instabilidade de seus significados. Afinal de 

contas, “não é de hoje que se reconhece que o conteúdo não é propriedade de um texto, 

constituindo-se na interação entre este e o seu receptor” (LEAL e ANTUNES, 2011, p. 

18). Ou seja, a leitura que fazemos do conteúdo expresso no jornal Brasil de Fato não 

representa um dado estático, mas sim uma perspectiva honesta da nossa compreensão, à 

luz do rigor metodológico.   

Portanto, podemos sublinhar que a análise de conteúdo pode ser tratada como um 

exercício de observação e interpretação de texto, mas longe de trazer resultados 

ortodoxos. A análise de um fenômeno possibilita uma leitura do mesmo, mas não 

representa o objeto em si, em sua natureza intrínseca. Pois, como vimos tentando explicar, 

acreditamos que os fenômenos têm a natureza vazia, mas constituída de uma 

luminosidade que surge da relação entre o observador e o objeto externo.   

Além do mais, por se tratar de um produto jornalístico, podemos ponderar que os 

textos devem ser entendidos em uma relação muito além da própria materialidade 

estabelecida. De acordo com Leal e Antunes (2011), devemos considerar a complexidade 

que o constitui. Nesse sentido, os autores resgatam a etimologia para lembrar que a 

palavra texto “vem de textu (tecido) e de textere (fazer com fios, tramar, urdir)” (LEAL 

e ANTUNES, 2011, p. 22). Portanto, a análise de um texto jornalístico implica considerar 

a tessitura inerente ao produto comunicacional, sobretudo entender as significações que 

surgem da relação entre ele e seu o leitor. Neste sentido, Heloiza Herscovitz alerta que: 
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Por mais coerência interna que tenha o arsenal de codificação e 

mensuração de um estudo, os resultados da análise de conteúdo são 

apenas um mapeamento de tendências e intenções e não a realidade em 

si, porque esta dificilmente é apreendida através da análise de textos, 

símbolos, sons e imagens. Por outro lado, a repetição de uma mesma 

medida, com resultados semelhantes indica que há um grau de 

objetividade nos procedimentos científicos, embora ainda distante do 

ideal (HERSCOVITZ, 2010, p. 138). 

 

Bardin (2016, p. 36) prefere se referir a “análises de conteúdo”, no plural, e diz 

que “não existe coisa pronta em análise de conteúdo, mas somente algumas regras de 

base, por vezes dificilmente transponíveis”, ou seja, não dá para construir uma fórmula e 

replicá-la em qualquer estudo. Por outro lado, esta metodologia se configura como um 

conjunto de técnicas de análises, com procedimentos sistemáticos e objetivos a serem 

alcançados, a fim de descrever o conteúdo das mensagens. Mas, de acordo com a própria 

Bardin (2016), o interesse central não está nas descrições dos conteúdos, mas no que eles 

podem nos ensinar após serem tratados.  

Embora esta metodologia seja aplicada em outras áreas do conhecimento, 

sobretudo nas Ciências Sociais, sua utilização nos estudos da Comunicação surgiu em 

1927, por Harold Lasswell, um dos fundadores do estudo da mídia nos Estados Unidos. 

O autor definiu o paradigma operacional da AC, ao formar questões centrais para os 

estudos da mídia: quem, diz o que, para quem e com que efeito (HERSCOVITZ, 2010). 

Inicialmente, sua abordagem tinha um caráter estritamente positivista57, 

considerando quase que exclusivamente os elementos quantitativos, de modo que “as 

características sintáticas e semânticas, os símbolos, os tamanhos e formatos deveriam ser 

computados matematicamente” (LEITE & POOL, 1942; KAPLAN, 1943 apud 

HERSCOVITZ, 2010, p. 124). Mas a partir da década de 1950, o método foi se 

popularizando nos estudos de fenômenos da comunicação, abrindo espaços para 

abordagens de cunho qualitativo. 

De acordo com Herscovitz (2010), é inconsistente a ideia de que estatísticas sobre 

o tamanho, formato e frequência de informação sejam capazes de determinar o significado 

e os impactos sociais dos enunciados. Ademais, a autora dialoga com outros 

pesquisadores da AC (como Gitlin e Shemaker & Reese) para alertar que: “a redução de 

                                                           
57 Adepto do Positivismo, conjunto de ideias desenvolvidas pelo filósofo francês Auguste Comte (1798-

1857), segundo o qual “a ciência deveria renunciar a tudo o que não é passível de observação real, como a 

origem primeira dos fenômenos, e se debruçar apenas sobre os fatos e as relações concreta entre eles” (ver 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53829948).  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53829948
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uma grande quantidade de texto em uma base de dados não proporciona um quadro 

completo dos significados e dos códigos contextuais, porque os textos podem enfatizar 

outros aspectos do que aqueles meramente repetidos” (SHEMAKER & REESE, 1996 

apud HERSCOVITZ, 2010, p. 125). 

A tendência atual das pesquisas em jornalismo que usam a AC é a de promover 

uma integração entre o conteúdo manifesto (visível) e o latente (oculto, subentendido), 

para que seja compreendido não apenas o significado aparente do texto, mas o que está 

implícito. “A necessidade de interação dos campos quantitativos e qualitativos decorre 

do reconhecimento de que os textos são polissêmicos – abertos a múltiplas interpretações 

[…]” (HERSCOVITZ, 2010, p. 126).  

Deste modo, seguimos em busca das possíveis significações que o objeto pode 

nos revelar, ao ser confrontado a um referencial teórico e analisado a partir de técnicas 

que nos permitam um rigor científico que legitime nossa produção de conhecimento 

diante do problema proposto. Adotamos a Análise de Conteúdo (AC) por considerá-la um 

caminho possível para fazer um raio x do jornal (dentro do recorte estabelecido) e assim, 

poder construir inferências, leituras e interpretações dos escritos do periódico. 

Frente ao instrumento analítico escolhido, nos movemos a tentar entender as 

especificidades do jornalismo popular e local-regional, enquanto produtor de 

conhecimento, a partir da experiência do jornal Brasil de Fato. O corpus escolhido para 

esta pesquisa foram as edições regionais do jornal, um de cada região do país em que ele 

circula (exceto Norte e Centro-oeste, onde o jornal ainda não é produzido). Nem todos os 

estados têm Brasil de Fato, por isso, decidimos pelos que têm as experiências mais 

consolidadas. Deste modo, escolhemos para representar a região Nordeste o tabloide de 

Pernambuco; para a região Sudeste, o de Minas Gerais; e para a região Sul o tabloide do 

Paraná. Os critérios para esse recorte dizem respeito à tentativa de capilaridade, uma vez 

que serão analisadas as singularidades do jornal, considerando as particularidades de cada 

região, de modo a inferirmos uma possível totalidade ao objeto.    

