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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo avaliar o grau de conformidade da cobertura do 

Jornal Nacional com requisitos de pluralidade, assegurados tanto no documento 

Princípios Editoriais das Organizações Globo, quanto no referencial teórico proposto. 

A temática da cobertura observada consistiu nos preparativos para os eventos Copa do 

Mundo e Copa das Confederações. O trabalho está dividido em duas partes: na primeira 

é discutida a noção de pluralidade no jornalismo; como este valor está relacionado com 

o modelo pluralista das teorias democráticas; em qual conjuntura política esta exigência 

da atividade jornalística ajuda a legitimar o jornalismo como fórum de mediação de 

posicionamentos diversos e antagônicos. Em paralelo, identificamos o documento de 

orientação editorial da Rede Globo como possível ferramenta de accountability, que 

possibilita a fiscalização do conteúdo jornalístico por parte dos usuários, de modo a 

verificar se a empresa entrega aquilo que assegura produzir. Os dispositivos orientados 

para cobrar publicidade dos processos jornalísticos e responsabilização dos que 

produzem um serviço de natureza pública são entendidos como uma via de 

fortalecimento da relação produtor-usuário, que concorre para ampliação da 

responsabilidade social da atividade. Na segunda parte, é apresentada a avaliação da 

pluralidade, na qual foi empregada uma metodologia, desenvolvida no âmbito do 

Programa de Pesquisa em Qualidade, Inovação e Tecnologia Aplicadas ao Jornalismo 

(Qualijor), que avaliou dois aspectos da empresa: o documento de princípios editoriais 

da Globo; e a cobertura do Jornal Nacional sobre os preparativos dos eventos citados, 

no tocante ao respeito aos requisitos para uma cobertura plural: 1) autonomia do veículo 

em relação às partes envolvidas na cobertura; 2) acessibilidade ao debate pelos agentes 

potencialmente envolvidos e 3) equilíbrio na participação dos envolvidos. Foram 

analisadas 84 matérias, veiculadas entre 15/06/2012 e 15/06/2013. A Rede Globo, 

enquanto parceira da FIFA e promotora da realização da Copa do Mundo, sedia o 

debate sobre o evento em seu telejornal, mas é também parte interessada, configurando 

assim uma situação de conflito de interesse que põe em xeque a condição elementar 

para promoção de uma cobertura plural, contradizendo garantias previstas em seu 

documento. Neste cenário, a pesquisa apura indícios de assimetria entre o que é 

prometido e o que, de fato, é oferecido pelo jornalismo da emissora no tocante à 

pluralidade, sugerindo assim, a ampliação no debate sobre mecanismos de fiscalização 

do conteúdo jornalístico em razão da qualidade pretendida por seus produtores. 

 

 

Palavras-chave: Jornalismo; pluralidade; Princípios Editoriais; Jornal Nacional; 

accountability; Rede Globo. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to assess the degree of compliance of "Jornal Nacional" TV News, 

with the requirements of plurality ensured in the document "Editorial Principles of 

Globo Organizations", on the cover of the preparations for the FIFA World Cup and 

Confederations Cup events. The work is divided into two parts: In the first, it is 

discussed the concept of plurality in journalism; how this value is related to the pluralist 

model of democratic theories; in which political circumstances this requirement of the 

journalistic activity helps to legitimize the journalism as a mediation forum of 

antagonistics and various positions. In parallel, we identified the editorial guidance 

document of "Rede Globo" Network as a tool for accountability processes, which 

enables the monitoring of journalistic content on the part of users, in order to check if 

the company delivers what ensures produce. The oriented devices to charge the 

journalistic processes for advertising and responsability of those who produce a public 

service are understood as a way of strengthening the producer-audience relationship, 

which competes for the extension of the social responsibility‘s activity. In the second 

part, it‘s presented the evaluation of plurality, in which was employed a methodology, 

developed  in the framework of  "Program of Research on Quality, Innovation and 

Technology Applied to Journalism" (Qualijor), which evaluated two aspects of the 

company: the editorial principles document of Globo Organizations; And the coverage 

of Jornal Nacional" TV News on the preparations of the mentioned events, with regard 

to compliance with the requirements for a plural coverage: 1) media autonomy in 

relation to the parties; 2) debate accessibility by agents potentially involved and 3) 

balance in the involved participation. The "Rede Globo" Network, as a FIFA's partner 

and promoter of the World Cup, hosts the debate about the event in its TV News, but it 

is also interested party, setting up as well, a situation of conflict of interest that puts into 

question the basic condition for promotion of a plural coverage, contradicting 

guarantees provided in its document. In this scenario, this search looks for signs of 

asymmetry between what is guaranteed and what, in fact, is offered by the journalism of 

the broadcaster in relation to the plurality; suggesting as well, the increase in the debate 

on supervision mechanisms of journalistic content, in reason of the quality desired by its 

producers. 

 

 

Keywords: Journalism; plurality; Editorial Principles; “Jornal Nacional‖ TV News; 

accountability; "Rede Globo" network. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tão recente quanto a experiência brasileira em sediar um Estado Democrático 

de Direito, a ideia de cidadania, oriunda deste regime jurídico, ainda parece ser 

incipiente no imaginário coletivo de considerável parcela dos brasileiros. Porém, este 

movimento crescente e gradativo de maior percepção das responsabilidades e direitos 

tutelados pelo Estado pode ser observado no cotidiano do país: órgãos como agências 

reguladoras, Ministério Público e Procon tornam-se constantes no repertório popular 

brasileiro, fornecendo indícios de que há maior compreensão do papel do Estado por 

parte do brasileiro, ainda que possivelmente por motivações mais consumistas que 

essencialmente políticas neste estágio histórico. Por cidadania, entendemos a fundação 

de uma nova moralidade e nova legalidade originárias da consolidação de democracias 

representativas que, a partir da ideia de ―igualdade‖ e ―liberdade‖, concorreu para 

universalização de direitos civis, políticos e sociais por meio da tutela estatal, visando, 

sobretudo, àqueles que não podiam adquirir no mercado uma série de direitos sociais 

como saúde, educação e moradia (GENTILLI, 2005). 

Se processos de fiscalização e responsabilização dos agentes públicos para 

disponibilização de direitos imprescindíveis ainda são incipientes na mais recente 

experiência democrática brasileira, é compreensível que nem todos direitos previstos na 

carta-magna sejam contemplados ou cobrados na mesma escala. E o direito à 

informação, embora seja requisito fundamental para o vigor de qualquer democracia (e 

por vezes, porta de acesso a outros direitos) parece ainda ser secundário no plano de 

prioridades de reinvindicações coletivas da cidadania brasileira. Especificamente no que 

diz respeito ao jornalismo, nem mesmo essa dimensão de cobrança pela mera relação de 

consumo está popularizada entre o imenso leque de leitores, ouvintes e telespectadores 

dos mais diversos veículos em suas distintas plataformas. A discussão sobre qualidade 

no jornalismo encontra entraves até mesmo na academia quando se debate mecanismos 

de mensuração. Valores essenciais da atividade possivelmente sejam reconhecidos 

minimamente pelo público geral (até mesmo em razão da repetição de enunciados 

institucionais dos veículos), como jornalismo plural, independente e correto. Porém, a 

verificação de tais valores e outras diretrizes no conteúdo jornalístico é pouco debatida; 

logo, parece não ser ainda cobrada na mesma escala de outros serviços ou direitos. 
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De modo geral, à exceção dos criteriosos esforços próprios ao universo 

acadêmico e dos eventos voltados aos profissionais da comunicação, a discussão sobre 

qualidade do conteúdo jornalístico, seja nas ruas ou nas redes sociais, parece desaguar 

na maioria das vezes em constatações superficiais e especulativas de determinados 

vícios de um dado veículo, a favor ou contrário a determinada causa, pessoa, entidade, 

evento, entre outros. Como se diz popularmente no Brasil, aquele papo de botequim, as 

teorias da conspiração que elegem os vilões e mocinhos do jornalismo (em todas 

plataformas midiáticas, sejam veículos ou profissionais) não prosperam a ponto de gerar 

uma repercussão jurídica ou ética para responsabilização dos supostos transgressores 

das normas da atividade jornalística (sem considerar aqui as condutas tipificadas civil e 

criminalmente como os crimes contra honra que podem eventualmente ocorrer no 

exercício do jornalismo). 

Neste cenário, as coberturas políticas frequentemente são objeto de discussões 

acaloradas, nas quais são apontados supostos favorecimentos de veículos tendenciosos 

que, implícita ou explicitamente, conduzem um debate autoproclamado isento, porém, 

assumem posição em razão de alinhamento ideológico, interesse econômico e outras 

motivações. Entretanto, um segmento ainda mais fecundo para visualizar supostas 

relações de interesse latentes na cobertura informativa é o jornalismo esportivo. A rotina 

de espectadores assíduos de eventos esportivos e telejornais pode reservar inúmeros 

exemplos de torneios que foram agendados excessivamente, precariamente ou ignorados 

por determinados veículos, possivelmente em função da aquisição (ou não) dos direitos 

de transmissão e imagem. Melo (2013) elenca uma série de exemplos de eventos 

esportivos cuja relevância é relativizada em diversos veículos de acordo com a 

propriedade dos direitos de transmissão. Embora a independência jornalística esteja 

consagrada em qualquer código deontológico ou manual de redação de empresas que se 

apresentem publicamente em condições de legitimidade, é tênue a linha que separa os 

interesses mercadológicos (empresariais) da redação, esta imbuída de sua liturgia 

necessária para alcançar credibilidade institucional e social. Na linha do questionamento 

de Melo (2013, p.56), como noticiar ações que tornam malvista a imagem de um evento 

esportivo ou sua entidade promotora sem comprometer a audiência do produto 

esportivo, no qual foram investidas vultosas cifras para aquisição dos direitos de 

transmissão? 
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Com a realização da Copa do Mundo no Brasil, além deste impasse próprio dos 

veículos que possuem os direitos de transmissão, há uma dimensão mais ampla dos 

conflitos em torno da cobertura jornalística, em razão do grande apelo ufanista, 

fortalecido pela indústria de bens e serviços, que é disseminado pela maioria dos 

veículos dependentes de verbas publicitárias, independentemente de ser transmissor ou 

não do evento.  De igual modo, a realização desse evento no Brasil tem dimensões 

políticas por ser fomentada através da parceria entre três agentes distintos: o governo 

brasileiro (prioritariamente na esfera federal, mas também delegando atribuições para as 

esferas municipal e estadual), a Federação Internacional de Futebol (FIFA – agente 

internacional de interesse privado) e a Confederação Brasileira de Futebol (iniciativa 

privada).  

Ou seja, no tocante à cobertura jornalística desse evento, poderiam ser 

levantadas ao menos duas perspectivas segundo a concepção de cidadania brevemente 

apresentada anteriormente: 1) investigação do modo como se dá essa parceria do 

governo com entes privados e suas consequências econômicas, sociais e políticas; e 2) 

investigação sobre a própria cobertura jornalística; se pode ser considerada satisfatória 

quanto ao provimento de informações públicas, que permitam ao cidadão brasileiro 

construir uma opinião livre e fundamentada sobre a implementação desse evento por 

parte dos agentes políticos. 

Entendemos que essa segunda perspectiva poderia ser apurada analisando 

justamente um ambiente no qual se constituísse o potencial conflito ético configurado 

com a questão dos direitos de transmissão por uma que empresa produz jornalismo e ao 

mesmo tempo entretenimento esportivo. O objetivo é apresentar na pesquisa não apenas 

investigação específica de uma cobertura jornalística, mas contribuir para 

aperfeiçoamento de mecanismos que possibilitem a avaliação do produto jornalístico em 

conformidade com requisitos de qualidade próprios a qualquer serviço público. 

Por nem todos meios de comunicação constituírem a tríade ―serviço público, 

indústria e instituição política‖ – e apenas o jornalismo assumir essas três facetas –ele 

será o objeto de análise neste trabalho ao longo da abordagem dos expedientes de 

responsabilização da mídia. Foram desconsiderados (para fins de escolha do objeto) os 

veículos sob controle estatal e estritamente comercial (segmentados ou temáticos), que 

não trabalham diretamente com a discussão pública sobre dimensões políticas. Para 
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Veet Vivarta
1
, cada esfera necessita de parâmetros diferentes para sua atuação, sendo o 

jornalismo guiado em consonância com a noção de responsabilidade social, perseguindo 

uma ―informação de qualidade contextualizada, que devolva ao cidadão uma capacidade 

de estar mais atuante na sociedade, demandando os seus direitos, participando, ou seja, 

uma informação que colabore para construir capital social‖ (PAULINO, 2009, p. 215). 

Por ser detentora dos direitos de exibição da Copa 2014 no Brasil e possuir 

grande representatividade na comunicação social nacional em termos de alcance 

territorial e audiência, as Organizações Globo preenchiam os requisitos para essa 

investigação. Além disso, a empresa disponibiliza garantias institucionais em relação a 

seus conteúdos jornalísticos através do documento Princípios Editoriais das 

Organizações Globo. A ideia era identificar no documento um valor fundamental na 

tradição jornalística, e avaliar a conformidade desse valor na cobertura jornalística sobre 

os preparativos para a Copa do Mundo. Foi escolhido o valor pluralidade para 

verificação na cobertura do principal telejornal da emissora, o Jornal Nacional. 

O problema de pesquisa que norteou este trabalho consistiu na seguinte 

inquietação: O Jornal Nacional opera o requisito pluralidade em conformidade com os 

princípios editoriais da TV Globo em uma situação potencial de conflito de interesses? 

Em consequência, deveria ser observado em que medida o documento Princípios 

Editoriais das Organizações Globo (PEOG) contempla o requisito pluralidade. Para 

responder essas questões, foi necessário debruçar-se sobre abordagens teórico-

metodológicas que fornecessem caminhos para a observação e análise do objeto 

proposto. 

O primeiro desafio foi situar a discussão sobre pluralidade no jornalismo e, 

posteriormente, relacioná-la com a caracterização do modelo de pluralismo próprio da 

teoria liberal-democrática. Dessa forma, buscou-se apresentar o contexto no qual o 

requisito pluralidade se tornou um imperativo no plano normativo do jornalismo, ao 

passo que também foram apresentados possíveis indicadores para mensuração deste 

valor em uma cobertura jornalística. 

Em um segundo esforço foi observada a profusão de códigos deontológicos 

jornalísticos e documentos balizadores de qualidade editorial como o PEOG. Além de 

                                                             
1
 Secretário-executivo da ANDI- Comunicação e Direitos. Entrevista cedida a Fernando Paulino 

(PAULINO, 2009). 
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contextualizar um dos objetos de pesquisa (o documento PEOG), foi diagnosticado que 

tal profusão é um indício de um movimento por cobrança de responsabilização dos 

veículos comunicativos em razão de seu conteúdo. Os documentos seriam, portanto, 

uma das ferramentas possíveis para os cidadãos exigirem dos media conformidade dos 

produtos com compromissos éticos e legais, em especial do jornalismo, visto como um 

serviço público.  