O recorte temporal, que resultou na amostra estudada, aplica-se ao ano de 2019, 

quando ainda não havia pandemia - fenômeno que afetou totalmente a produção do 

jornal58. A periodicidade dos três jornais escolhidos é semanal, mas utilizaremos uma 

edição por mês de cada um. Optamos por uma amostra aleatória simples, de modo a 

                                                           
58 Interrompendo a produção e consequentemente a circulação jornal impresso, mantendo apenas os canais 

virtuais como site e redes sociais.  
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escalonar os meses e as edições, o que resultou em 12 edições por região, totalizando 36 

edições do Brasil de Fato regional, conforme a tabela abaixo59: 

 

Tabela 1 - Periodicidade da análise dos jornais 

Janeiro Fevereiro Março  Abril Maio Junho 

1º edição  

Semanal 

2º edição 

semanal 

3º edição 

semanal  

4ºedição 

semanal 

1ºedição 

semanal 

2º edição  

Semanal 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro  

3º edição  

Semanal 

4º edição 

semanal 

1º edição 

semanal 

2º edição 

semanal 

3º edição 

Semanal 

4º edição 

Semanal 

 

Adotamos como unidade de análise as matérias jornalísticas regionais (estados) e 

locais (cidades), com base nas rubricas: Pernambuco, Minas, Paraná e Cidades. As 

matérias com a rubrica ‘Brasil’ só entram na análise caso fizessem alguma referência ao 

regional ou local. O mesmo vale para as rubricas mais gerais, a exemplo de: Cultura, 

Direitos, Política, Cidadania, Especial e Entrevista. No entanto, a estrutura das três 

edições do jornal contém as seguintes seções: 

 

Tabela 2 - Enquadramento dos conteúdos nas três edições regionais analisadas 

Seções PE MG PR 

Editorial X X X 

Espaço dos leitores  X  

Frases da Semana X  X 

Perguntas da semana  X  

A Fala do Povo  X   

Declaração da semana  X  

Números da semana    X  

Mandou Bem – Mandou Mal X   

Matéria de capa X X X 

Nota Serviços X   

Na Luta X   

Radar na Luta   X 

Direitos de Fato X   

Nossos direitos  X  

Espaço Sindical X   

Artigo X   

Opinião  X X 

Acompanhando   X  

                                                           
59 Uma dificuldade identificada foi a não regularidade da data da publicação. Isso porque, a primeira e 

última edição do ano tendem a sofrer alterações na data da publicação. Outro motivo são as edições 

especiais e temáticas (não incluídas na análise) que desregularizam a nossa escala. 
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Seções PE MG PR 

Porém   X 

Brasil X X X 

Pernambuco X   

Minas  X  

Paraná   X 

Cidades X X X 

Mundo X X X 

Entrevista X X  

Foto Legenda X   

O que tu indica?  X   

Qual é o bairro? X   

Cultura X X X 

Agenda cultural  X   

Roteiro Cultural  X  

Luzes da cidade   X 

Variedades X X  

De olho na mídia   X  

Amiga da Saúde X X  

Fique bem  X  

Ciência, coisa boa!  X  

Charge  X  

Caça palavras  X  

Nossa cozinha X   

Dicas mastigadas  X X 

Esporte X X X 

Declaração da semana  X  

Notas (sobre os principais times do estado) X X X 

Gol de Placa / Gol Contra X X  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

4.2 O popular e o local-regional 

À luz do referencial teórico levantado, do instrumento analítico empreendido e 

das entrevistas realizadas, os indicadores que caracterizam o Brasil de Fato como 

“popular e local-regional” foram identificados nos seguintes eixos paradigmáticos:  

a) temas – do que se fala; 

b) sujeitos privilegiados – quem fala / de quem se fala; 

c) territórios referenciados – escalas de proximidade (país, mesorregião, UF, 

microrregião, cidade, bairro/povoado).  

Consideramos que os temas das matérias são importantes guias para uma 

caracterização do jornal. Do mesmo modo, os sujeitos privilegiados (quem fala e de quem 

se fala) e os territórios referenciados. Acreditamos que tanto os temas quanto os sujeitos 

privilegiados podem sinalizar um perfil popular do jornal, assim como os territórios 

referenciados podem revelar o seu caráter local-regional.  
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A necessidade desta descoberta nos levou a identificar: os temas apresentados nas 

matérias de cada edição selecionada do Brasil de Fato, e seus respectivos pesos editoriais, 

indicados pelo número de ocorrências; quem fala e de quem se fala no jornal e seus 

respectivos pesos editoriais, indicados pelo número de ocorrências; territórios 

referenciados e os territórios referenciados e seus pesos editoriais, indicados no número 

de ocorrência. As unidades de registro reveladas na pesquisa estão expostas nos itens a 

seguir.  

    

4.2.1 Temas: do que se fala 

As categorias que descrevem os temas foram construídas a partir das informações 

advindas do envolvimento empírico. Consideramos que elas possibilitam uma maior 

aproximação com o conteúdo abordado, pois essas expressões representam a caraterística 

central de cada matéria. Vejamos a incidência delas, nos temas identificados nas três 

edições do jornal: 

 

 Tabela 3 – Análise temática dos conteúdos das edições regionais do BdF (2019) 

Temas identificados 
Ocorrências 

PE MG PR 
Agroecologia / Reforma agrária  2  1 11 
Arte & Cultura 9  5 8 
Comunicação 3  2 1 
Conquistas -- -- 2 

Direitos sociais 1  3 1 
Economia solidária -- -- 1 

Educação 3  4 7 
Equidade (gênero / raça / orientação sexual) 3  1 3 
Espiritualidade 1 1 -- 
Habitação 1  -- 3 

Lazer -- 1 -- 
Meio ambiente  2  1 -- 
Mobilidade urbana 2  2 -- 
Mobilização -- 9 4 
Personalidade -- 1  
Política 5  4 6 
Povos tradicionais -- -- 6 

Saúde -- 4 -- 
Tradição 1 4 -- 

Turismo 1 -- -- 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Ao catalogar os temas apresentados pelo jornal, verificamos que – no recorte da 

pesquisa – foram privilegiados os seguintes conteúdos: 
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- Agroecologia / Reforma agrária: matérias sobre experiências de agricultura familiar, 

luta por demarcação de terras60; 

- Arte / Cultura: matérias sobre artistas, eventos e produtos culturais populares e locais;  

- Educação: matérias sobre as políticas públicas de educação, em esfera nacional, 

estadual ou municipal; 

- Política: matérias sobre a política institucional, em esfera nacional, estadual ou 

municipal; 

- Comunicação: matérias sobre iniciativas populares de democratização da 

comunicação; 

- Direitos sociais: matérias de serviço sobre direitos constitucionais; 

- Equidade (gênero/raça/orientação sexual): matérias sobre a luta por igualdade. 

 

Exemplos destas matérias estão apresentados nos anexos 1 a 7, nas páginas 91-

97.     

  

Quadro 3 – Temas privilegiados pelas três edições 

Temas Edições (ocorrências) 
Agroecologia / Reforma agrária PR (11); PE (2); MG (1) 

Arte & Cultura PE (9); PR (8); MG (5) 

Educação PR (7); MG (4); PE (3) 

Política PR (6); PE (5); MG (4) 

Comunicação PE (3); MG (2); PR (1) 

Direitos sociais MG (3); PE (1); MG (1) 

Equidade PE (3); PR (3); MG (1) 

                           Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Na sequência, em ordem decrescente, os temas que também foram abordados nas 

edições, identificados na pesquisa: 

- Mobilização: matérias sobre atividades organizativas de grupos sociais na luta por 

algum direito; 

- Povos tradicionais: matérias sobre grupos indígenas e quilombolas; 

- Tradição: matérias que evidenciam uma cultura popular e local-regional; 

- Habitação: matérias sobre o movimento de moradia; 

- Saúde: matérias sobre o sistema público de saúde, em esfera nacional, estadual ou 

municipal; 

                                                           
60 A edição PR concentra a maior recorrência, uma vez que o estado recebeu um evento de porte nacional 

sobre o tema, demandando um grande número de matérias relacionadas ao assunto.  
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- Mobilidade urbana: matérias sobre transporte público;   

- Meio ambiente: matérias sobre iniciativas de proteção ao meio ambiente; 

- Espiritualidade: matérias sobre tradições e saberes religiosos;  

- Conquistas: matérias de resultados positivos de alguma luta social; 

- Personalidade: matérias que valorizam a personagem; 

- Economia solidária: matéria de empreendedorismo coletivo e popular; 

- Lazer: matéria sobre alternativas de lazer educativos e populares; 

- Turismo: matéria sobre os patrimônios turísticos da cidade.  

Os temas evidenciam a disposição do jornal em falar de assuntos que 

correspondem à conceituação de jornalismo popular baseado na tríade Informação, 

Organização e Mobilização. Vejamos como essas categorias se relacionam com o 

conteúdo do jornal: 

 Informação – sobre a política institucional, sobre educação pública e sobre 

produtos e eventos culturais populares e locais61;  

 Organização – da agricultura familiar e de iniciativas populares de 

democratização de comunicação62; 

 Mobilização – por direitos sociais e por luta por igualde (gênero, raça e orientação 

sexual)63.  

Portanto, aferimos que o Brasil de Fato apresenta temas que indicam o seu caráter 

popular, a partir dos preceitos de: informação, organização e mobilização. Ou seja, a 

apresentação de temas que informem (e ao mesmo tempo contribuam para um processo 

de formação); temas que fomentem experiências organizativas e temas que promovem as 

ações sociais. 

 

4.2.2 Sujeitos privilegiados: quem fala e de quem se fala 

Estas categorias compõem dois eixos de identificação dos sujeitos privilegiados. 

Elas foram formuladas tanto a partir do perfil do personagem, no contexto da matéria, a 

fim de saber quem fala, no jornal; quanto pela descrição (feita de forma direta ou indireta, 

pelo jornal) dos sujeitos aos quais as matérias estão direcionadas, a fim de saber de quem 

se fala, no jornal.  

                                                           
61 Exemplificados nos anexos 2 e 3, nas páginas 92 e 93. 
62 Exemplificados nos anexos 1 e 5, nas páginas 91 e 95. 
63 Exemplificados nos anexos 6 e 7, nas páginas 96 e 97. 
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Saber quem fala e de quem se fala no jornal nos dá um mapa dos sujeitos sociais 

que são privilegiados e seus respectivos pesos editoriais, indicados pelo número de 

ocorrências. Vejamos os sujeitos identificados em cada uma das edições: 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Na observação direta das matérias do BdF pernambucano, constatamos a 

predileção pelos seguintes sujeitos, no segmento quem fala:  

- Representante de movimentos sociais: personagens que fazem parte de alguma 

organização de causas sociais; 

- Produtores culturais: personagens que estão representando alguma atividade de cunho 

cultural; 

- Professor/a: personagens que lecionam no ensino médio e superior; 

- Parlamentar / Vereador: personagens da institucionalidade política em nível estadual 

e municipal; 

- Artistas: personagens que atuam em diversas expressões artísticas, como músico, 

cineasta, atriz, bailarino e artesão; 

- Militante: personagens que representam algum ativismo, sem necessariamente 

representar alguma organização. 
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Gráfico 1: sujeito previlegiado - quem fala (PE)
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             Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

             *Justiça Federal (2), comunidades populares (1), religioso (1), pescador (1).  

 

Também na observação direta das matérias do BdF pernambucano, constatamos 

a predileção pelos seguintes sujeitos, no segmento de quem se fala: governo federal; 

governo do estado; artistas; agricultores/as; quilombolas; LGBTQI+. 

 

 
            Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

            *morador (4), cientista político (2), trabalhador de serviços gerais (1), antropólogo (1), motorista de 

app (1), enfermeira (1), economista (1).   
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Gráfico 2: sujeito previlegiado - de quem se fala (PE)
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Gráfico 3: sujeitos previlegiados - quem fala (MG)
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Na observação direta das matérias do BdF mineiro, constatamos a predileção pelos 

seguintes sujeitos, no segmento quem fala:  

- Representante de movimento social: personagens que fazem parte de alguma 

organização de causas sociais; 

- Produtor/a cultural: personagens que estão representando alguma atividade de cunho 

cultural; 

- Parlamentar / Vereador: personagens da institucionalidade política em nível estadual 

e municipal; 

- Artista: personagens de diversas expressões artísticas, como músico, cineasta, atriz, 

bailarino e artesão; 

- Professor: personagens que lecionam no ensino médio e superior; 

- Estudante: personagens que estão representado a posição de estudante.  

 

 
        Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

        *empresa (3); engraxate (1); TV Record (1); servidor público (1); Defensoria Pública (1); eletricistas                   

(1); trabalhador de rua (1); motorista de app (1). 

 

 

Também na observação direta das matérias do BdF mineiro, constatamos a 

predileção pelos seguintes sujeitos, no segmento de quem se fala: movimento social; 

governo do estado; assembleia legislativa / câmara de vereadores; governo federal; Vale 

do Rio Doce; artistas.  
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Gráfico 4: sujeitos previlegiados - de quem se fala (MG)
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            Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

            *reitor (1), defensor público (1), empreendedoras solidárias (2), advogado (3), aposentado (1). 

 

Na observação direta das matérias do BdF paranaense, constatamos a predileção 

pelos seguintes sujeitos, no segmento quem fala:  

- Professor/a: personagens que lecionam no ensino médio e superior; 

- Representante de movimento social: personagens que fazem parte de alguma 

organização de causas sociais; 

- Artistas: personagens de diversas expressões artísticas, como músico, cineasta, atriz, 

bailarino e artesão;     

- Morador/a: personagens que estão representando um território; 

- Produtor/a cultural: personagens que estão representando alguma atividade de cunho 

cultural; 

- Sindicalista: personagens que estão representando alguma entidade sindical; 

- Militante: personagens que estão representando algum ativismo, sem necessariamente 

representar alguma organização; 

- Parlamentar / Vereador/a: personagens da institucionalidade política em nível 

estadual e municipal; 
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Gráfico 5: sujeitos previlegiados - quem fala (PR)
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       Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

      *Lula (3), STF (1), profissionais da saúde (1), Defensoria Pública Estadual (1), Ministério Público       

Estadual (1), morador de rua (1), funcionários públicos (2), migrante (1), comunicadores populares (1), 

empreendedoras solidárias (2). 

 

Também na observação direta das matérias do BdF paranaense, constatamos a 

predileção pelos seguintes sujeitos, no segmento de quem fala: governo do estado; 

movimento social; governo federal; prefeitura; artistas; agricultores/as; sindicalistas; 

quilombolas.  

Quadro 4 - Sujeitos privilegiados – quem fala (nas três edições) 

 

                          Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Com relação aos sujeitos privilegiados, na condição de quem fala, observamos a 

prevalência de personagens populares, como: representantes de movimentos sociais; 

professores/as; produtores/as cultural e artistas. E em menor ocorrência, as personagens 

institucionais, como: parlamentares / vereadores/as. 

Quadro 5 - Sujeitos privilegiados – de quem se fala (nas três edições) 

De quem se fala Edições (ocorrências) 

Governo do estado MG (9); PR (7); PE (4) 

Governo Federal PE (7); PR (5); MG (5) 

Artistas PR (5); MG (3); PE (3) 

                           Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
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Gráfico 6: sujeito previlegiado - de quem se fala (PR)
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Quem fala Edições (ocorrências) 

Representantes de movimentos sociais PR (10); MG (7); PE (5) 

Professores/as PR (10); PE (4); MG (3) 

Produtor/a cultural PR (6); MG (4); PE (5) 

Artistas PR (8); MG (4); PE (3) 

Parlamentar / Vereador/a PE (4); MG (4); PR (3) 
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Já com relação aos sujeitos privilegiados, na condição de quem se fala, 

observamos a prevalência de personagens institucionais, como: Governo do estado; 

Governo Federal. E em menor ocorrência, as personagens populares como artistas. 

Portanto, observamos a prevalência de vozes de personagens populares falando de 

personagens institucionais. 