Partindo dessas premissas, ocorreu a escolha e recorte do objeto de pesquisa, 

de acordo com as motivações expostas ao longo desta introdução. A escolha por um 

período específico de cobertura jornalística que suscitasse potencial conflito ético foi 

motivada pela afirmação, por parte da emissora, de isenção e independência de grupos 

econômicos expressa no documento PEOG. Logo, foi necessário caracterizar a relação 

conflitante (do ponto de vista jornalístico): como uma empresa que produz jornalismo 

em conformidade com valores universais característicos da atividade (entre eles, 

pluralidade) se comporta diante de uma cobertura de um dado evento, no qual possui os 

direitos de transmissão e parceria comercial com a entidade promotora? A intenção era 

que a resposta para essa pergunta pudesse apresentar um diagnóstico da cobertura 

jornalística analisada em razão do modo como se trabalhou a busca por pluralidade; e 

através desta avaliação, contribuir para elaboração e aperfeiçoamento de ferramentas 

que possibilitem uma cobrança do veículo jornalístico por parte do telespectador, 

desencadeando um processo de accountability ou de responsabilização da mídia. Nossa 

hipótese era que a Rede Globo não seguia os padrões de pluralidade apresentados em 

seu compromisso editorial em um cenário no qual chocasse interesse empresarial e 

interesse normativo jornalístico. 

Ao longo do documento PEOG, duas assertivas merecem destaque:  

As Organizações Globo são independentes de governos, e os seus veículos devem 

se esforçar para assim ser percebidos; As Organizações Globo são independentes 

de grupos econômicos, e os seus veículos devem se esforçar para assim ser 

percebidos. Por esse motivo, as decisões editoriais sobre reportagens envolvendo 

anunciantes serão tomadas a partir dos mesmos critérios usados em relação aos 

que não sejam anunciantes (ORGANIZAÇÕES GLOBO, 2011).   

 

 Ora, em qual contexto poderia ser verificada a conformidade de tal 

compromisso com o conteúdo jornalístico? A cobertura dos preparativos para um 

evento esportivo, cujos direitos de transmissão e de exibição em locais públicos 
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pertencem às Organizações Globo, poderia responder empiricamente à efetividade 

desses compromissos assumidos pela empresa. Se devem ser adotados os mesmos 

critérios para as decisões editoriais que envolvam anunciantes ou não-anunciantes, se os 

veículos devem se esforçar para serem percebidos como independentes de governo e de 

grupos econômicos, quais temáticas são abordadas na cobertura de preparativos para um 

evento? Quem fala nessa cobertura? Em que condições fala? Quem fala mais? Há 

equilíbrio nas condições de participação? Há uma apresentação razoável de argumentos 

de todos potenciais envolvidos, que possibilite uma compreensão e condição satisfatória 

para construção de opinião por parte do telespectador? Em relação ao documento 

editorial da empresa, há compromissos com pluralidade na cobertura expressos no 

documento PEOG? Há previsão de canais ou mecanismos de cobrança previstos no 

documento PEOG quanto às garantias de conteúdo jornalístico? Essas perguntas 

nortearam os objetivos específicos traçados para pesquisa. 

Tema da cobertura observada, a Copa do Mundo de Futebol é uma disputa 

quadrienal entre seleções nacionais, organizada pela entidade que controla a gestão 

profissional do esporte no mundo, a Federação Internacional de Futebol Associado – 

FIFA. A TV Globo é considerada pela FIFA emissora oficial da Copa das 

Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014. Além de traçar as diretrizes para exibição 

pública dos jogos e concessão de fragmentos de vídeos para as emissoras não-

licenciadas em parceria com a FIFA, a TV Globo disciplina a autorização de exibição 

para públicos superiores a 5 mil pessoas reunidos em um mesmo local, cobrando 

inclusive taxas para tal operação
2
. 

Iniciado com a criação do jornal O Globo por Irineu Marinho, em 1925, o 

conglomerado carioca de empresas majoritariamente de comunicação social foi 

comandado por quase oito décadas por Roberto Marinho, jornalista que encaminhou, 

além da consolidação do referido jornal, a criação da Rádio Globo (1944) e da TV 

Globo (1965). Segundo Mattos (2007), a partir do início dos anos 70 a TV passa a ser o 

carro-chefe das Organizações Globo.  

Atualmente, a Rede Globo alcança 99,50% da população, em 98,44% dos 

municípios brasileiros, através de 122 emissoras e 28 grupos de comunicação. Com 62 

                                                             
2
 Disponível em: http://pt.fifa.com/worldcup/news/y=2012/m=6/news=fifa-globo-apresentam-diretrizes-

para-exibicao-publica-brasil-1657337.html. Acesso em: 21/05/2014 

http://pt.fifa.com/worldcup/news/y=2012/m=6/news=fifa-globo-apresentam-diretrizes-para-exibicao-publica-brasil-1657337.html
http://pt.fifa.com/worldcup/news/y=2012/m=6/news=fifa-globo-apresentam-diretrizes-para-exibicao-publica-brasil-1657337.html
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mil horas por ano de produção, o jornalismo é o carro-chefe da rede. Possui a maior 

equipe de jornalistas do país, com mais de 4700 profissionais, segundo dados da 

empresa (REDE GLOBO, S/D). As Organizações Globo constituem o maior grupo de 

mídia do Brasil (GINDRE, 2013). Em relação às transmissões de grandes eventos 

esportivos, a Rede Globo fez sua primeira transmissão em 1970, a Copa do Mundo 

FIFA realizada no México, em parceria com outras emissoras de televisão, que 

transmitiram as imagens em preto e branco ao vivo pela primeira vez para todo país. 

O Jornal Nacional (JN) é um programa jornalístico de televisão, o mais antigo 

do gênero na televisão brasileira, transmitido desde 1ª de setembro de 1969. Sua 

audiência, no primeiro trimestre de 2007, era estimada em 24.897.435 pessoas em 

média (em pesquisa encomendada pela própria emissora)
3
. É exibido de segunda a 

sábado, a partir das 20h:30 e tem pouco mais de meia-hora de duração. Segundo o site 

da emissora, o Jornal Nacional foi o primeiro telejornal do país a ser transmitido em 

rede nacional (MEMÓRIA GLOBO, s.d.). Algumas inovações que ajudaram a 

consolidar a linguagem no telejornalismo no Brasil, como o uso do teleprompter na 

apresentação e transmissão com entradas de repórteres ao vivo, são creditadas ao 

noticiário com frequência. 

Em decorrência de sua importância, o JN é também um dos produtos 

jornalísticos mais estudados no campo da Comunicação Social. Diversas correntes 

teóricas são acionadas em torno deste objeto para debater, por exemplo, seu modo de 

endereçamento (GOMES et. al., 2005), o impacto do processo de democratização no 

Brasil (PORTO, 2007; MESQUITA, 2008) e sua capacidade de formatação do modelo 

de telejornalismo praticado no país (GOMES, 2011).        

A presente pesquisa pretende testar uma metodologia experimental que visa 

contribuir para avaliações de qualidade no jornalismo de modo que, posteriormente, 

possa fomentar dispositivos que cobrem das empresas jornalísticas que entreguem 

efetivamente aquilo que prometem. E uma das premissas para o jornalismo operar em 

sua conformidade normativa e manter sua importância nas sociedades democráticas é a 

exigência de pluralidade, seja em relação ao ambiente empresarial, seja nos modos de 

produção da notícia.  

                                                             
3
 Média de audiência domiciliar e número médio base IBOPE Telereport, jan.-mar./07 – PNT. Universo 

Atlas de Cobertura da Globo, abr./07. 
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Na linha do que propõe Maia (2008b, p. 194), há demanda por pesquisas 

empíricas que investiguem ―se a comunicação estruturada pelos media se mostra 

accountable diante do conjunto de cidadãos, ou se, ao invés, solapa as condições de 

publicidade que ela deveria fortalecer‖: 

Pesquisas empíricas precisam ser realizadas para dar conta desses problemas, 

destacando, até mesmo, os processos de mediação realizados pelos 

profissionais da mídia com relação a eventos específicos ou a debates 

particulares. Torna-se necessário, assim, investigar (MAIA, 2008b, p. 194). 

 

Desse modo, a dissertação está estruturada em duas partes: na primeira parte, 

serão discutidos os fundamentos teóricos da pesquisa, de modo que a breve revisão 

bibliográfica aqui apresentada permita contextualizar o problema de pesquisa e 

fundamentar os indicadores que serão utilizados na análise de conteúdo da cobertura 

jornalística. Consequentemente, na segunda parte, serão apresentadas a metodologia, a 

análise de conteúdo, os resultados da pesquisa e seus possíveis desdobramentos. 

Ao término, deseja-se que o presente trabalho proponha caminhos para se 

pensar em meios de responsabilização do conteúdo jornalístico, estabelecendo ligação 

entre a ideia de accountability (também no âmbito da gestão e dos processos da 

atividade) e valores caros à tradição jornalística, que concorrem de igual modo para 

efetividade e vigor de regimes democráticos, como o valor pluralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

Jornalismo, pluralidade e accountability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1. Jornalismo, Pluralidade e Democracia 

 

1.1 - Processo histórico e legitimidade social do jornalismo 

Considerando o itinerário iniciado a partir da consolidação mínima dos 

primeiros jornais ou newsbooks ingleses no século XVII (RAYMOND, 1996), até o 

tempo presente, a constituição do jornalismo enquanto campo autônomo se deu através 

de impactos de ordem social, política e econômica, delineando princípios norteadores e 

requisitos basilares para exercício da atividade. As demandas do público, alojadas na 

conjuntura econômica de livre comércio e concorrência, confluíram de modo decisivo 

para solidificar uma indústria de produção de notícias ao longo do último século, ao 

passo que cristalizou-se a figura do profissional responsável por tal ofício, com 

responsabilidades e direitos assumidos e reconhecidos socialmente.  

De fato, anterior à investigação de qualquer fenômeno contemporâneo próprio 

à produção e difusão de notícia, faz-se necessária a compreensão do contexto histórico 

no qual publicações periódicas, informativas e atualizadas no século XVII esboçaram o 

que viria a se desenvolver nos séculos seguintes como instituição definidora de novo 

hábito social, desencadeando mudanças culturais e políticas. Franciscato (2005) 

dimensiona essa consolidação do jornalismo em um ambiente no qual fatores 

econômicos e tecnológicos estiveram congregados a aspectos sociais e culturais. Assim, 

bases, recursos e suportes técnicos possibilitaram que uma produção incipiente 

alcançasse regularidade e, a partir da experiência temporal própria da leitura do 

conteúdo jornalístico, uma série de componentes simbólicos, práticas, interações e 

hábitos foram disseminados pela sociedade. Esta vinculação de fatores históricos e 

recursos técnicos disponíveis em determinado intervalo de tempo e espaço à 

configuração da instituição jornalística é verificada nos dias atuais. Nesse sentido, 

Franciscato (2005) destaca este conjunto de forças em interação, com a ressalva de que 

tais processos históricos não são lineares e reservam contradições em algum momento: 

Entendemos que a instituição jornalística está entranhada no ambiente 

histórico e social em que atua. Isto significa dizer que o contexto espaço-

temporal limita certas possibilidades de produção jornalística e configura 

relações e práticas sociais tanto externas à instituição (desempenho de papéis 

sociais instituídos e relações de poder na construção de sentidos e ações 

sociais) quanto internas a ela (princípios organizativos da instituição, tais 

como regras, metas, conflitos, pressões, imposições, disputas) 

(FRANCISCATO, 2005, p. 93). 
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Admitindo como marco histórico inicial do jornalismo a produção noticiosa 

registrada principalmente na Inglaterra e Alemanha no século XVII, pode-se considerar 

que um dos períodos mais notórios, que contribuiu decisivamente para a formatação de 

características da instituição como tal, ocorreu nos Estados Unidos no século XIX, com 

o surgimento da chamada penny press. A partir da oferta de periódicos por um valor 

mínimo, com grande apelo popular na seleção do conteúdo, linguagem e abordagem da 

atualidade, deslocando a atividade de um jornalismo editorial e opinativo para maior 

abordagem factual, encaminhou-se uma maior autonomia empresarial por meio da 

venda de exemplares e espaços publicitários, ampliando a ênfase pela notícia e criação 

de novos veículos. Michael Schudson (2010), quando trata do resgate deste período, 

atribui ao novo jornalismo representado pela imprensa penny a edificação da cultura de 

uma sociedade democrática de mercado que não tinha espaço para deferências sociais 

ou intelectuais. Prosperou a crença nos fatos e uma redefinição entre o ―público‖ e 

―privado‖: 

Estas inovações no jornalismo estavam intimamente ligadas a uma ampla 

mudança social, econômica e política, às quais me referirei como a ascensão 

de uma ―sociedade democrática de mercado‖.  O que significava a expansão 

de uma economia de mercado e de uma democracia política ou, para dizer de 

outro modo, a democratização do comércio e da política patrocinados por 

uma classe média urbana que proclamava a ―igualdade‖ na vida social 

(SCHUDSON, 2010, p. 43).  

 

Schudson (2010) acrescenta à sua argumentação os fatores tecnológicos e 

educacionais (alfabetização em maior escala) como outros propulsores daquela nova 

etapa do jornalismo naquele intervalo de espaço e tempo. Esse fenômeno permitiu a 

solidificação de estruturas de produção mais complexas. À medida que se ampliou 

consideravelmente o consumo e o hábito da leitura de jornais, o modo de produção de 

notícias agregou mais profissionais, padronizou técnicas e cristalizou um conjunto de 

valores caros ao ofício jornalístico e, consequentemente, correspondente às premissas 

do regime liberal-democrático que propiciava tal ambiente social. Franciscato (2005, p. 

33) sintetiza que, ―o jornalismo cria e passa a operar com diversos laços sociais, como a 

periodicidade, a simultaneidade, a identidade e a unidade entre leitores, aspectos 

vinculados a uma atividade social que se torna instituição‖. A incorporação do hábito da 

leitura dos jornais (resultando em processos de interação interpessoal e repercussão 
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social) vai produzir um cenário favorável para tomada de decisões a partir da produção 

de uma ação pública (Idem, 2005, p. 63).  

Raymond (1996, p. 16) registra que, já em 1641 com o surgimento dos 

newsbooks, foram disponibilizadas informações concernentes aos debates e decisões 

parlamentares sobre ações de governo, intensificando a interação dos agentes políticos 

parlamentares com a crescente parcela de leitores. Este exemplo corrobora a 

importância dos processos de interação social provenientes do consumo informativo, 

fomentando ações e decisões coletivas a partir do reforço de laços de pertencimento 

comunitário. Ambientadas nos cafés que representavam o ponto de sociabilidade urbana 

da época, as discussões repercutiam, entre outros assuntos, os temas relatados nos 

jornais que diziam respeito aos que ali estavam presentes: 

O objetivo aqui é perceber o papel que as notícias desempenharam na 

constituição destes vínculos de comunidade em ambientes de acesso e 

reunião pública nestes séculos, como as casas de café. Neles, as práticas de 

leitura de jornais modificavam-se parcialmente em relação à leitura na 

intimidade do lar: havia uma valorização da leitura pública das notícias e, 

principalmente, de uma transmissão e discussão oral dos conteúdos. Assim, 

imaginamos ser possível considerar que este vínculo reforçado pelos jornais 

possibilitou, a vastas frações das classes médias e elites, a participação em 

ações e decisões coletivas (FRANCISCATO, 2005, p. 79). 