 

4.2.3 Territórios referenciados: escala de proximidade  

Já na investigação do jornalismo local-regional nos dedicamos a conhecer os 

territórios que são referenciados no jornal. Para isso, dividimos em sete grupos: ‘País’, 

‘Mesorregião’, ‘UF’, ‘Microrregião’64, ‘Cidade’, ‘Bairro/Rua’, ‘Zona rural/Povoado’. O 

‘País’ representa uma escala nacional; ‘Mesorregião’, ‘UF’ e ‘Microrregião’ podem 

representar uma escala regional e; ‘Cidade’, ‘Bairro/Rua’, ‘Zona rural/Povoado’ para nós 

representam o conceito de local. Vejamos o que se apresenta no jornal: 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

*Argentina(1), Portugal(1), Países de Gale(1), França(1). 
**Centro-Oeste(1), Sudeste(1), Sul(1), Semiárido brasileiro(1), região do Vale do São Francisco(1). 

***MG(3), BA(2), PB(2), AL(1), SE(1), CE(1), SP(1), RJ(1), DF(1), ES(1), RS(1). 

****Região Metropolitana(10), Agreste(4), Sertão(3), Zona da Mata(1), Vale do São Francisco(1) 

*****Olinda(4), Caruaru(6), Jaboatão dos Guararapes(5), Petrolina(5), Juazeiro(1), Serrinha(1), Nazaré da 

Mata(1), Arcoverde(1), Tracunhanhém(1), Exu(1), Afogados de Ingazeira(1), Cabo de Santo Agostinho(1), 

Vitória de Santo Antão(1), Camaragibe(1). 

******Maceió-AL(1), João Pessoa-PB(1), Natal-RN(1), Belo Horizonte-MG(1), Brumadinho-MG(1), 

Mariana-MG(1), Três Marias-MG(1). 

 

Identificamos que o Brasil de Fato Pernambuco faz referência aos seguintes 

territórios, em ordem decrescente: 

                                                           
64 Em 2017, o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística alterou a nomenclatura desses recortes 

para, respectivamente, Regiões Geográficas Imediatas e Intermediárias (disponível em 

https://www.ibge.gov.br/apps/regioes_geograficas/).   
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- Local: Cidade - interior de PE (ex: Olinda, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes e 

Petrolina) 

- Local: Rua / Bairro  

- Regional: UF - PE 

- Nacional: País - Brasil  

- Local: Cidade - Recife 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

*Peru (1), Tailândia (1), Inglaterra (1). 

**Norte (2), Centro-Oeste (1), Sul (1), Nordeste (1) 

***Brumadinho (4), Santa Luzia (1), Contagem (1), Mariana (1), Zarzento (1), Barão de Cocais (1), Nova 

Lima (1), S. Sebastião das Águas Claras (1), Jequitibá (1). 

**** RJ (2), CE (1), DF (1), RS (1). 

***** Região Metropolitana (4), Sul do estado (1), Vale do Jequitinhonha (3). 

******Brumadinho (4), Santa Luzia (1), Contagem (1), Mariana (1), Zarzento (1), Barão de Cocais (1), 

Nova Lima (1), S. Sebatião das Águas Claras (1), Jequitibá (1). 

******Rio de Janeiro-RJ (1), São Paulo-SP (1), Ubatuba-SP (1). 

   

 Identificamos que o Brasil de Fato Minas Gerais faz referência aos seguintes 

territórios, em ordem decrescente: 

- Regional: UF - MG 

- Local: Bairro / Rua 

- Nacional: País - Brasil 

- Local: Cidade - Belo Horizonte  

- Local: Cidade - interior de MG (ex: Brumadinho) 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

*Venezuela (1), Haití (1), Portugal (1), Índia (1), China (1), EUA (1). 

**DF (1), MG (1), PE (1), BA (1), GO (1). 

***Região Metropolitana (5), Baixo Iguaçu (1), Oeste (2), Centro Sul (1). 

****Londrina (3), Reserva do Iguaçu (2), Pinhais (1), Capitão Leônidas (1), Dr. Ulysses(1), Maringá(1), 

Toledo(1), Cascavel (1), Umuarama (1), Francisco Beltrão (1), Pato Grande (1), Ibaú (1), Lapa (1), Campo 

Largo (1), Colombo (1), Guarapuava (1), Guaira (1), Terra Roxa (1), Antonina (1). 

*****Porto Alegre (1), Monte Santo-BA (1), Santa Helena-GO (1), Arcoverde-PE (1), Mariana-MG (1), 

Brumadinho-MG (1). 

 

 Identificamos que o Brasil de Fato Paraná faz referência aos seguintes territórios, 

em ordem decrescente: 

- Regional: UF - PR 

- Local: Cidade - Curitiba 

- Local: Cidades - Interior de PR (ex: Londrina e Reserva do Iguaçu) 

- Local: Bairro / Rua 

- Nacional: País - Brasil  

 O resultado empírico mostra que o jornal da região Nordeste faz mais referência 

ao território local, com conteúdos sobre os municípios de Pernambuco e de bairros ou 

ruas (tanto de Recife quanto de outros municípios do estado), seguido da escala regional, 

com conteúdos sobre o estado de Pernambuco. 

 O jornal da região Sudeste faz mais referência ao território regional, com 

conteúdos sobre o estado de Minas Gerais, seguido da escala local, com conteúdos sobre 

bairros ou ruas (tanto de Belo Horizonte quanto de outros municípios do estado), e ao 

território nacional, com conteúdos sobre o Brasil.  

 O jornal da região Sul também faz mais referências ao território regional, com 

conteúdos sobre o estado do Paraná, seguido da escala local, com conteúdos sobre a 
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cidade de Curitiba e bairros ou ruas (tanto da capital quanto de outros municípios 

paranaenses).  

 

Quadro 6 – Escalas e territórios referenciados – BdF PE, MG e PR 

Local  Cidade - Curitiba (41)  

Cidade -Interior de PE (30) 

Bairro / Rua (29) (PE) 

Bairro / Rua (25) (MG) 

Cidades - interior de PR (21) 

Cidade - Recife (20) 

Bairro / Rua (19) (PR) 

Cidade - Belo Horizonte (16) 

Cidade - Interior de MG (12) 

Regional UF - PR (43) 

UF - MG (32) 

UF - PE (27) 

 Nacional País - Brasil (24) (PE) 

País - Brasil (24) (PR) 

País - Brasil (19) (MG) 

                                      Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

 Evidenciamos, portanto, que o Brasil de Fato referencia mais fortemente 

territórios da escala local, e em sequência as escalas regional e nacional. Isso que o seu 

jornalismo de capilaridade regional tem uma robusta incidência narrativa no âmbito local. 

Por outro lado, sua referência ao território nacional também sinaliza o seu projeto político 

nacionalizado, o que mostra que a atuação dos BdFs regionais não se faz no isolamento. 

Estes territórios referenciados revelam que os conteúdos do jornal Brasil de Fato 

correspondem a uma narrativa singular (local), particular (regional) e universal 

(nacional). 

    

4.3 O saber 

O saber que estamos defendendo se faz na coletividade. Ele acontece na relação 

dialógica entre os sujeitos no mundo. Usamos essa concepção para desenvolver uma 

compreensão de conhecimento no jornalismo. Consideramos que jornalismo produz 

conhecimento - ancorados em autores como Adelmo Genro Filho (1987) e Eduardo 

Meditisch (1992) - e, com base em contribuições de Paulo Freire (1987), apresentamos 

uma característica específica: o jornalismo dialógico, que produz conteúdos que 

valorizam os processos dialógicos na construção do saber.  
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Por isso, extraímos das edições analisadas expressões que sugerem processos 

dialógicos na construção do saber, para refletir o conhecimento do jornalismo popular e 

local-regional desenvolvido pelo Brasil de Fato. 

 

Quadro 7 - Saber 

PE MG PR 

- Discussão pública  

 - Realizou debates  

- Discutir o projeto  

- “discutir sobre os 

assuntos levantados”  

- “amplo debate”  

- Debatem temas sociais  

- Discussão na cidade  

- Discutir e debater o 

cotidiano  

- Debater o que foi visto  

- Discussão da realidade  

- Debates temáticos  

- Discutir temas sociais  

- Debatem os rumos da 

política no estado e no país  

- Debate contemporâneo  

- Roda de conversa  

- Troca de ideias  

- Debaterem temas 

relacionados à defesa dos 

direitos humanos  

- Debatedores iniciam a 

discussão junto com o 

público  

- Discutir ações  

- Trazendo conhecimento 

de diversas áreas 

- Troca de saberes 

- O encontro estimula a 

troca de saberes 

- Fruto de discussão da 

última Conferência 

Municipal de Assistência 

Social 

- Debater a 

democratização da mídia  

- “estamos fazendo 

debates com os 

trabalhadores”  

- Busca uma construção de 

baixo para cima, com 

participação popular em 

todos os pontos 

- Debate com um 

integrante do MST 

- Trocar informações   

 - Discussão sobre 

alimentos saudáveis 

- Contribuir na formação 

- “discussão de um projeto 

soberano de país” 

- Debates e ações ligadas 

ao tema dos agrotóxicos 

- Ampliar o debate do 

lugar da criança dentro do 

movimento 

- Momentos para a troca 

de ideias, debates e 

reflexão crítica 

- Conferências, 

seminários, rodas de 

conversas e oficinas vão 

garantir a formação 

- “o debate deveria ter sido 

mais aprofundado” 

- Várias palestras, oficinas 

e debates 

- Informação e interação  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

 Ao elucidar os conteúdos do jornal Brasil de Fato, identificamos a constante 

presença de expressões como: discussão pública, debates, roda de conversa, troca de 
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ideias, troca de saberes, participação popular, informação e interação. A recorrência 

desses termos expressa as marcas de jornalismo dialógico, que promove o saber.  

 

4.4. O Sentir 

O sentir é para nós um elemento constitutivo de um processo de conhecimento. 

Com base em Muniz Sodré (2016), Cremilda Medina (2003, 2006 e 2008) e Ciro 

Marcondes Filho (2019) defendemos que os elementos sensíveis, que geram algum tipo 

de afetividade, são essenciais na produção do conhecimento. Seguimos essa concepção 

para desenvolver uma compreensão de conhecimento no jornalismo sensível. Por isso, 

extraímos expressões que fazem referência a elementos sensíveis, que sugerem uma 

afetação no aspecto do sentir, para refletir o conhecimento do jornalismo popular e local-

regional desenvolvido pelo Brasil de Fato. 

 

Quadro 8 - Sentir 

PE MG PR 

- “a gente vai sensibilizar 

o povo”  

- “dá autonomia, dá 

empoderamento”  

- “é cidadania, é sensação 

de pertencimento”  

- “estabeleceram laços”  

- Acolher e orientar  

- “deixa a gente mais 

feliz”  

- Empoderamento 

feminino  

- Orgulho negro  

- Orgulho lésbico  

- “foi muito emocionante”  

- Não demora para a 

adolescentes se mostrar 

confiante 

- Compartilhar experiência  

- Se emociona ao contar  

- Surgiu a saudade e a 

homenagem  

- “eu só tenho a agradecer 

as pessoas”  

- Usar a alegria para um 

objetivo ambiental  

- Os alunos da rede 

estadual de ensino deram 

momentos de muito 

orgulho e alegria  

- Mulheres que amam 

outras mulheres  

- Encontrou uma forma de 

conscientizar  

- “a gente está se 

fortalecendo para não 

perder de vez a nossa raiz”  

- “o projeto acredita no 

poder transformador da 

autoestima, no 

- Reação de solidariedade 

da população, movimentos 

sociais e entidades  

- Proporciona acolhimento  

- Fortalecer a coletividade  

- Empoderamento de 

jovens negros  

- Acolhimento e 

autoestima  

- “abracei e estimulei a 

ideia”  

- Agradecimento a todos 

os homens e mulheres que 

integram o movimento  

- Nos divertindo, trazendo 

nossa poesia, música e 

dividir com a população  

- “eu me realizo vendo 

uma criança que superou 

sua dificuldade”  
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protagonismo infantil, 

respeito às diferenças, 

cooperação, afeto e 

confiança”  

- “disposição de luta, 

coragem e solidariedade”  

- Ama o que faz [dar aula]  

- Orgulha-se  

- “estou muito feliz pelo 

nosso movimento estar 

fazendo um filme”  

- “não podemos perder a 

esperança”  

- “continuar sonhando por 

um Brasil melhor”  

- “estou muito 

emocionada”  

- “estou muito grato por 

terem documentado essa 

luta”  

- “tocar no mais íntimo de 

nós”  

- Emociona o público  

- Encanta e reencanta 

adultos e crianças  

- Faz um pedido 

emocionada  

- Muito a comemorar  

- “formar identidade com 

mais amor próprio”  

- Experiência instigante  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Ao observar os conteúdos do jornal Brasil de Fato, reconhecemos a expressiva 

presença de expressões como: empoderamento, orgulho, emoção, gratidão, acolhimento, 

feliz, autoestima. A identificação desses termos expressa as marcas de um jornalismo 

sensível, que estimula o sentir.  

 

4.5 O agir 

O agir é uma etapa do processo que envolve o saber e o sentir. Na consolidação 

do conhecimento, o agir se torna uma consequência das categorias anteriores. 
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Recursamos aos estudos desenvolvidos por Paulo Freire (1987), Adelmo Genro Filho 

(1987) e Eduardo Meditsch (1992) para desenvolver uma compreensão de jornalismo 

práxis: o que produz conteúdos que fomentam uma ação dos sujeitos no mundo. Por isso, 

extraímos expressões que sugerem uma práxis para refletir o conhecimento do jornalismo 

popular e local-regional, desenvolvido pelo Brasil de Fato. 

 

Quadro 9 - Agir 

PE MG PR 

- Sociedade vem se 

mobilizando  

- “estamos nos 

organizando”  

- Comunidade mobilizada  

- “a juventude vem 

participando da 

construção” 

- Participação das 

mulheres na política  

- “mobilização popular”  

- “participação popular”  

- Iniciativa da associação  

- Defendendo direitos  

- Engajamento político  

- Buscar alternativa  

- De forma colaborativa  

- “a comunidade fez muita 

coisa”  

- À frente da mobilização  

- O jornal é escrito por 

moradores das favelas  

- Feito por pessoas de 

diversas periferias da 

cidade  

- Moradores se mobilizam  

- Elas saem às ruas  

- “o pessoal está aqui 

tentando ver uma 

alternativa”  

- Projeto gerido pela 

população  

- Construir um plano de 

desenvolvimento em 

conjunto com a população 

 - Deve ser elaborada pelos 

próprios moradores do 

local  

- Quem organiza o evento 

é a associação cultural  

- Manifestação organizada 

pelas pastorais sociais, 

religiosos, movimentos 

populares e sindicatos  

- População brasileira fez 

grande pressão  

- Protestar contra o preço 

da passagem  

- “vamos realizar um ato 

contra a reforma da 

previdência”  

- Trabalhadores realizam a 

maior greve geral da 

história brasileira  

- Resolveram realizar aula 

pública na rua 

- Alunos fizeram 

assembleia 

- Reivindicação dos 

servidores 

- Construção coletiva 

- Mobilizam-se 

- Construído com a 

participação dos 

estudantes de escolas 

públicas 

- Exposição protagonizada 

por jovens da ocupação 

- Reivindicam os seus 

direitos 

- “lutando por dignidade” 

- A luta da entidade 

sempre foi manter as 

crianças na escola 

- Às próprias mangas 

- “trabalho de cada pessoa 

da comunidade”  