 

É imprescindível o registro da obra de Jürgen Habermas – ―Mudança estrutural 

da esfera pública‖ (1984) - que apresenta um resgate histórico deste curto período, no 

qual uma ascendente burguesia europeia reunia-se em cafés para debater assuntos, em 

grande parte, concernentes à coletividade. Sua investigação, orientada para apresentação 

da estrutura e função do modelo liberal da esfera pública burguesa, fornece critérios 

fundamentais que tratam da organização daquele espaço público de discussões entre 

pessoas privadas: a discursividade (premissa de igualdade para garantia da prevalência 

do melhor argumento contra a hierarquia social); a possibilidade de problematização de 

temas antes ―intocáveis‖; e acessibilidade aos debates (ainda que não houvesse 

universalização do acesso naqueles termos, pois critérios culturais e materiais ainda 

eram determinantes). É importante observar aqui o crescimento gradual da importância 

do jornalismo como espaço propício para fomentar discussões, agendar temas e reforçar 

a lógica racional-argumentativa nas interações coletivas, oriundas das reuniões para 

leitura das publicações. Franciscato (2005) destaca esta transição histórica da instituição 

jornalística: 
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Além da definição temporal dos eventos jornalísticos, constatamos um 

segundo modo de atuação do jornalismo na construção da experiência social 

do presente quando analisamos as formas particulares como o produto 

jornalístico contribui para a discussão, problematização, formulação ou 

execução de ações sociais. Por ações sociais, entendemos, num sentido 

amplo, os movimentos que os atores produzem com sentido e conteúdo social 

visando constituir interações socialmente significativas. Acentuaremos [...] 

uma dimensão interacional do jornalismo como um ator institucional com 

capacidade de intervenção no ambiente social. Seu conteúdo e suas formas 

expressivas fornecem um conjunto de informações que subsidiam a 

construção de ações sociais, seja na formação de agendas, estímulo a debates 

ou formulação e condução de decisões públicas (FRANCISCATO, 2005, p. 

22/21). 

 

Para Habermas, aquela conjuntura histórica
4
 possibilitou à esfera pública 

burguesa um espaço de debates com função política de transformar pessoas privadas em 

sujeitos da esfera pública. Destaca-se, contudo, que neste trabalho, adota-se o conceito 

de esfera pública revisitado pelo autor em ―Direito e Democracia‖ (2003), quando 

Habermas enfatiza a dimensão espacial desta categoria e amplia a compreensão do agir 

de novos atores e da atuação da mídia enquanto elementos consideráveis, nessa 

complexa caixa de ressonância dos anseios e disputas sociais no jogo político: 

A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a 

comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos 

comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em 

opiniões públicas enfeixadas em temas específicos. Do mesmo modo que o 

mundo da vida tomado globalmente, a esfera pública se reproduz através do 

agir comunicativo, implicando apenas o domínio de uma linguagem natural; 

ela está em sintonia com a compreensibilidade geral da prática comunicativa 

cotidiana. [...] A esfera pública constitui principalmente uma estrutura 

comunicacional do agir orientado pelo entendimento, a qual tem a ver com o 

espaço social gerado no agir comunicativo, não com as funções nem com os 

conteúdos da comunicação cotidiana (HABERMAS, 2003, p. 92). 

 

Para o autor, a função da esfera pública política consiste em captar e tematizar 

os problemas da sociedade como um todo, e para isso, ela deve se formar a partir dos 

contextos comunicacionais das pessoas virtualmente atingidas (HABERMAS, 2003, p. 

97). Portanto, a esfera pública retira seus impulsos da assimilação privada de problemas 

sociais que repercutem nas biografias particulares. O autor constata esse ambiente de 

negociações no qual grupos reconhecidos socialmente concorrem com segmentos 

                                                             
4
 ―Neste contexto particular é sintomático constatar que, nas sociedades europeias do século XVII e 

XVIII, se tenha formado uma esfera pública burguesa moderna, como ―esfera das pessoas privadas 

reunidas e formando um público‖. Do ponto de vista histórico, o nexo entre esfera pública e privada 

começou a aparecer nas formas de reunião e de organização de um público leitor, composto de pessoas 

privadas burguesas, que se aglutinavam em torno de jornais e periódicos‖ (HABERMAS, 2003, p.98).  
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especializados na exposição argumentativa, em razão da aceitação ou assimilação por 

parte daqueles que não dominam o tema, mas que estão em condições de igualdade de 

direitos no plano deliberativo:  

Na esfera pública luta-se por influência, pois ela se forma nessa esfera. Nessa 

luta não se aplica somente a influência política já adquirida (de funcionários 

comprovados, de partidos estabelecidos ou de grupos conhecidos, tais como o 

Greenpeace, a Anistia Internacional, etc.), mas também o prestígio de grupos 

de pessoas e de especialistas que conquistaram sua influência através de 

esferas públicas especiais (por exemplo, a autoridade de membros de igrejas, 

a notoriedade de literatos e artistas, a reputação de cientistas, o renome de 

astros do esporte, do showbusiness, etc.). A partir do momento em que o 

espaço público se estende para além do contexto das interações simples, entra 

em cena uma diferenciação que distingue entre organizadores, oradores e 

ouvintes, entre arena e galeria, entre palco e espaço reservado ao público 

espectador. Os papeis de ator, que se multiplicam e se profissionalizam cada 

vez mais através da complexidade organizacional, e o alcance da mídia, têm 

diferentes chances de influência. Porém, a influência política que os atores 

obtêm sobre a comunicação pública, tem que apoiar-se, em última instância, 

na ressonância ou, mais precisamente, no assentimento de um público de 

leigos que possui os mesmos direitos. O público dos sujeitos privados tem 

que ser convencido através de contribuições compreensíveis e interessantes 

sobre temas que eles sentem como relevantes. O público possui esta 

autoridade, uma vez que é constitutivo para a estrutura interna da esfera 

pública, na qual atores podem aparecer (HABERMAS, 2003, p. 95-96). 

 

Cabe ressaltar que, embora Habermas (1984) tenha considerado a imprensa a 

―instituição por excelência‖ da esfera pública naquele cenário europeu do século XVIII, 

o autor sugere que este aspecto seria perdido com a futura consolidação editorial e 

comercial das empresas jornalísticas no século XIX, por autorizar uma via de ingresso 

de interesses privados na esfera pública. Não obstante o conceito de esfera pública 

habermasiano operar com uma tipologia de procedimentos idealizados e, dessa forma, 

possibilitar restrições quanto à seletividade do público participante (público burguês, 

homens, letrados) e sua respectiva motivação em manifestar-se nos cafés (interesses 

econômicos, políticos e até lúdicos), interessa aqui o registro daquela formação de uma 

dimensão de interação comunicativa dentro do espaço público. 

Com o aval da opinião pública produzida e repercutida, a esfera pública 

política vai intermediar as necessidades da sociedade e as instituições do Estado. Torna-

se um fórum de discussões entre indivíduos que invocam o poder público a se 

posicionar sobre as demandas salientadas naquele ambiente argumentativo. Em 

analogia, dialogando com Franciscato (2005) sobre a capacidade do jornalismo em 

contribuir para o agendamento, estímulo ao debate e condução de decisões públicas, 

pode-se afirmar que o horizonte normativo da instituição jornalística concorre 
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diretamente para promoção da amplitude de atores sociais, para a apresentação 

argumentativa, a construção de novas agendas e decisões públicas. Essa dimensão ética 

é fomentada justamente ao longo da consolidação do projeto liberal-democrático 

político. 

Em tal cenário o Estado liberal e democrático se consolida, buscando 

eticamente concretizar capacidades humanas individuais, propiciando a emergência de 

uma nova sociedade com espaço social e político diferenciados, à medida que viabiliza 

e estimula a emergência das divergências de ideias, acentuando a complexidade da 

relação entre cidadão e espaço público (GENTILLI, 2005, p. 115).  

Encaminha-se, naquele período, uma racionalidade necessária para futura 

sedimentação e universalização dos direitos civis e sociais, que produziriam o conceito 

de cidadania. E através desta racionalidade, advém um ordenamento no qual a 

prioridade da liberdade, do Estado de Direito, do pluralismo e da teoria do valor da 

escolha individual fosse uma condição prévia (GENTILLI, 2005). A ascensão de 

regimes democráticos é interdependente dos valores consagrados no conjunto de 

direitos civis. Como afirma Bobbio (1986, p.36), a precondição necessária de todo 

governo democrático é a proteção às liberdades civis: a liberdade de imprensa, a 

liberdade de reunião e de associação. Estas, segundo o autor, são vias através das quais 

o cidadão pode dirigir-se aos governantes para solicitar vantagens, benefícios, 

facilidades, uma distribuição dos recursos mais justa. Além desta dimensão, a liberdade 

de imprensa propicia também um imperativo de publicidade dos atos dos governantes. 

Bobbio (1986, p. 30) destaca que esta exigência permite não apenas o cidadão conhecer 

os atos de quem detém o poder e controlá-los, mas constitui em si mesma uma forma de 

controle, pois trata-se de um expediente que permite distinguir o lícito do ilícito.  

Dentre os diversos direitos civis, Gentilli (2005) destaca o direito à informação 

como fundamental na realização de outros direitos, pois ele permite as condições 

necessárias para o exercício pleno de outras garantias e valores democráticos, 

igualmente incidindo na formação individual de escolhas e julgamentos de modo 

autônomo, ainda que construídos coletivamente pela interação do conteúdo informativo 

na esfera pública: 

Direito à qual informação? O direito à informação, concebido como direito 

de cidadania e, exatamente, o direito àquelas informações necessárias e 

imprescindíveis para a vida numa sociedade de massas, aí incluindo o 
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exercício pleno do conjunto de direitos civis, políticos e sociais. O direito à 

informação refere-se, como se vê, exclusivamente à chamada esfera pública 

(GENTILLI, 2005, p. 130).  

Logo, a visibilidade do poder e das possibilidades de escolha consiste em uma 

das premissas do direito à informação na perspectiva política (Idem, 2005). A estrutura 

de comunicações e, particularmente, o desenvolvimento dos jornais passa a ser um fator 

importantíssimo para o processo de ampliação da democracia. Deste modo, pode-se 

afirmar as potencialidades do jornalismo num ambiente de democracia, pluralidade e 

mercado, sem perder de vista que, embora seja também um produto industrial, o 

jornalismo se constitui em uma indústria que produz um direito (Idem, 2005, p. 146-

147). 

Valores como a busca pela veracidade dos fatos imprimem ao jornalismo seu 

caráter ímpar, como salienta Gomes (2009, p.14): ―O jornalismo, principalmente aquele 

inserido na indústria da informação, estabelece a estrutura paradigmática do discurso 

verdadeiro, ao mesmo tempo em que funda sobre a deontologia da fidelidade aos fatos 

toda a sua legitimidade‖. Alexander (1988), citado por Miola (2012), diz que a ao 

conquistar tal legitimidade, foi conferido ao jornalismo um papel de legitimador das 

demais instituições sociais. Uma espécie de delegação é sedimentada entre jornalistas 

(ou proprietários dos meios) e público, na qual os primeiros, embora não tenham sido 

eleitos, nem sejam necessariamente peritos ou desejosos em servir o público, detêm o 

poder de informar e, muitas vezes, determinar os temas do debate nacional 

(BERTRAND, 1999, p. 34). 

Portanto, deve-se frisar que o percurso histórico no qual o jornalismo forja sua 

singularidade nas sociedades ocidentais, embora seja incongruente e intermitente de 

acordo com o intervalo espaço-temporal abordado, ―consolidou um conjunto de 

princípios tendo em vista o reconhecimento da função social da atividade e de seus 

profissionais‖ (MIOLA, 2012); constituindo-se como campo autônomo a partir da 

transição de uma imprensa burguesa de opinião para a produção de notícias em escala 

comercial, como no exemplo do surgimento nos Estados Unidos da penny press 

(SCHUDSON, 2010). Para compreender o lugar do jornalismo e seus discursos nos 

regimes liberal-democráticos deve-se localizar esse processo histórico no qual fatores 

socioeconômicos ambientaram e influenciaram a elevação de valores fundamentais para 

seu exercício, promovendo a construção de uma singularidade profissional, destacada 

por Traquina em diálogo com outros autores: 
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Para além do ethos profissional, existe um conjunto de normas, rituais e 

valores (a objetividade, a independência, o imediatismo) que formam uma 

ideologia profissional, cimento essencial na definição do ser jornalista. E 

existe também toda uma cultura profissional, com uma linguagem própria 

(o jornalês) (Philips, 1976/1993), uma maneira própria de sentir o tempo 

(Schlesinger, 1977/1993), uma panóplia de cultos, símbolos e mitologia 

repletos de um conjunto de imagens estereotipadas do herói, do colega 

ideal, dos vilões (TRAQUINA, 2003, p. 28).    

 

Guerra (2008) sistematiza as premissas que caracterizam a fundação do 

jornalismo enquanto instituição revestida de responsabilidades reconhecidas pela 

sociedade: 

O jornalismo se efetiva como instituição a partir de um conjunto básico de 

determinantes, aqui sintetizadas em cinco: 1)um conjunto normativo de 

princípios que definem compromissos institucionais e sociais para a 

atividade; 2) a definição de um objeto específico, os fatos importantes, 

interessantes, atuais e que sejam novidade numa dada conjuntura; 3) o 

desenvolvimento de técnicas de trabalho; 4) a racionalidade organizacional 

que gerencia a produção em escala; 5) o público que simultaneamente se 

constitui em cliente, os possíveis segmentos para os quais cada jornal se volta 

a fim de assegurar uma fatia do mercado da informação, e em usuário de um 

serviço de natureza pública, embora prestado pela iniciativa privada (que 

independentemente de ser ou não ser cliente de um jornal – assinante, por 

exemplo – pode cobrar dele qualidade no serviço oferecido). Essas 

determinantes prezam tanto por satisfazer o imperativo ético fundante quanto 

por viabilizar o serviço com a agilidade e a qualidade exigidas pela demanda 

(GUERRA, 2008, p. 99-100).  

 

Alguns valores caros à atividade jornalística, a exemplo da veracidade, 

imparcialidade e objetividade, habitam uma zona de conflitos epistemológicos que, por 

vezes, proveem a base de argumentos que refutam ou problematizam a legitimidade do 

discurso e do jornalismo como instituição. Aspectos concernentes aos processos de 

seleção da notícia, rotinas produtivas (TUCHMAN, 1983), reforço de normas sociais, 

hierarquias e ideologias hegemônicas ou detentoras dos meios de produção (GENRO 

FILHO, 1997) são exemplos de controvérsias não pacificadas, que não serão objetos 

neste trabalho, mas consistem em pontos fundamentais de argumentação sobre o papel 

desempenhado pela imprensa nas sociedades contemporâneas, à luz da teoria liberal-

democrática. Neste cenário, o estabelecimento de princípios normativos próprios à ética 

e à deontologia jornalística configurou-se como panóplia para o enfrentamento, não só 

dos obstáculos epistemológicos, mas sobretudo, dos desafios impostos pela prática 

cotidiana imersa nos conflitos oriundos das relações econômicas (concorrência e luta 
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por mercado) e políticas (negociações com agentes governamentais institucionalizados e 

esfera civil). 

 

1.2 - Pluralidade e jornalismo no contexto democrático 

 

Ao longo do processo histórico no qual forjou sua singularidade e legitimidade 

social, a atividade jornalística operou e perseguiu valores que se tornaram inegociáveis 

(do ponto de vista deontológico) ao modo de produção da notícia. Atributos como 

veracidade e relevância dos fatos, imparcialidade, isenção e objetividade na apuração 

factual e na narrativa informativa, pluralidade de fontes evocadas para reconstrução 

factual ou debate opinativo de ideias, ineditismo, correção de erros e precisão, defesa 

pela liberdade de expressão e independência editorial podem ser considerados 

universais, inerentes e característicos do jornalismo enquanto relevante instituição social 

contemporânea. A plenitude da realização da atividade jornalística em seus atributos se 

dá na exigência de regime político democrático, pois este ambiente social e jurídico 

congrega os requisitos elementares para persecução do ofício informativo que concatena 

sociedade civil (internamente, em sua complexidade) e Estado. 

Dos atributos listados, pode-se dizer que pluralidade seja aquele que sugere 

concepções caras tanto ao fazer jornalístico quanto à normatização democrática. Na 

teoria liberal-democrática, a pluralidade pode ser entendida como expediente caro ao 

pluralismo, modelo que exige diversidade de atores e igualdade de acesso nas 

discussões e deliberações públicas. No entanto, a afirmação do pluralismo não se deu de 

modo universal e incontestável. Gentilli (2005, p. 120) destaca que os regimes 

pluralistas modernos não surgiram em decorrência de um amplo consenso de ―valores 

básicos‖, mas em razão da aceitação forçada, por parte de vários grupos ideológicos 

rivais ao longo da história, em reconhecer a incapacidade mútua de alcançar a 

dominação que não fosse por meio da tolerância e compreensão dos grupos divergentes. 

Desta forma, contextualiza Gentilli: 

A conquista deste ―consenso‖ no pluralismo, na diversidade e na tolerância 

com a diferença não foi algo imposto autoritariamente ou conquistado pela 

adesão geral a tais ―valores universais‖. Foi, pelo contrário, o resultado dos 

conflitos e tensões concretos na sociedade, nos quais nenhum desses grupos 

foi capaz de impor uma dominação total sobre os outros. Os dois grandes – 
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mas não apenas eles – campos de ideias que marcaram a evolução da 

sociedade moderna, o liberal, no qual prevalecia a liberdade sobre a 

necessidade e o socialista, com prevalência da necessidade sobre a liberdade, 

ambos herdeiros da tradição iluministas, foram produzindo por suas ações e 

lutas, os direitos de cidadania e as regras e procedimentos para solucionar 

suas diferenças (GENTILLI, 2005, p. 120). 

 

Segundo Gentilli (2005), o pluralismo pressupõe uma pluralidade de grupos 

independentes e com funções limitadas que sustentam a democracia liberal, ofertando: 

bases sociais de concorrência livre e aberta pela liderança, participação generalizada na 

seleção dos líderes, restrição da aplicação da pressão sobre os líderes e autogoverno em 

vastas áreas da vida social - tornando dessa forma, o pluralismo social um parâmetro 

para avaliar o vigor de uma democracia e sua disponibilização de liberdades civis. As 

condições para um juízo efetivo e expressão de vontades e interesses de todos os 

cidadãos torna-se um imperativo para uma democracia. Desta forma, é fundamental 

compreender o direito à informação em dois aspectos: (1) O direito à informação deve 

ser pensado na perspectiva de um direito para todos. (2) O direito à informação deve ser 

pensado na perspectiva de fornecer informações em quantidade e qualidade para o 

melhor julgamento possível de cada um (GENTILLI, 2005, p. 129-130, grifo do autor). 

De acordo com Miguel e Biroli (2010), é afirmativo pensar que diante da 

implantação de regimes que se apresentam como democráticos em condições de brutal 

divergência de interesses, o pluralismo é entendido como valor político central, 

tornando-se um indicador de democracia a partir da metade do século XX por 

circunstâncias políticas. Os autores citam Robert Dahl (1989), quando define poliarquia 

como melhor aproximação possível ao ideal democrático, e frisam que o imperativo da 

teoria pluralista da democracia exige a liberdade dos cidadãos para participação da 

discussão política em um cenário de isonomia nos processos deliberativos. Exige-se o 

acesso universal à franquia eleitoral, a liberdade de informação e direito de oposição 

enquanto requisitos que efetivam a poliarquia. Essa premissa leva a concluir que o 

pluralismo no fornecimento de informações (o pluralismo da mídia) é um componente 

necessário do pluralismo político (MIGUEL; BIROLI, 2010).  

O valor pluralidade suscita, portanto, uma perspectiva uma perspectiva ética, 

que consiste na garantia do direito de participação, correlacionada à dimensão 

normativa da teoria liberal-democrática que exige o pluralismo dos agentes políticos. 

Especificamente no tocante à comunicação social, essa abordagem da teoria liberal-
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democrática vai destacar prioritariamente a questão da pluralidade no âmbito das 

propriedades dos meios de comunicação ou veículos noticiosos – denominada como 

pluralismo externo. No entanto, este trabalho analisa desdobramentos da pluralidade no 

âmbito do conteúdo jornalístico – denominado pluralismo interno. Este capítulo 

apresenta, a seguir, um breve resgate dessas definições e classificações. 

 

1.3 – Pluralidade: contextualizando definição e classificação 

 

 O termo pluralidade traz em seu sentido denotativo a ideia de maior número, 

de multiplicidade, enquanto pluralismo corresponde ao sistema político ou doutrina 

filosófica que persegue essa máxima de diferentes organismos, múltiplos e 

independentes (FERREIRA, 2010). Na esfera da comunicação social, o sentido 

conotativo do termo pluralismo engloba um conjunto de valores políticos, culturais e 

sociais (CAVALLIN, 2000, p. 126). Essa tríade pode ser percebida nos estudos sobre o 

pluralismo midiático na Europa. Ao debruçar-se sobre as numerosas dimensões 

analíticas de pluralismo no cenário midiático europeu, Valcke et  al. (2009) 

sistematizam a definição de pluralismo midiático enquanto diversidade de conteúdo 

midiático, considerando também seu uso e distribuição em relação: 1) à propriedade e 

controle; 2) aos tipos e gêneros midiáticos; 3) às posições (pontos de vista) políticas; 4) 

às expressões culturais e 5) aos interesses locais e regionais.  

Philip Napoli (1999) definiu um quadro tridimensional do modelo de 

pluralismo midiático fundamentado nos seguintes componentes: fontes, conteúdo e 

exposição de diversidade. Assim, tal arranjo dispôs: 1) pluralismo de fontes: diversidade 

de propriedade de conteúdo ou programação, diversidade de veículos midiáticos, 

diversidade da força de trabalho e diversidade de fontes jornalísticas; 2) pluralismo de 

conteúdo: diversidade de formatos ou tipos de programas; diversidade demográfica e 

diversidade de posicionamentos ou pontos de vista; e 3) pluralismo expositivo: 

horizontal e vertical. Proposto por Napoli ao citar McQuail (1992), este último item diz 

respeito à distribuição de audiências por conteúdo disponibilizado e diversidade de 

consumo midiático por indivíduos.  
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Especificamente no tocante à atividade jornalística, a ideia de pluralidade 

remete à coletânea e exposição de posições divergentes sobre determinado fato ou tema. 

Como sintetiza Joshua Woods (2007, p. 220), ―press pluralism is defined as newspaper 

content that contains a wide variety of opposing viewpoints, and conceptualized as 

something independent from a country’s political framework and the level of press 

freedom‖. 
5
 Davide Morise (2012) fala da diversidade de posicionamentos como 

elemento crucial nas demandas por pluralidade de conteúdo e apreciada como objeto de 

estudos recente da Federal Communications Commission (FCC) (2003). Morise (2012) 

cita que a FCC busca avaliar se o conteúdo midiático disponível reflete uma variedade 

de perspectivas. 

 Essa vertente da ideia de pluralidade encontra eco nos estudos de McQuail e 

van Cuilenberg (1983), que sinalizavam para a necessidade de a diversidade midiática 

ser comparada constantemente com as relevantes variações na realidade de uma 

sociedade. Ou seja, caberia ao conteúdo midiático refletir as diferenças políticas, 

religiosas, culturais e de condições sociais de modo mais ou menos proporcional 

àquelas encontradas na realidade social. Em outro trabalho, van Cuilenburg (1999) fala 

até num hipotético levantamento aritmético da representatividade de grupos sociais para 

preenchimento proporcional no acesso aos canais midiáticos.  

Encontra-se também na obra de McQuail e van Cuilenburg (1983) a 

diferenciação entre pluralismo interno e pluralismo externo. Tal distinção ocorre pelo 

fato de a diversidade de pontos de vista poder ser contemplada através da competição e 

cobertura de diferentes meios e veículos de comunicação (pluralismo externo) ou na 

esfera de um único meio ou veículo (pluralismo interno). Para Gibbons (1998, p. 31), 

pluralismo externo refere-se à diversidade de fontes midiáticas, enquanto Hallin e 

Mancini (2004) definem que pluralismo externo é alcançado em nível de sistemas de 

mídia através de uma variedade de meios de comunicação ou organizações que reflitam 

os pontos de vista dos diferentes grupos e tendências na sociedade.  

Outros autores também estabelecem essa divisão. Freedman (2008, p. 72) 

distingue pluralismo de diversidade. Para ele, pluralismo relaciona-se com a amplitude 

do contexto político no qual a mídia opera, enquanto diversidade está situada como a 

                                                             
5
 ―Pluralismo jornalístico é definido como conteúdo que apresenta grande variedade de pontos de vista 

opostos, e conceituado como algo independente de um quadro político de um país e enquanto indicador 

de liberdade de imprensa‖ (tradução nossa). 



31 
 

capacidade da mídia em reconhecer e expressar as diferenças sociais existentes. Em 

contrapartida, Doyle (2002) reforça a dicotomia interno/ externo, na qual pluralismo 

interno corresponde à diversidade de conteúdo midiático, enquanto pluralismo externo 

versa sobre acerca da diversidade na propriedade dos veículos midiáticos. O Quadro 1 

ilustra uma possível síntese dessa classificação: 

Quadro 1 - Dimensões do Pluralismo na Comunicação Social – Campo Acadêmico 

ou Campo das Políticas Públicas (à luz de HITCHENS, 2006; e LEUVEN et. al., 

2009). 

 

Relativo ao modo de estruturação 

 

Relativo ao conteúdo 

 

Pluralismo 

externo 

Assegurar que haja diferentes tipos de 

estruturas midiáticas (ex.: radiodifusão 

pública e privada) 

Diversidade de opiniões 

transmitidas 

Pluralismo 

interno 
Multiplicidade de proprietários dos meios 

Ampla gama de 

programação (gêneros 

diversos). 

Interesses locais e regionais 

Expressões culturais 

Representações locais e 

regionais 

Fonte: elaboração do autor em conformidade com os referidos pesquisadores. 

Neste trabalho, em decorrência da definição do objeto e do problema de 

pesquisa, serão observados apenas alguns desdobramentos estritamente concernentes ao 

pluralismo interno, especificamente quanto à diversidade de opiniões transmitidas. 

De acordo com Miriam Wimmer (2011, p. 5), ―o pluralismo interno pode ser 

estimulado tanto por meio de mecanismos que assegurem o pluralismo na gestão, 

quanto por aqueles que visam a incidir diretamente sobre o próprio conteúdo 

transmitido‖. Destarte, mecanismos internos de gestão englobam mecanismos como 

conselhos consultivos, dispositivos de controle social e regras formais de prestação 

pública de contas, entre outros. Pretendem assegurar a influência de terceiros na forma 

como a empresa de mídia é administrada e gerida. Assim, esta pesquisa observa a 

publicação do documento Princípios Editoriais das Organizações Globo como 

movimento circunscrito a essa dimensão de transparência e abertura organizacional em 

direção ao escrutínio do usuário. 

Quanto ao pluralismo interno de conteúdo, compreende mecanismos destinados 

a assegurar efetiva representatividade de grupos sociais na programação midiática ou 

conteúdo jornalístico. Nesta pesquisa, buscar-se-á compreender em que medida a 
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pluralidade de posicionamentos e atores é contemplado em uma determinada cobertura 

jornalística. 

É notória a relação entre propriedade dos meios e pluralidade no conteúdo 

midiático ou jornalístico, destacada por diversos autores. A abordagem dessa relação 

está situada no embate entre os limites do modelo mercadológico liberal e o modelo que 

situa os meios de comunicação como mediadores do interesse público, evocando, 

portanto, determinadas restrições quanto à concentração na propriedade, uma vez que 

tal fenômeno possibilitaria desvios éticos e operacionais na realização de um serviço 

público em conformidade com os marcos legais e deontológicos previstos para a 

comunicação social. 

 

1.4 - Pluralidade quanto à propriedade dos meios 

 

O modelo liberal, que define a competição entre agentes da iniciativa privada 

inseridos em um ambiente de livre mercado como dispositivo regulatório econômico, 

não contempla vicissitudes decorrentes de sua saturação – como a possibilidade de 

concentração de propriedades e criação de conglomerados. Em razão disso, o princípio 

da intervenção mínima do Estado é negociado, e autoriza-se o poder público legislar e 

regular tipos penais como formação de cartel (em setores como fornecimento de energia 

ou combustível) e propriedade cruzada na comunicação social. Como exemplo desta 

intervenção do Estado em razão do interesse público, pode-se mencionar o exemplo 

brasileiro quanto às concessões públicas na comunicação social. Em decorrência da 

natureza limitada da utilização do espectro hertziano, o compromisso com a distribuição 

plural das concessões públicas para veículos de rádio e televisão, bem como a premissa 

de um conteúdo plural em conformidade com a diversidade cultural brasileira estão 

consagrados na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Já para os meios 

impressos e digitais, espera-se que o livre mercado por si só forneça as condições 

necessárias para a multiplicidade e descentralização de propriedade serem 

contempladas. 

No âmbito da normatividade deontológica, também é recorrente a constatação de 

que o modelo mercadológico não conseguiu evitar que a livre concorrência 

desencadeasse no fenômeno da concentração de propriedade na comunicação social, 
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resultando nos vícios de conteúdo midiático proveniente da formação de grandes blocos 

detentores dos meios. Como ratifica Bertrand: 

Uma opção seria conceder à indústria da mídia liberdade (política) total. [...] 

Mas sua comercialização crescente no século XX e a concentração da 

propriedade não combinam bem com o pluralismo. A ‗conglomerização‘ 

combina mal com a necessária independência da mídia (BERTRAND, 1999, 

p. 20). 