- Trabalho coletivo  

- Dedicaram parte de suas 

vidas à luta contra o 

racismo 
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- Ao invés do jornal ir para 

as comunidades, é uma 

produção feita por elas  

- Luta dos movimentos 

populares  

- Luta popular  

- Luta das mulheres  

- Luta pela visibilidade  

- Mobilizou amplos 

setores da sociedade 

- Ensaiam em terrenos 

abandonados, parques e 

praças para chamar a 

atenção para preservá-los  

- Revigoraram espaços que 

antes eram lixos e tráfego 

de drogas “  

- Chama a atenção da 

comunidade para valorizar 

a área e difundir outros 

trabalhos  

- O movimento estimula a 

organização de 

assembleias e a ação junto 

a órgãos públicos  

- “mobilizar-se porque esta 

pauta é dever de todos”  

- Do campo e da cidade 

vêm bons exemplos dos 

frutos da mobilização 

social  

- Ação do Movimento de 

Atingidos por Barragens  

- Formar um comitê de 

usuários e trabalhadores 

do metrô em defesa da 

tarifa social  

- Fruto da militância 

cultural  

- Tudo na base da 

cooperação  

- “precisamos sempre lutar 

por nossos sonhos e por 

esse trabalho coletivo” 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Ao tentar identificar sinais de um jornalismo práxis, nos deparamos com 

conteúdos fortemente marcados por expressões como: mobilizando, organizando, 

participando da construção, engajamento político, buscar alternativa, reivindicação dos 

servidores, construção coletiva, iniciativa da associação. Por isso, consideramos que, 

assim como o saber e o sentir, o jornalismo popular e local-regional do Brasil de fato 

também produz um conhecimento práxis, que promove um agir.  
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Os conceitos do saber, sentir e agir no jornalismo não são estáticos. Ao nos 

colocarmos em submissão ao objeto, na condução do desvelamento do seu próprio 

conhecimento, verificamos apontamentos (apresentados nos quadros 7, 8 e 9) que 

contribuem para a edificação conceitual dos conhecimentos no jornalismo popular local-

regional: o conhecimento do saber, sentir e agir.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Rubem Alves dizia que ser bom em ciência, assim como em senso comum, “não 

é saber soluções e respostas já dadas”, mas sim, “ser capaz de inventar soluções” 

(ALVES, 1981, p. 15). O nosso exercício de senso comum (permeado por concepções 

que vêm do campo sensível) ao ser induzido a procedimentos laboratoriais (para se 

afirmar como conhecimento científico) não definiu conceitos sobre os conhecimentos no 

jornalismo - muito menos do popular e local-regional - com pressupostos já existentes, 

mas contribuiu com a construção de novas problemáticas, que movimentam a 

engrenagem na busca do conhecimento científico sobre o jornalismo. 

  A tríade saber, sentir e agir não estava no nosso horizonte de possibilidades 

quando embarcamos na pesquisa. A formatação foi se estabelecendo na relação entre 

sujeito pesquisador e objeto pesquisado, vacuidade do fenômeno e luminosidade da 

experiência. E, por esse motivo, ela nos provoca uma sensação de abertura e autenticidade 

do processo.  Havia uma aspiração em conhecer e trabalhar com referenciais teóricos que 

unissem essa abordagem objetiva e subjetiva. Assim como o interesse em desenvolver 

um olhar propositivo para o jornalismo popular e local, materializado na valorosa 

experiência do jornal Brasil de Fato. 

Do movimento do senso comum às investigações científicas, qualificamos nossa 

concepção sobre o objeto. Acreditamos que seu maior mérito talvez esteja em fazer uma 

espécie de militância indireta, ou seja, trabalhar no campo sutil dos valores. Isso vai desde 

o processo pedagógico de participação nas construções das pautas; o processo de 

formação embutido na distribuição; a estrutura e linguagem popular; a relação de 

proximidade entre as realidades locais; e os temas que, para além de apresentar a pauta 

política, trazem conteúdos que refletem conhecimentos no jornalismo que chamamos de 

saber, sentir e agir.  

Temos convicção de que as considerações que tecemos não representam a 

totalidade do objeto Brasil de Fato, muito menos do fenômeno jornalismo popular e local-

regional. Há uma infinidade de elementos que podem ser revelados em outros processos 

de pesquisa. Esta própria pesquisa, por razões metodológicas, não incluiu na análise 

elementos curiosos aos olhos de quem se interessa pela comunicação social, a exemplo 

das seções e produtos não jornalísticos, que ajudam a compor o todo da narrativa do BdF. 

Quanto à teoria, reconhecemos que ela não deve findar-se nesta dissertação. Os 

preceitos levantados representam apenas os nossos primeiros esforços epistemológicos 
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para refletir possíveis conhecimentos baseados no saber, sentir e agir no jornalismo 

popular e local. Por este motivo, tentamos encontrar um equilíbrio, para que as inferências 

não limitassem a fruição do leitor, pois compreendemos que o conhecimento só se 

estabelece na relação entre o fenômeno e o observador.  

Por fim, confessamos que o pano de fundo desta pesquisa é o jornalismo que 

contribui para um processo de consciência e transformação. Consideramos que a 

sistematização destes possíveis caminhos ajuda a refletir sobre esse jornalismo. 

Aspiramos que o fim deste ciclo gere outros, motivados pela busca de aproximações do 

conhecimento. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 - Perguntas formuladas para as entrevistas com os dirigentes 

políticos das entidades protagonistas do Brasil de Fato: Neuri Rossetto, do MST e 

Ricardo Gebrim, da Consulta Popular. 

1) Como se deu o processo decisório de acabar com o Brasil de Fato impresso 

nacional e criar edições regionais?  

2) Quais foram os objetivos de regionalizar o jornal?  

3) Você considera que esses objetivos foram/estão sendo alcançados? 

4) Há uma coordenação ou um conselho (político, editorial, consultivo) para todo o 

Sistema BdF?  

5) Ao mesmo tempo em que segue a tendência da mídia alternativa em geral, de se 

fortalecer nas plataformas digitais, o Bdf decide manter jornais regionais num 

contexto de fechamento de vários impressos locais e regionais. Por que? 

6) Qual é a “visão popular do Brasil e do mundo” (contida no slogan do BdF) que a 

sua entidade defende? 

7) Brasil de Fato parece oscilar entre o conceito de jornalismo descrito por Lênin, ou 

seja, um instrumento de agitação e propaganda política, e um jornalismo 

defendido por Gramsci, como uma organização autônoma, com capacidade de 

gerar consciência crítica nas massas. Você concorda que haja essa aparente 

dubiedade? Senão, a qual dessas visões a sua entidade – ou você particularmente 

– se alinha? 

8) Quais são os desafios do Brasil de Fato enquanto projeto político-ideológico neste 

momento? 

9) Como as edições regionais podem contribuir para esse projeto? 

10) Você acha que o jornal Brasil de Fato produz conhecimento? De que forma? Um 

conhecimento de que tipo? 
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Apêndice 2 - Perguntas formuladas para as entrevistas com os editores dos 

jornais de PE, MG e PR: Monyse Ravenna (PE); Joana Tavares (MG) e Pedro Carrano 

(PR). 

 

1) Descreva, em linhas gerais, a dinâmica de produção do BdF (ESTADO): há 

reunião de pauta? Com que periodicidade? Quem participa?   

2) Como fazem para cobrir eventos e inserir pautas das diferentes regiões do Estado 

no jornal?  

3) Quais os critérios para a escolha das fontes que participam das matérias?  

4) Quais são as principais diferenças do BdF (ESTADO) em relação à mídia 

hegemônica regional, em termos de cobertura, linguagem e público?  

5) Qual a influência das entidades fundadoras e apoiadoras (Consulta Popular, MST, 

CUT, PT) na cobertura cotidiana e na formulação de pautas temáticas?  

6) Qual vinha sendo a tiragem média semanal ou mensal do jornal? O que mudou 

com a pandemia? Depois da pandemia pretende retomar o que era antes?  

7) Como funciona o processo de distribuição do jornal?  Quantas cidades alcançam, 

de quais regiões do Estado? Em quais lugares são destruídos?  