 

Davide Morisi (2012) destaca que na Europa, em especial no Reino Unido, é 

relevante o debate sobre a regulação da propriedade tradicional dos meios de 

comunicação. O autor cita que, de acordo com a Comissão Europeia (European 

Commission, 2007), muitos analistas indicam que o pluralismo dos media passou a 

significar, quase exclusivamente, a pluralidade de propriedade. Na legislação do Reino 

Unido, há a ligação direta entre a ideia de pluralidade dos meios com a pluralidade de 

propriedade. E até mesmo a FCC, nos Estados Unidos, tem considerado a relação entre 

propriedade dos meios e relação da diversidade de pontos de vista no conteúdo 

midiático. Em diálogo com Rice (2008) e Just (2009), Morisi situa o esgotamento do 

modelo mercadológico, na resposta à questão da concentração de propriedade dos 

meios, em contraposição ao modelo de esfera pública, que exige a abertura dos meios 

para melhor exercício de seu papel de mediador entre Estado e sociedade civil: 

This approach is grounded in a conceptual framework predominantly shaped 

by the marketplace model which, in its extreme version, ―looks at media as 

essentially no different from other businesses operating in a competitive, 

commercial marketplace‖ (Rice, 2008, p.17). On the other hand, the so-called 

public sphere model ―emphasizes the role and the influence of media in the 

public sphere‖ (ibid. p. 21). A main distinction between economic and non-

economic values lies behind these conceptions (Just, 2009). While the 

marketplace model limits its goals to internal market efficiencies, the public 

sphere model considers a broader range of social values, concerning, for 

example, ethics, equity and fairness (MORISI, 2012, p. 12).
6
 

 

Corroborando com Morisi, pode-se afirmar que a regulação da propriedade dos 

meios é claramente moldada pelo modelo mercadológico, juntamente como a maioria 

                                                             
6
 ―Esta abordagem baseia-se em um quadro conceitual predominantemente demarcado pelo modelo de 

mercado que, quando saturado, ―compreende a mídia, essencialmente, sem distinção de outras empresas 

que operam em um mercado comercial competitivo" (Rice, 2008, p. 17). Por outro lado, o chamado 

modelo de esfera pública "enfatiza o papel e a influência dos meios de comunicação na esfera pública" 

(ibid., 21). A principal distinção entre as políticas econômicas e valores não-econômicos está por trás 

dessa concepção. Enquanto o modelo de mercado limita as suas metas para a eficiência do mercado 

interno, o modelo de esfera pública considera uma ampla gama de valores sociais, relativas, por exemplo, 

ética, equidade e justiça‖ (tradução nossa). 
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das políticas públicas de mídias atuais. Entretanto, embora a redução da concentração da 

propriedade nos meios de comunicação possa ser considerada uma meta favorável ao 

quadro democrático de qualquer país, principalmente por diminuir o risco de uma 

posição antidemocrática dominante na mediação pública, as políticas de 

desconcentração de propriedade e a própria ampla concorrência não garantem 

automaticamente o pluralismo ao conteúdo. Ao defender a afirmação da pluralidade 

social ou a defesa da ampliação das perspectivas sociais presentes, Miguel e Biroli 

ressaltam que  

A pluralidade necessária, portanto, não é apenas a pluralidade de 

controladores da mídia – a fórmula liberal da concorrência. Tampouco se 

reduz à pluralidade de formas de financiamento – quando se assume que um 

jornalismo não-mercantil, liberto das pressões econômicas, seria capaz de 

empunhar, sem contaminações, os valores redentores da ética profissional 

(MIGUEL e BIROLI, 2010, p. 72). 

 

Nesta linha, Morisi (2012) destaca que alguns estudos empíricos 

(especificamente sobre radiodifusão nos Estados Unidos) indicaram que um pequeno 

leque de proprietários pode fornecer maior pluralidade no conteúdo, enquanto há 

possibilidade também de uma maior diversidade de canais distribuir o mesmo conteúdo. 

Na pesquisa ―Do Mergers Increase Product Variety?‖ (2001),
 
de Steven Berry e Joel 

Waldfogel
7
, foi constatado que a diminuição no número de proprietários de veículos 

radiofônicos em determinado recorte espaço-temporal nos Estados Unidos resultou no 

aumento de formatos nas programações. Tal provocação relativiza a questão da 

concentração de propriedade enquanto determinante no fornecimento de um conteúdo 

midiático pluralista; com a cautela de evitar determinismos, deve-se considerar a 

complexidade de nuances que permeiam a relação entre veículos noticiosos e seus 

papéis nas sociedades democráticas. 

 

1.5 - Pluralidade nas teorias democráticas 

 

  A diversidade de propriedades nos meios de comunicação social e a 

multiplicidade de agentes e posicionamentos divergentes no conteúdo jornalístico 

                                                             
7
 BERRY, Steven; WALDFOGEL, Joel. ―Do Mergers Increase Product Variety? Evidence from Radio 

Broadcasting‖. Quarterly Journal of Economics, 116 (3), pp. 1009-1025, 2001. 
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contribuem para o fortalecimento do jogo democrático, seja nos processos de mediação 

ou de deliberação entre as instituições que engendram a complexa malha social 

contemporânea – Estado, sociedade civil, setor privado, religioso, entre outros. A teoria 

liberal-democrática aponta com frequência para a proeminência do papel desempenhado 

pelos media no vigor de uma democracia, que em sua essência, evoca uma dimensão 

afeita à participação das diferentes vozes em igualdade de condições de transformação 

da realidade colocada.  

De acordo com Antonio Ciaglia (2013), o conceito de pluralismo tem sido 

aplicado constantemente na ciência política para mostrar como o processo democrático 

é visto enquanto resultado de uma competição e negociação entre diferentes atores da 

cena pública. McQuail (2000) destaca o poder decisivo de uma imprensa livre para 

apresentar diversidade de posicionamentos no jogo político: 

Many of these studies demonstrate that the relationship between democracy 

and press pluralism is both positive and reciprocal. In other words, while the 

laws and principles of democracy are thought to be essential for free and 

diverse voices to emerge in the mass media, these same voices also safeguard 

and improve the conditions for democracy. A free press facilitates the flow of 

information about public events to citizens, exposes politicians and 

governments to public scrutiny, elucidates choices during elections and urges 

people to participate in the political process (MCQUAIL, 2000).
8
 

 

De fato, pode-se afirmar que existe razoável consenso em admitir que apenas 

uma mídia que não seja monolítica, mas sim, diversa e plural pode ajudar o cidadão a 

acessar uma amplitude de fontes no debate público. Autores como Dahl (1989) e 

Morlino (2003) enfatizam que a pluralidade de fontes de informação, enquanto centro 

de poder de determinado sistema, representa uma das condições basilares que um 

regime deve contemplar para ser considerado democrático. 

Na ciência política, diversas correntes das teorias democráticas contribuem 

com a localização e operacionalização do valor pluralidade no sistema político, em 

especial no tocante ao dever-ser dos meios de comunicação social em seus papéis de 

                                                             
8
  ―Muitos estudos demonstram que a relação entre democracia e pluralismo jornalístico é positiva e 

recíproca. Em outros termos, enquanto leis e princípios democráticos são concebidos para garantir a 

emergência de atores livres e diversos nos meios de comunicação de massa, esses mesmos atores buscam 

aperfeiçoar a garantir as condições do jogo democrático. Uma imprensa livre favorece o fluxo de 

informação sobre eventos públicos para os cidadãos, expondo políticos e governantes ao escrutínio 

público, elucidando escolhas nos períodos eleitorais e chamando o povo a participar do processo político‖  

(tradução nossa). 
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mediação, como o modelo deliberativo de esfera pública habermasiano e a teoria 

pluralista da democracia política de Tocqueville e Dahl.  

A teoria pluralista é contrária à concentração de poder pelo Estado, e aborda a 

composição da sociedade como uma multiplicidade de centros de poder (nenhum deles 

totalmente soberano), complementar à existência das minorias concorrentes. Para 

Robert Dahl (citado por CREMONESE, 2009), estes diversos centros de poder 

constituiriam poliarquias e, o Estado (enquanto elemento neutro, mediador), promoveria 

a conciliação dos interesses que interagem na sociedade segundo a lógica do mercado. É 

importante notar essa qualificação da neutralidade do Estado na conciliação das 

divergências, pois será traçado um paralelo crítico em relação à operacionalização da 

pluralidade por parte do jornalismo no decorrer deste trabalho.  

Igualmente, pode-se destacar que o pluralismo também é criticado (e 

denominado por alguns autores) como política competitiva das elites, pois grupos 

minoritários tomam as decisões políticas exercendo domínio sobre a maioria no sistema 

democrático. Para Dahl, a poliarquia (governo de muitos, opondo-se à democracia que 

seria um ideal não alcançado) parte da livre negociação entre uma pluralidade de grupos 

autônomos e concorrentes, interligados pelo consenso das regras do jogo social e 

político, para deliberar ou tomar decisões de acordo com tal descentralização dos 

recursos do poder. Tal formulação é inspirada nas ideias de Alexis de Tocqueville 

(1962), que considerava como principal perigo à democracia a possibilidade de uma 

maioria governar sem qualquer consideração pelas posições minoritárias. Observando a 

sociedade norte-americana, o pesquisador francês salientava a proliferação de várias 

vozes e centros de representação em consonância com uma descentralização 

administrativa e apelo pela responsabilidade individual nas ações dos cidadãos. Esta 

formulação dialoga com a abordagem sobre princípio da transparência e demandas de 

accountability, embora tais ideias estejam em espaços temporais distintos. 

Ciaglia (2013) observa a vertente pluralista da teoria democrática destacando 

dois elementos para pensar pluralismo em termos de qualidade no sistema midiático: 

diversificação (pluralidade de fontes) e concorrência. Em um cenário no qual os meios 

de comunicação são, para muitos cidadãos, o único meio para seguir o debate político, a 

pluralidade dos sistemas de mídia passa a ser requisito para responsabilização vertical-

eleitoral dos agentes públicos, recurso indispensável de accountability. Porém, o autor 
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frisa que não basta pluralidade de fontes para fornecer elementos de pluralidade 

midiática, sendo indispensável que os sistemas de mídia estruturem-se a partir de uma 

lógica da concorrência, na qual diversas representações de convicções políticas, crenças 

religiosas, opiniões e vozes de qualquer representação social fortaleça a estrutura 

democrática, como descreveu Tocqueville. É a lógica do sistema de mercado como 

sinônimo de sistema de autocontrole, em que omissões, falseamentos da verdade e 

vícios na exclusão de grupos sociais são denunciados ou corrigidos pelos competidores 

(ideia semelhante ao pensamento de SARTORI, 1994). Como ratifica Ciaglia:  

That is to say, guaranteeing visibility and representation to the most 

significant views in a society entails granting legitimacy to different forms of 

natural opposition that are crucial to preventing deference to the ruling 

power. The roles that the media play are fundamental, as they represent the 

preferred means by which such views garner public recognition (CIAGLIA, 

2013, p.4).
9
 

 

Críticas referentes aos vícios na aplicação do projeto pluralista nas democracias 

liberais são elencadas por autores como Daniel Hallin, no tocante ao pluralismo 

midiático que advoga em prol de uma igualdade inexistente entre os atores acionados. 

Especificamente referindo-se ao jornalismo, Hallin (1986) acusa os limites do 

pluralismo midiático nas democracias liberais ao denominar ―espaço da controvérsia 

legítima‖ como ambiente discursivo e argumentativo no qual diferentes vozes são 

importantes, mas não necessariamente aquelas consideradas dissidentes de um consenso 

básico (fala-se da Fairness Doctrine – diretriz oficial do jornalismo norte-americano 

entre 1949 e 1997). O sistema midiático acaba reverberando a conjuntura do sistema 

político, ofertando maior espaço para os principais partidos. Por esta corrente crítica, o 

jornalismo constitui-se como campo de afirmação das assimetrias sociais e políticas, 

coadunando com a manutenção da estabilidade democrática em suas desigualdades, 

pelo crivo da imparcialidade e neutralidade em seu tratamento da realidade.  

Para Miguel e Biroli (2010), ao se apresentar como detentor de uma ―verdade‖ 

imparcial (ao contrário dos agentes políticos e representantes de grupos sociais, que são 

afirmativos quanto à própria motivação) a prática jornalística tradicional se acomoda em 

                                                             
9
  ―Ou seja, garantir visibilidade e representação para os pontos de vista mais significativos em uma 

sociedade implica conceder legitimidade às diferentes formas de oposição que são cruciais para a 

prevenção de deferência para com o poder dominante. As funções exercidas pela mídia são fundamentais, 

pois representam o principal meio pelos quais os posicionamentos alcançam reconhecimento público‖ 

(tradução nossa). 
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representações da política e dos conflitos sociais, objetivando a manutenção da política 

dita democrática com limites estabelecidos. Os autores argumentam que o jornalismo se 

apresenta como fiscal de uma ordem que ele não contesta. A saída seria ampliar o 

espaço para disseminação das visões de mundo associadas às diferentes posições na 

estrutura social – matéria-prima das construções de identidades coletivas. É a opção por 

um ―pluralismo social‖, que transcende os limites do pluralismo político. Os autores 

concluem que: 

O resultado é que a política democrática é apresentada sob dois prismas. É 

incompleta e insuficiente diante de um ideal normativo que projeta o público 

como interação equilibrada entre os diferentes interesses, com vistas a um 

bem comum. É, ao mesmo tempo, a celebração dos limites que permitiriam 

uma convivência razoável entre as diferenças, afirmando as vantagens de um 

pluralismo restrito que não fere a ―governabilidade‖ e os pressupostos da 

ordem social vigente. Em seu funcionamento convencional, o jornalismo 

colabora para a afirmação de que a boa política permite o livre curso do 

debate público e garante sua razoabilidade ao neutralizar as vozes que 

explicitam fraturas e conflitos sociais. Incorporá-las significaria situar os 

conflitos no cerne da política (MIGUEL; BIROLI, 2010, p. 74). 

 

Esta crítica dos autores possivelmente está embasada em uma observação de 

como a mídia tem se comportado de modo geral em regimes democráticos. Tal crítica, 

oriunda de uma avaliação empírica, deve sugerir um avanço nas formulações que 

objetivem ―enquadrar‖ a mídia em seu projeto normativo. É nesse sentido que esta 

pesquisa avança no desenvolvimento da metodologia trabalhada. 

Em paralelo, pode-se frisar a ressalva que Maia (2008a) faz do papel dos media 

enquanto fórum que proporciona visibilidade pública aos diversos agentes sociais que 

concorrem para apresentar suas posições. Para a autora, não se deve perder de vista o 

contexto no qual os meios de comunicação estão inseridos, quando se propõem a sediar 

o debate sobre os temas que concernem ao interesse cidadão. Maia destaca a premissa 

para pensar o contexto dos meios de comunicação como fórum plural: 

Os media não podem ser entendidos como canais neutros para a expressão de 

outras fontes, e sim como organizações que controlam o acesso dos atores 

sociais aos seus canais e regulam os fluxos de comunicação. Aquilo que 

ganha a esfera de visibilidade pública constituída pelos meios de 

comunicação é, com frequência, o resultado da competição não só entre os 

agentes sociais para influenciar a percepção pública dos eventos, mas 

também deles com os próprios agentes da mídia (MAIA, 2008a, p. 301).
10

  

 

                                                             
10

 A autora menciona outros pesquisadores: Gamson e Modigliani, 1989; Meyer, 1995; Page, 1996; 

McAdam, 1996; Pan e Kosicki, 2003. 
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Não obstante o imperativo que submete os media a seus próprios modos e 

lógicas de operação, que por vezes não estimula ou favorece a ampliação de debates 

democráticos, as organizações midiáticas possibilitam a conexão entre atores de 

diferentes setores da sociedade (geralmente separados no tempo e espaço), permitindo, 

através da troca de opiniões e informações na esfera de visibilidade, processos de 

debates públicos que posicionam as ações públicas abertas ao escrutínio e à avaliação 

externa (MAIA, 2008a, p. 317). A autora vai trabalhar com dois termos essenciais para 

compreensão da potencial vocação de promoção de pluralidade pelos media: 

visibilidade midiática (onde se dá a constituição de debates) e deliberação pública (o 

quadro teórico da deliberação fornece o aparato conceitual a as ferramentas analíticas 

para tal investigação).  