8) O processo de distribuição do jornal corresponde a uma estratégia?  

9) Como fazem a aferição da aceitação do público?  

10) Além do jornal impresso, quais outros produtos o BdF (ESTADO) tem? Eles 

contribuem para a proposta editorial e política do jornal?  

11) Com relação ao Conselho, qual o papel e a influência concreta dele na linha 

editorial e na cobertura do jornal? 

12) Você acha que o Brasil de Fato produz conhecimento? De que forma? Um 

conhecimento de que tipo?  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 - Exemplo de matéria identificada como organização, com tema da reforma 

agrária/agricultura familiar 

 

 

 
     Fonte: BdF PE 
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Anexo 2 - Exemplo de matéria identificada como informação, com o tema arte & 

cultura 

 

 
                           Fonte: BdF PE 
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Anexo 3 - Exemplo de matéria identificada como informação, com o tema educação 

 

 
  Fonte: BdF PE 
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Anexo 4 - Exemplo de matéria identificada como informação, com o tema política 

 

 
             Fonte: BdF PE 
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Anexo 5 - Exemplo de matéria identificada como organização, com o tema 

comunicação 

 

 
             Fonte: BdF PE 
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Anexo 6 - Exemplo de matéria identificada como mobilização, com o tema direitos 

sociais 

 

 
     Fonte: BdF MG 
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Anexo 7 - Exemplo de matéria identificada como mobilização, com o tema equidade 

(gênero, raça e orientação sexual) 

 

 
     Fonte: BdF MG 
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Anexo 8 - Projeto Editorial Brasil de Fato 

 

 

 

SOCIEDADE EDITORIAL BRASIL DE FATO 
 

UM MUTIRÃO PARA CONSTRUIR UMA IMPRENSA POPULAR  

A SERVIÇO DO PROJETO POPULAR PARA O BRASIL! 

 
 

 

Na luta por uma sociedade justa e fraterna, a democratização dos meios de comunicação 

é fundamental. E é com essa concepção que o MST, em consonância com outros movimentos 

sociais, como a Via Campesina, a Consulta Popular, as pastorais sociais, criaram o jornal Brasil de 

Fato — um jornal político, de circulação nacional, para contribuir no debate de idéias e na análise dos 

fatos do ponto de vista da necessidade de mudanças sociais em nosso país. Portanto, o Brasil de Fato 

é o resultado das aspirações de milhares de lutadores de movimentos populares, intelectuais de 

esquerda, sindicatos, jornalistas e artistas que se uniram para formar uma ampla rede nacional e 

internacional de colaboradores.  
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Projeto editorial do jornal Brasil de Fato  
 

Referência política 

 

O projeto editorial e o desenvolvimento do Jornal BRASIL DE FATO terão como 

referências permanentes o projeto político expresso na idéia de um Projeto Popular para 

o Brasil. Esse projeto vem sendo discutido por diversas forças sociais e populares, como 

o MST, a Via Campesina, as Pastorais Sociais, a Consulta Popular, Sindicatos combativos 

e correntes de opinião em nosso país.  (veja a síntese do Projeto Popular na página 4).  

 

Objetivos  

 

a)  Expressar a visão da esquerda sobre os fatos e a realidade nacional e internacional e promover 

seu debate; 

b)  Expressar a postura da solidariedade internacional entre os povos; 

c)  Ser plural nas idéias, sem vinculação com correntes partidárias, e profundamente comprometido  

com os interesses do povo brasileiro nas transformações sociais necessárias ao país; 

d)  Subsidiar, com informação e reflexão, a militância social e as pessoas que querem mudanças; 

e)  Estimular as lutas sociais e os movimentos de massa; 

f)  Promover incansável e incessantemente os valores humanistas e socialistas; 

g)  Ter como referencial político a necessidade de um Projeto Popular para o Brasil. 

 

Características 

 

O Brasil de Fato tem como principais características:  

1)   Periodicidade semanal, com perspectiva de ser diária num futuro próximo; tiragem mínima de 

cem mil exemplares; 

2)   Elaborado em linguagem simples, acessível, moderno, com muitas reportagens, cobertura 

fotográfica, bonito, sério, informativo e analítico, com a união de profissionalismo/militância, 

competência/compromisso social, beleza/luta; 

3)   Pautado sobretudo pela realidade nacional, que reflita nos problemas de todo o país; 

4)   Vendido em bancas, por distribuidores militantes, meio de assinaturas e em cotas para       

movimentos sociais, sindicatos, paróquias etc; 

5)   O jornal é administrado por uma editora, sem fins lucrativos, que foi constituída para este fim, 

com alguns sócios honorários. 

 

Natureza e público alvo 
 

a O Jornal Brasil de Fato tem vocação quotidiana e nacional. Até consolidar as 

condições necessárias para tal, será um semanário, com tiragem de 100 mil 

exemplares iniciais. O Brasil de Fato responderá às crises conjunturais e estruturais, 

nacionais e internacionais, apresentadas e lidas desde o ponto de vista do mundo do 

trabalho. 
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b Nossos leitores são as pessoas progressistas, integrantes ou não de organizações 

classistas e populares, que querem mudanças no Brasil, incluindo a classe média 

disposta a somar-se na luta pela transformação do país. O Brasil de Fato destinar-se-

á também aos sindicalistas, intelectuais, estudantes universitários e secundários, 

profissionais liberais, funcionários públicos etc. que tem capacidade de formar 

opinião, multiplicar idéias e debates. 

 

 

Estrutura interna da mancha do jornal 

Editorias: Nacional (política brasileira e economia); Internacional (política e economia); Cultura e 

Esporte (Nacional e internacional). 

Página 1 - Capa  

Página 2  

Editorial, expediente, cartas dos leitores, campanha de assinatura e/ou venda do jornal. 

Páginas de 3 a  8  - Editoria Nacional 

Temas: política, economia, educação, saúde, segurança, reforma agrária, habitação, povos 

indígenas, meio ambiente, riquezas naturais e demais áreas e assuntos do âmbito nacional. 

Forma: pelo menos uma boa reportagem de política e uma boa reportagem de economia, 

além de várias matérias (reportagens, artigos, notas e resumos) das demais áreas e 

assuntos nacionais. 

A pauta deve ter uma função estratégica para afirmação da linha editorial do jornal e a 

conquista de leitores; deve construir, a cada edição, um pouco da dimensão nacional, seja 

com a produção de matérias nos mais diferentes pontos do território, seja na expressão 

das realidades, das lutas e dos movimentos sociais. 

A cobertura nacional deve evitar o denuncismo, o sensacionalismo e o tratamento 

irresponsável e superficial dos fatos nacionais; ao contrário, deve ter critérios claros e 

transparentes para uma cobertura rica, sóbria, atraente, inteligente, educativa e formadora 

de opinião. 

A política deve ser vista além dos partidos e do jogo institucional dos executivos e 

legislativos; é preciso tratar a política como a ação humana na busca do bem comum; é 

preciso fornecer para o leitor os interesses existentes por trás dos fatos, os bastidores e 

onde estão os verdadeiros centros de poder. 

A economia precisa ser traduzida para que o cidadão comum – medianamente informado 

– entenda as relações da macroeconomia com os problemas do cotidiano, as relações 

internacionais do capital com as políticas governamentais. 

É preciso desmascarar o tempo todo a visão economicista, segundo a qual tudo deve estar 

subordinado à economia; é preciso desmascarar o tecnicismo e a burocracia, que são 

instrumentos usados pelas classes dominantes para justificar seus atos anti-populares. 
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Páginas de 9 a 11: Internacional  

“Contextualização” é a palavra-chave desta editoria. Se a “grande mídia” mostra os fatos 

de forma fragmentária, nosso jornal, ao contrário, vai mostrar como os fatos da política 

internacional estão articulados, e explicam, muitas vezes, as atitudes de governos 

nacionais. 

A cobertura sempre terá no horizonte dois focos principais: 

O desvendamento da política do imperialismo, particularmente do imperialismo 

americano 

A resistência dos povos, quase sempre ocultada pela “grande mídia”. 

Será particularmente importante nesta seção, talvez mais do que em qualquer outra 

editoria, a contribuição de articulistas que possam explicar, em linguagem muito simples 

e articulada, a conexão entre os fatos que são ocultados ou apresentados de maneira 

desconexa pela “grande mídia”. Podemos e devemos aproveitar os materiais das agências 

alternativas e independentes (Alai, Adital, Diário de Urgência, Z net etc.) assim como a 

contribuição de correspondentes, “stringers” e de grandes articulistas e pensadores que 

estão do nosso lado (de Noam Chomsky a Leonardo Boff). 

Não seremos, necessariamente, “pautados”  pela “grande mídia”. Ao contrário, vamos 

produzir material próprio, original, adotando o ponto de vista dos movimentos sociais.  

Página 15 e 16: Agenda cultural da esquerda,  Cultura e Esporte 

Agenda cultural - Relação e descrição mínima de manifestações culturais, políticas, 

sociais na contramão do capital. 

1) Princípios gerais: combater a mercantilização da cultura; priorizar processos e não 

produtos culturais. Os atos culturais devem ser apreciados por seu valor de uso (estético, 

político, moral etc.) não pelo valor de troca. Relacionar a produção cultural com sua base 

material. Sugerir meios para que o desenvolvimento cultural seja possibilidade de todos 

e não apenas da elite. Tratar cultura como ação política, sem doutrinarismo nem medo de 

tomar partido. Fugir do culto à personalidade. Tratar a chamada cultura popular com o 

mesmo rigor da chamada cultura erudita. Subverter os gêneros jornalísticos habituais. 

Experimentar novas formas. Comprar brigas com a grande imprensa. E também com as 

grandes editoras, gravadoras, teatros, televisões, e tudo o mais que tenha se tornado 

“grande” à custa da miséria alheia.  

 

2) Funções das páginas de cultura 

a) Refletir criticamente a realidade da cultura produzida do país; b) Propor encontros de 

trabalho e novas possibilidades, reunindo pessoas para entrevistas, organizando debates, 

estimulando cruzamentos de áreas e participações das bases populares.  

3) Áreas de concentração 

a) Produção simbólica: Registro, análise, interpretação de produtos e processos culturais 

significativos de áreas como Literatura, Teatro, Cinema, Artes Plásticas, Música, Dança, 
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Ciências, Culinária, Moda, Arquitetura etc. b) Indústria Cultural: Crítica e 

desvendamento dos hábitos dos veículos de massa, sobretudo rádio, televisão, imprensa. 

c) Cultura popular e política: Registro e reflexão sobre as manifestações artísticas e 

culturais realizadas à margem dos mercados, vinculadas a tradições populares, ou ligadas 

às visões políticas de esquerda. d) Conjuntura sócio-política e econômica da cultura e 

educação: Análise e debate sobre as políticas culturais, científicas e educacionais do país. 

e) Esporte como cultura: Análises e reportagens sobre a vida esportiva no país. É 

importante que esta área tenha também perspectiva crítica, mostrando os vínculos 

históricos entre a indústria esportiva, as ideologias nacionalistas e racistas, e a 

financeirização do capital.  

 

UM PROJETO POPULAR PARA O BRASIL 

(Síntese) 

I – Objetivos 

 Organizar na sociedade brasileira, a produção dos bens, as leis e fixar as 
prioridades do governo, para que todos os brasileiros e cada cidadão 
tenha assegurado: Emprego (trabalho); Acesso a  Terra para trabalhar; 
Moradia digna  para sua família; Educação pública e gratuita em todos 
os níveis de escolaridade; Alimentação adequada, e atendimento de 
Saúde pública.  

 Recuperar a SOBERANIA NACIONAL DO BRASIL sobre seus destinos, 
seja na política externa, seja evitando ingerência de interesses 
estrangeiros em nossa economia, na política, no território e recursos 
naturais.  

 Desenvolver um regime político de democracia popular, em que cada 
cidadão possa participar nas decisões do estado e nos assuntos de 
interesse coletivo. 

 Valorizar a cultura do povo brasileiro nas suas mais diferentes 
manifestações e aspectos. 

 Combater todas as formas de discriminação social, por renda, raça, 
gênero, opção sexual, cor da pele, opção religiosa, etc.. 

 Desenvolver de forma quotidiana, na nossa sociedade os valores 
humanistas e socialistas que fizeram a evolução da humanidade, como 
a solidariedade, a justiça social e a igualdade entre todos cidadãos.  

 Preservar os recursos naturais, com um processo de desenvolvimento 
equilibrado e responsável com as gerações futuras. Defender nossa 
Amazônia e sua biodiversidade. 

 

II – Para alcançar esses objetivos será necessário um programa 
político 

 Ruptura com a DEPENDÊNCIA EXTERNA DE NOSSA ECONOMIA. 
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Romper os acordos com FMI e Banco Mundial, que monitoram nossa 
economia. Proibir a transferências de lucros e riquezas para o exterior. 
Cancelar o pagamento da divida externa. Investigar todos os empréstimos 
e envio de recursos passados.  

 CONTROLAR O CAPITAL FINANCEIRO. Revisar toda dívida pública 
interna, federal, estadual e municipal. Ver sua legitimidade, níveis de 
taxas de juros, e submete-la aos interesses e prioridades sociais. Ou seja 
os recursos ora carreados pelo governo para os Bancos seriam 
destinados aos programas de educação, saúde, transporte coletivo, e na 
reorganização da indústria e da agricultura.  Controlar a taxa de juros e a 
especulação.  

 DEMOCRATIZAR A PROPRIEDADE DA TERRA. Estabelecer o tamanho 
máximo da propriedade rural e realizar uma reforma agrária 
desapropriando todas as grandes propriedades acima do limite que 
garanta o acesso a terra a todos os que quiserem viver e trabalhar no 
meio rural.  

 REORGANIZAR A PRODUÇÃO NACIONAL, na indústria e na agricultura. 
visando em primeiro lugar o abastecimento das necessidades básicas da 
população e a geração de empregos. Descentralizar o parque industrial 
levando o desenvolvimento para o interior do país e para o meio rural.  

 MANTER SOB CONTROLE DO ESTADO TODAS AS EMPRESAS 
ESTRATÉGICAS na área de minérios, comunicações, energia e 
transportes, garantindo assim sua finalidade social e a reaplicação dos 
lucros para bem estar coletivo.  

 DISTRIBUIR RIQUEZA E RENDA. Implantar um amplo programa de 
distribuição de renda e de riquezas, diminuindo as desigualdades sociais, 
com aumento real dos salários, imposto sobre grandes fortunas e 
heranças.  

 REFORMA URBANA. REORDENAMENTO DAS CIDADES. Impedir a 
especulação imobiliária. Controle dos aluguéis. Democratização da 
propriedade do solo urbano para garantir moradia digna para todos.  

 DEMOCRATIZAR OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA. 
Garantindo o acesso e o controle das rádios e televisão, que são 
concessões de serviço público, para as comunidades e a sociedade em 
geral.  

 DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NACIONAL. Desenvolver um 
programa de estímulo e difusão da pesquisa, da ciência e da tecnologia 
no território nacional. E priorizar a busca de solução dos problemas do 
povo brasileiro.  

 REGIME POLITICO. Mudar as leis do país para que se garanta uma 
democracia com efetiva participação popular, em todos os níveis de 
decisão política.  

 

Fonte: documento recebido via e-mail pelo editor geral do jornal (de antes da regionalização). 

 