Por visibilidade midiática entendemos o ―espaço do visível‖ produzido pelo 

aparato tecnológico dos meios de comunicação, onde um imenso conjunto de 

formas simbólicas – pronunciamentos, imagens, ações, eventos – pode ser 

publicizado, publicado, compartilhado [...]. Através desses meios, tais formas 

simbólicas podem se estender no tempo e no espaço, tornando-se disponíveis 

para outros em momentos e lugares distintos. (MAIA, 2008a, p. 94) 

A deliberação pública é desenvolvida por uma pluralidade de agentes 

compostas por coletividades e sujeitos singulares que apresentam 

contribuições distintas, produzindo um processo dialógico que não está sob o 

controle de nenhum deles em particular. Os tópicos do debate são 

processados pelos participantes através de um vaivém de pontos de vista, 

argumentos e posicionamentos. Os embates argumentativos se desenvolvem 

através de um ―toma-lá-dá-cá‖ em aberto (Idem, 2008a, p. 103). 

 

De acordo com esse referencial teórico, a efetividade democrática se realiza na 

necessidade de julgamentos em volume suficiente e com grau de informação adequado 

de modo a representar os interesses em jogo. Maia (2008a) lista alguns atores coletivos 

como conselhos consultivos, associações voluntárias, grupos de pressão, movimentos 

sociais – que podem interferir na constituição de agendas públicas e ações coletivas, 

representando demandas de segmentos sociais excluídos ou restritos no âmbito de 

decisões políticas, galgando outro patamar à medida que tornam seus discursos 

disponíveis pela visibilidade midiática.  Com vistas ao quadro teórico da deliberação, a 

autora aponta cinco indicadores para se examinar a deliberação mediada (associando 

princípios deliberativos com as práticas dos media): acessibilidade; caracterização dos 

interlocutores (papéis institucionalmente definidos dos atores); argumentação (aspecto 

crítico-racional do discurso), reciprocidade e responsividade, reflexividade e 
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revisibilidade de opiniões (os atores podem rever as próprias opiniões para incorporar 

novos aspectos) (MAIA, 2008a, p. 106). 

O indicador acessibilidade será trabalhado na análise de conteúdo nesta 

pesquisa. Por acessibilidade, Maia (2008a) discute quem ganha acesso aos canais da 

mídia e se constitui como fonte para os textos jornalísticos, buscando apontar o grau de 

inclusividade dos diferentes atores nos debates midiáticos.  

 Cabe ressaltar o alerta de Maia (2008a) para o risco de deduções simplistas 

baseadas em um conjunto de medidas classificatórias como índices de acesso, de tempo 

e de espaço concedidos aos agentes que falam na esfera de visibilidade da mídia, pois a 

oportunidade de falar não garante efetividade àquilo que se diz. Logo, a avaliação da 

qualidade democrática do debate passa por um processo complexo sugerido pelos cinco 

indicadores e variável de acordo com a ressonância cultural de certos discursos junto ao 

público. 

Ao coadunar com a compreensão do sistema midiático como um sistema 

heterogêneo permeado pelo conflito entre fins comerciais e valores imprescindíveis para 

sustentação do prestígio do campo, Miola (2012, p. 135), em conformidade com Maia, 

afirma que o processamento de informações através da lógica empresarial pode 

favorecer determinados discursos que destacam enquadramentos em razão de outros, 

reforçando e reproduzindo assimetrias de poder existentes na sociedade (a esfera de 

cidadania possivelmente com menor participação e acesso em relação aos agentes do 

centro do sistema político). Portanto, no tocante ao jornalismo especificamente, é 

preciso observar empresas e profissionais que agem na potencial arena para deliberação 

pública norteados também por interesses particulares, mas que devem concorrer para 

disponibilização, em diferentes espaços, das múltiplas perspectivas representadas sobre 

determinada questão, efetivando pluralidade na formação de uma opinião pública e no 

agendamento de demandas dos centros decisórios políticos. 

Afirmar a potencial capacidade dos media em ajudar o público a deliberar 

implica na avaliação empírica do modo de disposição das informações necessárias sobre 

determinado evento, e suas respectivas interpretações favoráveis e contrárias; 

concomitantemente, passa pela avaliação de exclusões e negligências de questões e 

interpretações possíveis, que impeçam ou falseiem o debate democrático. Não deve se 

perder de vista os processos de seleção, enquadramento e agendamento promovidos 
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pelos agentes dos media no que concerne à proeminência de determinados debates e 

seus respectivos atores sociais que falam, caracterizados e mais ou menos legitimados, 

conforme a operação midiática. Como destaca Maia (2007, p. 104), os próprios agentes 

sociais (fontes) podem adotar diferentes formas de comunicação pública – ora optando 

pelo silêncio, ora desenvolvendo discursos monologais e auto referenciais, além da 

referência recíproca (respondendo ou ponderando proposições de seus parceiros). No 

leque desses atores sociais que potencialmente interferem no jogo político, estão os 

representantes do centro do sistema político, representantes de partidos políticos, 

especialistas dos diferentes sistemas funcionais, agentes do mercado, grupos de 

interesses e ativistas das organizações cívicas, além do conjunto de cidadãos (MAIA, 

2007, p. 103). 

Contudo, convém destacar que este trabalho não objetiva adentrar na discussão 

acerca da potencialidade dos media em representar um fórum contribuinte para 

deliberação pública, uma estrutura favorável à troca de argumentação pública, com 

características parcialmente análogas ao conceito de esfera pública atualizado por 

Habermas em Direito e Democracia. O texto de Maia (2007) é sugestivo ao apontar a 

amplitude do tema quando revisita as alterações do conceito no pensamento 

habermasiano. Diante da ausência de uma teorização mais detalhada e densa sobre as 

instituições de mídia como parte de um sistema na obra de Habermas, a autora (em 

diálogo com outros autores) é categórica na distinção conceitual: 

 

Os media em si não podem ser compreendidos como uma esfera pública, 

como Habermas, ambiguamente, sugere e alguns de seus seguidores 

assumem expressamente. Para evitar esse equívoco, é fundamental fazer a 

distinção entre ―espaço midiático de visibilidade‖ — aquilo que é 

disponibilizado para o conhecimento comum — e ―esfera pública‖ - o locus 

da argumentação (Gomes, 1999). Os meios de comunicação disponibilizam 

expressões, discursos, imagens e eventos para o conhecimento comum. Não 

só informação e material jornalístico mas, também, programas de 

entretenimento, telenovelas e peças publicitárias — que colocam em cena 

controvérsias e dramas vivenciados concretamente por indivíduos e grupos - 

podem vir a alimentar diferentes discussões politicamente relevantes, fora do 

ambiente mediático (Stevenson, 2002, pp. 68-74; Tufte, 1999; McLeod, 

Kosicki e McLeod, 2002; Maia e Marques, 2003; Abreu, 2003; Maia, 

2007).).Os media podem, assim, ajudar o público a deliberar, isto é, adquirir 

informações necessárias, especificar interpretações, processar argumentos 

favoráveis e contrários à determinada matéria e, assim, gerar atitudes 

racionalmente motivadas (Kim, Wyatt e Katz, 1999; Gamson, 2001; Bennett 

e Entman, 2001; Scheufele, 2000) (MAIA, 2007, p. 102). 
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Sem pretender aprofundar na tradição teórica própria à ciência política que 

versa sobre o pluralismo nas teorias democráticas, este trabalho apenas apresenta uma 

breve exposição de como se relaciona a pluralidade enquanto valor caro à atividade 

jornalística e seu valor correlato na literatura do regime democrático que fundamenta a 

existência do ofício informativo. Com efeito, a menção a críticas ao modelo pluralista 

situa a densidade dos desdobramentos teóricos que não enxergam tal valor como 

inquestionável. Em síntese, cabe pontuar que a defesa do pluralismo e da diversidade na 

mídia pode ser reconduzida a dois tipos de argumentos: um de natureza ―democrática‖ e 

outro de natureza ―sócio-cultural‖. Como explica Miriam Wimmer (2011): 

Do ponto de vista da teoria democrática, argumenta-se que o debate político 

requer um livre fluxo de ideias apto a permitir a participação informada dos 

cidadãos; nesse sentido, aponta-se que as instituições midiáticas são de 

importância central para o funcionamento da democracia, ao viabilizar (ou 

inviabilizar) o direito de participação e o livre intercâmbio de ideias que são 

requisitos para a formação da ―opinião pública‖ ou da ―vontade do povo‖.  

Sob o aspecto social e cultural, é salientado o relevante papel da mídia na 

consolidação da identidade nacional e na preservação da cultura e idioma 

locais, assim como na defesa de interesses de grupos minoritários; nesse 

sentido, as instituições midiáticas se prestam à realização (ou violação) de 

direitos fundamentais, especialmente aqueles ligados à identidade étnica, 

cultural e religiosa (às vezes chamados de ―direitos à diferença‖ e 

contextualizados no debate sobre o multiculturalismo) (WIMMER, 2011, p. 

3). 

 

Diversas abordagens poderiam expressar as configurações dessa relação 

simbiótica entre jornalismo e democracia. Códigos deontológicos geralmente explicitam 

os pontos similares entre princípios democráticos e valores jornalísticos, como a 

pluralidade. A constituição da Federação Internacional de Jornalistas (IFJ, 2007, p. 1) é 

enfática na associação entre prática profissional e ambiente democrático pluralista. Na 

descrição da Federação, sua criação é assim definida: ―It has been created to deal with 

matters related to trade unionism and the practice of the profession of journalism. It is 

established in the context of support for pluralist democracy and fundamental human 

rights.
11

‖ Quanto aos objetivos, dispõe: ―To promote and maintain editorial democracy; 

To promote the social role of journalists and the profession of journalism, particularly 

its contribution to democracy and freedom‖
12

 (IFJ, 2007, p. 2). Este exemplo corrobora 

o entendimento de que, não obstante a ocorrência de possíveis desvios tanto na prática 

                                                             
11

 Foi criada para tratar de assuntos relacionados ao sindicalismo e à prática da profissão jornalismo. É 

estabelecida no contexto do apoio à democracia pluralista e dos direitos humanos fundamentais (tradução 

nossa). 
12

 Promover e manter a democracia editorial; Promover o papel social dos jornalistas e da profissão 

jornalismo, particularmente a sua contribuição para democracia e liberdade (tradução nossa). 
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jornalística quanto no jogo democrático, a pluralidade está situada no âmbito do 

jornalismo e da democracia, de modo que a busca por práticas mais plurais e diversas 

consolide o projeto normativo. 

No próximo item, serão apresentadas implicações na operacionalização da 

pluralidade no jornalismo, de modo a perseguir a fundamentação de indicadores de 

avaliação de tal requisito em uma cobertura jornalística. 

 

1.6 - Pluralidade: Operacionalização no jornalismo 

 

O ponto central da ideia de pluralidade na prática jornalística consiste na 

exposição de diferentes atores, versões, argumentos e opiniões na construção narrativa e 

descritiva de um fato ou defesa de uma ideia. De fato, autores como Davide Morisi 

(2012) defendem que, mesmo com um marco regulatório que alcance avanços no 

pluralismo de conteúdo, o mesmo falhará se não ―entregar‖ isso à sociedade, ampliando 

a qualidade da informação que a torna mais apta para negociar num ambiente 

democrático vigoroso. A pluralidade seria um expediente destinado à persecução do 

equilíbrio necessário à produção do conhecimento jornalístico, atendendo à perspectiva 

ética e político-democrática que exige o direito de participação dos diferentes pontos de 

vistas em situação potencial de conflito. 

Em códigos deontológicos, é observável constante referência ao caráter 

quantitativo e qualitativo das fontes na cobertura jornalística, enquanto um indicador de 

pluralidade. No Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, da Federação Nacional dos 

Jornalistas (FENAJ), pode ser verificada a preocupação com tal tipo normativo:  

Art. 7º O jornalista não pode: 

III - impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de 

ideias;  

Art. 12. O jornalista deve:  

I - ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, 

antes da divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições 

envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente aquelas que são 

objeto de acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas 

(FENAJ, 2007). 
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De igual modo, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) dispõe os seguintes 

preceitos em seu Código de Ética e Regulamentação: 

5. Assegurar o acesso de seus leitores às diferentes versões dos fatos e às 

diversas tendências de opinião da sociedade. 

6. Garantir a publicação de contestações objetivas das pessoas ou 

organizações acusadas, em suas páginas, de atos ilícitos ou comportamentos 

condenáveis (ANJ, 2014). 

 

 

Pode-se dizer que um dos principais entraves entre o dever-ser normativo e a 

operacionalização da pluralidade nas coberturas jornalística refere-se à natureza das 

fontes. Como fora destacado anteriormente, a lei das três fontes constituiu-se na 

operação que persegue a troca de informações, em especial entre porta-vozes dos 

diferentes interesses mobilizados em torno de determinado assunto. Entretanto, uma 

série de pesquisadores constatam vícios relacionados à exaustiva recorrência dos 

jornalistas às fontes oficiais e fontes autorizadas pela via do poder social que exercem. 

Autores como Stuart Hall et al. (1978), ao falarem da forte asserção das fontes oficiais 

no processo de produção de notícia, defendem que as concepções jornalísticas de 

―competência‖ e ―credibilidade‖ ajudam a assegurar que as notícias estejam 

dependentes de fontes oficiais ―legítimas‖, ocorrendo um acesso demasiado daqueles 

que estão em posições institucionais poderosas e privilegiadas.   

Pierre Bourdieu (1980) e Murray Edelman (1980) chamam a atenção para o 

relacionamento entre entidades corporativas privadas, elites políticas e instituições 

midiáticas, o que comprometeria os procedimentos argumentativos que, em tese, 

deveriam evocar multiplicidade de manifestações. Habermas (2006) sublinha essa 

tendência de os profissionais dos media produzirem um discurso de elite, alimentado 

pelos atores que disputam acesso aos media e influência sobre eles. Page (1996), Gomes 

(2004) e Porto (2007) refletem sobre os vícios nos discursos argumentativos 

apresentados pelos media em decorrência do privilégio e proximidade dos profissionais 

com agentes internos do campo político e determinadas elites sociais. É o que Simone 

Chambers (2007) denomina como ―assimetria argumentativa‖. 

 A consequente saída seria uma maior aproximação do jornalista com 

fragmentados segmentos sociais. Traquina (2003, p. 198) sugere que ―os jornalistas 

precisam ouvir mais os cidadãos e fazer a cobertura de temas que são importantes para 

os cidadãos e não apenas para as fontes habituais‖. Para ele, as coberturas devem 
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apontar para o cidadão, para ―sua capacidade de compreensão dos assuntos cívicos e de 

avaliação crítica das notícias‖. Por um prisma analítico genérico da comunicação, em 

seu viés marxista, Genro Filho (1997) também chama atenção para o deslocamento das 

demandas sociais para o centro do processo de mediação da comunicação social: 

Assim, dar realmente a palavra ao povo significa, de fato, como diz Mattelart, 

muito mais do que oferecer o microfone ou a máquina de escrever aos 

populares, pois isso já feito hoje, em certa medida, pelos jornais (cartas à 

redação), rádios e TVs (entrevistas, pesquisas, etc). Trata-se, 

fundamentalmente, de criar as mediações e os canais adequados para que os 

conteúdos sociais (o plural aqui é indispensável) que, antes eram desprezados 

na comunicação, passem a ter hegemonia no processo. O que é diferente de 

manipular o meio de comunicação diretamente (GENRO FILHO, 1997, p.  

122). 

 

Ao fazer a crítica à produção da imparcialidade no jornalismo, Miguel e Biroli 

(2010) pontuam que o pluralismo pode ser entendido como valor instrumental que 

impede ruptura na ética do respeito pela verdade, ao perseguir múltiplas fontes de 

informação. Entretanto, o equilíbrio entre as diferentes tendências apresentadas no 

noticiário é a reiteração das perspectivas dos jornalistas, constituídas pela ideologia 

profissional, pressões e posição social. Para os autores, o pluralismo de vozes parte de 

uma posição não plural, que o limita e condiciona: por isso se fala de um ―simulacro de 

pluralidade‖ no noticiário jornalístico. 

As vozes tornadas públicas são justamente aquelas que se inserem em uma 

configuração prévia dos discursos, que permite a expressão dentro dos limites 

daquilo que os jornalistas consideram publicamente relevante e politicamente 

razoável. O ―equilíbrio‖ constituído é, portanto, a reiteração das perspectivas 

sociais dos jornalistas, a partir de um conjunto específico de vozes chamadas 

a compor uma ordem discursiva fundada nos valores sociais compartilhados 

pelos integrantes do campo jornalístico em um dado momento. Assim, a 

diversidade social é mal representada no jornalismo, que universaliza a 

perspectiva social de seus agentes, apresentando-a como neutra (MIGUEL; 

BIROLI, 2010, p. 70). 

 

 

Embora os autores façam a ressalva de que a afirmação da pluralidade social 

ou a defesa da ampliação das perspectivas sociais presentes não pretende ser panaceia 

para todos problemas informativos, a crítica das representações de pluralidade presentes 

no discurso jornalístico por si só não apresenta caminhos práticos para aperfeiçoamento 

de práticas mais adequadas ao enfrentamento dos vícios próprios à pluralidade e 

natureza das fontes. 
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 Pablos e Mateos, citados por Amado Suárez (2007), ao falarem de etiquetas de 

qualidade para produtos jornalísticos, citam como indicador de conteúdo jornalístico a 

pluralidade de fontes utilizadas e citadas, a frequência do uso de fontes corporativas e 

uso de base de documentos primários, entre outros.  Lidia de la Torre e Maria Teresa 

Téramo (2007) também enumeram como indicadores da qualidade jornalística o número 

de fontes e o grau de equidade da pauta editorial. Para Amado Suárez (2007), o exagero 

na utilização de fontes orais, de material proveniente de assessoria de imprensa de 

instituições governamentais ou privadas, sem o devido processo de revisão ou 

contraditório, representam indicativos de um jornalismo no qual a investigação está 

ausente. 

Luiz Augusto Egypto de Cerqueira (UNESCO, 2010), ao elaborar uma matriz 

analítica que funciona como um marco organizativo para agregar academia e mercado 

na elaboração de avanços para o setor jornalístico, elenca uma série de indicadores que 

podem auxiliar na investigação sobre que pluralidade é operada em organizações 

jornalísticas: 

• É claro para a Redação que o compromisso do veículo é com a sociedade e 

não com suas fontes de informação? 

• As opiniões e comentários são apresentados de maneira a que o público 

possa distingui-los, de forma clara, do noticiário? 

• A informação veiculada reflete de maneira equitativa a pluralidade de 

pontos de vista representados na sociedade? 

• Normas sobre a cobertura jornalística destacam explicitamente a 

necessidade de a apuração garantir pluralidade de fontes, inclusive de grupos 

marginalizados? 

• A organização estimula o consenso em torno da diversidade e da 

pluralidade como elementos básicos e de impacto direto na qualidade do 

produto jornalístico? 

• A diretoria executiva tem compromisso público com pluralismo de opiniões 

e pontos de vista veiculados nos produtos jornalísticos da organização? 

• A organização adota políticas claras de separação entre os interesses da área 

comercial e o trabalho jornalístico da redação? 

• A pauta jornalística considera a missão de fornecer informações que ajudem 

os cidadãos a participar da vida pública e política? 

• A pauta jornalística esforça-se por acompanhar os movimentos sociais? 

• Há orientação editorial de garantir espaço para as Minorias? (UNESCO, 

2010). 

 

 

É interessante perceber que, além da abordagem com a operação da pluralidade 

estritamente, foi incluso neste recorte do trabalho de Cerqueira, a preocupação com a 

separação entre interesse da área comercial e trabalho jornalístico; bem como a atenção 

voltada aos processos sociais enquanto fomentadores da produção jornalística, o que 

poderia sugerir alusão à crítica pluralista feita por Miguel e Biroli, entre outros autores. 
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O que pretende ser trabalhado nesta pesquisa é justamente o desenvolvimento de 

ferramentas que possibilitem mensuração da aplicação do requisito pluralidade em 

determinada cobertura, de modo a averiguar se o conteúdo de determinado veículo de 

comunicação está em conformidade com suas próprias garantias oferecidas. 
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2. Responsabilidade social da mídia e processos de accountability 

 

A emergência em profusão de publicações que afirmam aspectos normativos 

caros ao exercício do jornalismo, após mais de um século de relativa estabilidade na 

operacionalização e reconhecimento universal, desperta a reflexão sobre uma nova 

ressignificação do dever ser da atividade profissional. Ressignificar, aqui, não confere 

necessariamente negação ou revolução do que fora praticado neste itinerário, mas 

possivelmente, confere ênfase a postulados embrionários do jornalismo que o difere de 

outras representações ou narrativas comunicacionais com o advento das novas 

tecnologias de informação. Logo, a publicação ou atualização de códigos deontológicos, 

manuais de redação, princípios e orientação editorial, debates públicos sobre a formação 

de conselhos de imprensa e sobre a atuação dos veículos jornalísticos (como 

observatórios de imprensa) evocam, em suma, o debate sobre o papel do jornalismo nas 

democracias ocidentais, e consequentemente, a responsabilidade social inerente à 

atividade. 

Neste capítulo, serão destacadas algumas reflexões sobre responsabilidade 

social do jornalismo, das quais emana a ideia de processos de accountability e do 

reforço ético da profissão na perspectiva de oferecer um serviço público. Discussões 

sobre a atuação da imprensa enquanto agente e fórum de deliberações na política 

também serão suscitadas em uma breve revisão à literatura das teorias sobre 

democracia. Parte-se do reconhecimento da importância do jornalismo de informação 

pública ou de interesse público enquanto serviço imprescindível na lógica interna de 

uma democracia.  Frente a um cenário de crescimento populacional e especializações 

que acentuam a complexidade das sociedades contemporâneas, o ambiente dos meios de 

comunicação social, especificamente a instituição jornalística, ascende como esfera que 

possibilita o conhecimento e reflexão dos assuntos concernentes à coletividade. Como 

salienta Gomes (2004), este fórum é a caracterizado pela capacidade de aglutinar a 

maioria dos cidadãos, contribuindo potencialmente para as tomadas de decisões 

políticas: 

A esfera da comunicação controla praticamente todo o provimento de 

informação e comunicação de interesse político e praticamente todo o fluxo 

de mensagens da esfera política em direção à esfera civil, constituindo-se 

fundamentalmente na única janela para a realidade política para a maioria dos 

cidadãos. Em virtude disso, a esfera da comunicação é predominante na 
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formação das imagens e opiniões públicas políticas, que interferem 

diretamente nas eleições e no governo (GOMES, 2004, p. 419). 

 

Diferentes correntes teóricas vão explicar a atuação dos media nessa relação 

entre sociedade civil e cenário político, e ao apresentá-las, Gomes (2004) sinaliza para a 

importância de entender o jornalismo pela compreensão do processo no qual a 

informação é um produto negociado no âmbito da relação entre audiência e anunciantes 

– e tal indústria da informação difere seus produtores de outros agentes comunicacionais 

de outros campos sociais.  

Deste modo, nessa abordagem sobre responsabilidade social do jornalismo, 

deve-se pontuar, inicialmente, aspectos acerca da legitimidade e reconhecimento social 

da atividade (expostos no capítulo anterior), e em um segundo momento, dimensões 

normativas deontológicas alinhadas com esta propriedade da atividade; a partir desse 

panorama, apresenta-se propriamente uma atualização do debate pertinente às 

responsabilidades da atividade jornalística em regime democrático. 

 

2.1 - Dimensões deontológicas 

 

A legitimidade do jornalismo em intermediar e agendar a discussão política 

entre agentes políticos e sociedade civil, além de situada no itinerário sócio-histórico 

referido, foi construída por meio da reflexão contínua sobre princípios norteadores dos 

profissionais da notícia. Um olhar ao dever-ser da instituição em conformidade com as 

demandas do público - público este do qual, com a consolidação dos regimes 

democráticos, emergiu a ideia de cidadania – que provoca o jornalismo a situar suas 

diretrizes em função da responsabilidade para com seu público-cidadão, ainda que este 

olhar muitas vezes tenha sido direcionado a um mero público-consumidor.  

Essa percepção ambígua do receptor enquanto cidadão ou consumidor está 

localizada na tensão entre a operação de uma ética normativa inegociável e uma 

deontologia empresarial. Blázquez (1999) julga não ser possível separar os ideais éticos 

informativos da submissão aos organogramas empresariais complexos (que engloba 

acionistas, gestores, técnicos de produção e profissionais de comunicação), ocorrendo o 
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risco da interferência do lucro sobre a verdade, e dos interesses dos acionistas sobre a 

liberdade de expressão e consciência. O decréscimo de responsabilidade por parte dos 

jornalistas, segundo Blázquez, autoriza um agendamento de temas convenientes ao 

emissor, priorizando o debate em torno de seus próprios objetos, o que seria uma 

mudança do paradigma ético: 

Os problemas éticos surgem em todos os interstícios da atividade 

informativa, e os critérios éticos atuais mudam de paradigma. Insisto em que 

a grande virada ética dos Meios de Comunicação Social contemporâneos 

consiste no seu deslocamento progressivo rumo às instâncias de poder nos 

âmbitos econômico, político e ideológico. O padrão ético já não é mais a 

verdade objetiva como paradigma ideal, mas a sinceridade subjetiva com a 

menor carga possível de responsabilidade. Já não se trata de informar de 

acordo com a realidade, mas de informar ―criando‖ a realidade que mais 

interessa ao emissor ou ao destinatário. A verdade informativa, sob o novo 

padrão ético, não é a que se refere a uma realidade original e que se transmite 

pelos canais informativos, mas sim aquela que o próprio meio fabrica e 

transmite como sua obra exclusiva (BLÁZQUEZ, 1999, p. 26). 

 

Esta afirmação do autor possivelmente possa ser empiricamente comprovada 

neste trabalho, quando das análises do critério pluralidade na cobertura do Jornal 

Nacional, especificamente se admitirmos que a empresa de comunicação, enquanto 

parceira do evento Copa do Mundo FIFA, produz material informativo pela condição de 

emissora oficial. Ora, o recorte editorial que apresenta os preparativos para o torneio 

provavelmente condicionará a cobertura a apresentar uma imagem do evento positiva ou 

interessante aos seus promotores. De qualquer sorte, é importante situar historicamente 

que essa tensão entre valores normativos do jornalismo e pressões do aparato 

empresarial e mercadológico converge também para discussões acerca de limites e 

responsabilidades circunscritos à atividade jornalística. 

Em 1947, o Pronunciamento da Comissão sobre Liberdade de Imprensa - 

Relatório da Comissão Hutchins - já alertava para necessidade de se pensar uma nova 

responsabilidade pública para a imprensa, indagando se a iniciativa não regulada de 

agentes privados poderia ser, de algum modo, danosa ao direito e necessidade do 

consumidor em receber um produto não contaminado deliberadamente pelos interesses 

da política geral do ―laissez faire” (HOCKING, 1947). Não se discutia o direito moral e 

legal de proclamar opiniões. O elemento novo na discussão era a concepção de direito 

do usuário, e consequentes elementos de obrigação pertinentes ao emissor. Essa noção 

de responsabilidade social, compartilhada entre sociedade civil e imprensa, é sugerida 

no documento:  
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Denotarão acaso tais analogias que o caminho do futuro para a imprensa 

também será certo grau de fiscalização e cooperação públicas e 

possivelmente de regulamentação? Não há de fugir de uma responsabilidade 

social total pela qualidade do serviço de imprensa para o cidadão; a 

comunidade não pode delegar a outro órgão qualquer toda a responsabilidade 

final de uma função em que talvez esteja em jogo sua própria existência 

como sociedade livre (HOCKING, 1947, p. 211). 

 

A sugestão pela autocorreção, o reconhecimento de que faltas e erros 

jornalísticos são potenciais riscos públicos, a afirmação da imprensa enquanto agente de 

destruição ou edificação das bases de seu próprio significado prevista no relatório 

(HOCKING, 1947), ratifica a antecedência histórica da eclosão de conflitos imanentes 

ao jornalismo em sua normatização e práxis, curiosamente ambientado no país 

estimulador prioritariamente das liberdades individuais e profissionais, em detrimento 

ao Estado. Blázquez (1999) enfatiza justamente esse contexto espaço-temporal, quando 

pondera sobre o relatório da Comissão Hutchins: 

Este célebre relatório – independente do seu caráter especificamente norte-

americano e prescindindo dos juízos de valor que possam ser emitidos sobre 

ele – dá a conhecer a necessidade de impedir os abusos da imprensa mediante 

o cumprimento responsável de alguns princípios éticos livremente aceitos por 

todos os implicados na tarefa de informar. Como detalhe interessante, cabe 

notar que ao mito norte-americano da liberdade da imprensa soma-se agora a 

consideração pela busca da verdade objetiva como aspiração ética também 

indispensável (BLÁZQUEZ, 1999, p. 36). 

 

Blázquez (1999) afirma que o relatório estimulou o aparecimento de códigos 

deontológicos do jornalismo, mas não conseguiu evitar que a desconfiança ou crise de 

credibilidade da imprensa se agravasse dramaticamente. Bertrand (2002) situa a 

proliferação de códigos de deontologia como adoção equivocada de órgãos de imprensa 

escrita e eletrônica com fins únicos de aumentar a credibilidade da instituição, uma 

espécie de receita de relações públicas. Inseridos no âmbito do liberalismo clássico, 

promovem a autodisciplina como mecanismo único de controle, em detrimento a 

incorporação de mecanismos internos susceptíveis de aumentar a responsabilidade. Esse 

apego à liberdade negativa por parte da imprensa, segundo o autor, além impossibilitar 

o código por si só de melhorar o comportamento de uma empresa, demonstrou ser 

ineficaz, pois os violadores do código raramente são citados perante uma comissão 

disciplinar, permanecendo ocultos ao público. O mérito do código estaria em preencher 

um papel elusivo mais nobre – ao estabelecer uma cultura organizacional socialmente 
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responsável (BERTRAND, 2002, p. 83). Daniel Cornu (1998) corrobora no diagnóstico 

dessa disseminação de códigos deontológicos: 

Esta proliferação deontológica manifesta o interesse da mídia pelas questões 

da ética normativa. Ela revela, igualmente, uma tendência utilitarista cujo 

objetivo final é conciliar a aplicação de regras com práticas e costumes 

permitindo responder às supostas expectativas do público e de maximizar 

assim os benefícios da atividade ligada à produção de notícias. Ela indica um 

recurso à utilização estratégica da ética: pela fixação de normas, transmitir 

uma boa imagem da profissão ou do meio de comunicação, estimular uma 

sensação de confiança no público, promover o reconhecimento e maior 

credibilidade, dissuadir os poderes públicos de intervir na regulamentação do 

jornalismo (CORNU, 1998, p. 26). 

 

Bertrand (2002) indica que a difusão de códigos pode significar que exista uma 

demanda por outro expediente que não esteja circunscrito entre a consciência ética e 

aplicações de sanções legais (fora regulação do Estado). Com efeito, o autor propõe 

uma terceira via: a noção de qualidade, originada da combinação de mercado, lei e ética. 

Falhas de jornalistas e mídia que não podem ser sanadas por códigos ou tribunais (como 

a publicidade disfarçada e a combinação informação/entretenimento), tampouco pelo 

mercado (estimula muitas dessas falhas), restando a um controle de qualidade, por meio 

de diversos dispositivos, um fórum comum e ponto pacífico entre donos dos meios, 

jornalistas e usuários que desencadeie aperfeiçoamento de processos e produtos 

comunicacionais. Esta obra do pesquisador francês apresenta modelos de sistemas de 

responsabilização da mídia (MAS – Media Accoountability Systems), que consistem em 

qualquer meio de cobrar da mídia a cumprir adequadamente seu papel. A pretensão por 

trás desses mais de sessenta dispositivos listados é sustentada pela noção de qualidade 

dos produtos midiáticos, na qual é fundamental o requisito do acompanhamento crítico 

dos processos e produtos: 

Mas, para começar, o que vem a ser uma mídia de qualidade? Antes de tudo, 

uma mídia que serve aos cidadãos. Uma mídia que assume todas as suas 

funções (e não apenas relata o que aconteceu ontem) perante todos os 

segmentos da população (e não apenas a maioria, os ricos, uma casta ou uma 

minoria barulhenta). Para prestar bons serviços, os meios de comunicação 

devem estudar e examinar os inúmeros grupos que constituem seu público. 

Devem suprir o povo de informação importante e interessante, num estilo 

atraente. Não se trata apenas de satisfazer-lhe os desejos, mas também (a 

longo prazo) as necessidades. E uma vez entregues, os produtos precisam ser 

avaliados criticamente pelos consumidores (BERTRAND, 2002, p. 24). 
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Este trabalho não envereda pela discussão estrita sobre qualidade no 

jornalismo, que evocaria diferentes correntes antagônicas na elaboração e defesa de 

parâmetros que sustentam a possibilidade empírica de verificação da qualidade 

(GUERRA, 2008; GOMES, 2006; DUARTE, 2013). Também não cabe nestas linhas o 

resgate da sustentação teórica da normatividade ética adotada pela tradição jornalística, 

trabalhado na obra de Cornu (1998) e Bertand (1999). Defende-se aqui a transposição 

do limite da simples deontologia profissional (que apela à moral individual do 

jornalista) que embora fundamental, periga estagnar as proposições concernentes às 

expectativas do público em matéria de deontologia do jornalismo e sua responsabilidade 

ética (CORNU, 1998). A ampliação do papel dos receptores dos conteúdos noticiosos é 

fundamental nesse conflito deflagrado nos processos de produção da notícia, entre o 

imperativo deontológico e as pressões oriundas da sustentabilidade financeira 

empresarial do negócio jornalístico. Como sintetiza Cornu (1998, p. 84), esta tensão 

manifesta a dificuldade de conciliar o interesse público (ideia baseada na função da 

informação dentro das sociedades democráticas) e os interesses do público (noção 

relacionada à comercialização das notícias).   

Em face este cenário pode-se localizar o documento Princípios Editoriais das 

Organizações Globo, que será trabalhado adiante neste trabalho. Suas formulações, de 

modo geral, são elusivas no tocante a propostas de canais de reposta social na 

verificação do conteúdo, bem como previsão de sanções quando não houver o 

cumprimento das garantias asseguradas pela própria empresa. Reforça-se, portanto, a 

crítica feita por autores como Bertand e Cornu a respeito do uso de códigos 

deontológicos como ferramenta única de promoção de expedientes de aperfeiçoamento 

dos produtos jornalísticos. A publicação de cartas de princípios editoriais, no modo 

como disponibilizado pelas Organizações Globo, pode representar, tão somente, um 

mecanismo estratégico do ponto de vista comercial de reforço da credibilidade junto ao 

público, ainda que por uma via de mão única, sem experiência empírica. Esse contexto é 

previsto por Cornu (1998): 

As empresas de comunicação têm total liberdade de elaborar certas normas. 

A aplicação de princípios jornalísticos soma-se dessa maneira à definição da 

linha editorial, ou dela faz parte. Existem normas internas que reforçam 

assim as normas profissionais dos jornalistas ou as declinam conforme o 

contexto de atividade da empresa. Tais códigos exercem uma função 

meramente normativa, e raramente estão desprovidos de objetivos 

estratégicos: trata-se de manifestar ao público que a empresa tem regras a 

respeitar, o que aumenta a confiança do mesmo. A aplicação das regras fica 
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assim totalmente submetida a um autocontrole, que é exercido por vias 

hierárquicas ou que pode ser confiado a um mediador pertencente ao quadro 

de funcionários da empresa (CORNU, 1998, p. 133). 

 

A viabilização dos procedimentos que subsidiem o debate público sobre o 

funcionamento da mídia, conferindo transparência aos fatores materiais e personagens 

implicados na produção e difusão de informações, compete aos veículos e à comunidade 

profissional dos jornalistas (CORNU, 1998). Porém, uma regulamentação 

administrativa independente, oriunda e desenvolvida pela sociedade civil, em 

conformidade com as propostas de MAS elencadas por Bertrand (2002) e já 

desenvolvidas em alguns países são igualmente necessárias neste processo de reforço 

ético enquanto práxis de aperfeiçoamento de produtos jornalísticos. E nessa perspectiva, 

as contribuições de dimensão deontológica encaminham expedientes de transparência e 

responsabilização dos agentes noticiosos no que concerne ao seu dever-ser nas 

sociedades democráticas.  

 

2.2 - Processos de accountability em razão da responsabilidade social no 

jornalismo 

 

A atuação da mídia nas sociedades democráticas ocidentais pode ser 

sistematizada em modelos teóricos, e dois deles, em especial, são destacados nesta 

pesquisa: o regime liberal e o regime de responsabilidade social. O regime liberal, 

inspirado na tradição iluminista do século XVIII e consagrado enquanto norma 

internacional a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948) 

entende que todos os fatos devam ser relatados e que todas as opiniões sejam postas no 

―mercado das ideias‖. Sem a interferência do Estado, o ser humano discerne a verdade e 

nela se inspira para projetar seu comportamento. Contudo, a intensa comercialização 

gerou a concentração dos meios, e o poder de mediar as discussões entre esfera política 

e esfera civil ficou designada a poucos proprietários que não foram eleitos nem eram 

necessariamente ansiosos por servir prioritariamente à coletividade.  

Isso colocou em xeque o protagonismo deste modelo, emergindo o regime de 

responsabilidade social por volta da segunda metade do século XX, como ilustra o 

Relatório da Comissão Hutchins.  Nesta doutrina, ainda é preferível que a mídia não 
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seja propriedade do Estado, nem esteja submissa ao seu controle. No entanto, os meios 

de comunicação não são concebidos apenas pela perspectiva de gerar lucros, mas sim, 

para além da busca pela rentabilidade, devem ser responsáveis perante os diversos 

grupos sociais, respondendo a suas necessidades e desejos. Em caso de não prestação do 

serviço a contento, a mídia deve reagir, seja por vias próprias, seja por provocação 

legítima e necessária do Parlamento. Daí a preocupação da mídia com deontologia 

(BERTRAND, 1999). 

As instituições de comunicação incorporam a liberdade editorial em relação 

aos poderes (Modelo Liberal ou Teoria Libertária) às bases da Teoria da 

Responsabilidade Social da Imprensa. Assim, deve-se proporcionar um relato veraz dos 

acontecimentos diários dentro de um contexto provedor de significados, fomentando a 

constituição de um ―fórum para intercâmbio de comentários e críticas‖ (PAULINO, 

2009; SCHUMUHL, 1984). Por esta perspectiva, cabe ao jornalismo a apresentação de 

um panorama dos principais grupos que formam a sociedade, e disponibilizar ao 

domínio público, as informações consideradas secretas pelo governo. Tal ideia está 

localizada no modelo que prevê o direito do cidadão em conhecer a informação pública, 

incluindo acesso aos documentos do governo – desde que não sejam protegidos por 

sigilo, este publicamente justificado (PAULINO, 2009). 

A perspectiva da mídia enquanto produtora de um serviço público está 

fundamentada nesse modelo da responsabilidade social, pois mesmo nos lugares onde a 

imprensa não desfruta de estatuto jurídico ou de garantias constitucionais, a tradição 

reconhece-lhe privilégios que a colocam entre os serviços públicos. Estes direitos legais 

ou consuetudinários, a mídia os exerce em nome dos cidadãos. A delegação não tem 

base contratual explícita e, para conservá-la a imprensa deve merecê-la – fornecendo 

um serviço de qualidade (BERTRAND, 1999). Já os veículos que se utilizam do 

espectro radioelétrico de titularidade pública, pela limitação e escassez na 

disponibilidade do recurso, estão circunscritos ao sistema de concessão. Todavia, as 

entidades reguladoras não fazem censura prévia, somente intervindo após a emissão 

para verificar a conformidade do produto com o marco legal e os compromissos 

contratuais, além de possíveis desdobramentos no âmbito do poder judiciário 

(PAULINO, 2009). 



56 
 

No Brasil, a noção de serviço público por parte dos radiodifusores tem uma 

singularidade (ou obscuridade). Embora a Constituição Federal, em seu artigo 175, 

incumba ao Poder Público ―na forma de lei diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço públicos, dispondo a lei 

sobre: o regime das empresas concessionárias; os direitos do usuários; política tarifária; 

e obrigação de manter o serviço adequado‖ (BRASIL, 1988), a Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995 (Lei de Concessões), em seu artigo 41 sentencia o afastamento de sua 

aplicabilidade ao serviço de radiodifusão: ―O disposto nesta Lei não se aplica à 

concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens‖ (BRASIL, 1995). Todavia, embora os direitos dos usuários e a obrigação de 

manter serviço adequado ainda não estejam positivados e consagrados sob parâmetros 

legítimos e elevados por um mínimo consenso (árduo entrave na Comunicação Social), 

a crescente contestação dos produtos oferecidos pelos principais veículos de 

comunicação por setores da sociedade civil organizada indica possível inviabilidade na 

continuidade do modelo atual de baixa integração das respostas sociais nos processos e 

produtos jornalísticos. 

Aqui, faz-se necessária uma distinção: nem todos meios de comunicação 

constituem a tríade serviço público, indústria e instituição política. Logo, o jornalismo - 

por assumir essas três facetas - será o objeto de análise neste trabalho ao longo da 

abordagem dos expedientes de responsabilização da mídia. Veet Vivarta
13

 reforça tal 

encaminhamento, ao distinguir no sistema midiático jornalismo, entretenimento e 

publicidade. Para ele, cada esfera necessita de parâmetros diferentes para sua atuação, 

sendo o jornalismo guiado em consonância com a noção de responsabilidade social, 

perseguindo uma ―informação de qualidade contextualizada, que devolva ao cidadão 

uma capacidade de estar mais atuante na sociedade, demandando os seus direitos, 

participando, ou seja, uma informação que colabore para construir capital social‖ 

(PAULINO, 2009, p. 215). 

Um dos pontos problemáticos do exercício do jornalismo na esfera política é a 

paridade ou igualdade de condições de fala. Cada veículo oferece potencialmente um 

suprimento de informação política que ajuda o cidadão a formular um quadro com 

orientações das pretensões em disputa, sustentado em valores democráticos 

                                                             
13

 Secretário-executivo da ANDI- Comunicação e Direitos. Entrevista cedida a Fernando Paulino 

(PAULINO, 2009). 
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fundamentais para operacionalização deste exercício – objetividade, imparcialidade e 

neutralidade. Os veículos representam também uma arena discursiva da política, 

apresentando os agentes em suas diferentes posições. Dessa forma, a condição essencial 

de paridade inicial entre os competidores políticos numa democracia, deve ser 

transferida para a arena discursiva dos meios de comunicação de massa. Daí resulta a 

problematização da apropriação dos dispositivos difusores informacionais por grupos 

políticos ou controle de interesse estritamente particular (GOMES, 2004). Essa 

vantagem indevida, que pode ferir entre outros princípios a persecução por pluralidade 

de uma cobertura jornalística, exige considerar um ―princípio publicidade‖, que deve 

reger a arena político midiática onde as pretensões relacionadas aos negócios públicos 

se confrontam (GOMES, 2004, p. 196). 

Portanto, Gomes (2004, p.184) é enfático ao estabelecer duas condições 

contrárias ao controle político particular da informação política: 1) ―uma exigência de 

igualdade de chances para quem participa da disputa política‖; e 2) ―uma exigência de 

que os cidadãos devam ter oportunidades de formar de maneira livre e correta sua 

própria opinião política‖. Quando particulares interessados no jogo político controlam 

pauta, apuração e edição da informação política, não há de se falar em um conteúdo 

inclinado à persuasão ou convencimento, mas sim, em manipulação e domínio na 

condução do debate da coisa pública. O imperativo da igualdade de chances dos que 

disputam o jogo político na visibilidade midiática se dá em razão justamente do 

deslocamento da arena política para a esfera de visibilidade pública da comunicação de 

massa. Logo, transferem-se também as obrigações democráticas (GOMES, 2004). 

Nesta linha, Marques e Miola (2010) afirmam essa condição de os media 

atuarem como instrumentos, provedores de informação, agentes interessados, mas 

também enquanto arena de debate (quando apresentam atores e suas posições 

particulares, informam através dos critérios jornalísticos ou oferece seus 

posicionamentos próprios). Os autores situam essa atuação dos media juntamente com 

outras instâncias discursivas formais e informais da sociedade e do Estado que 

compõem um sistema deliberativo ampliado. Este trabalho não abordará 

especificamente essa chave de pesquisa que trata da deliberação pública e o papel da 

comunicação de massa. Cabe aqui frisar a preocupação com a interdição das condições 

que estabelecem a pluralidade e isonomia como ponto de partida da arena política 

midiática. Maia (2008b) destaca a proximidade nas diversas relações estabelecidas entre 
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atores políticos e profissionais da mídia, o controle da informação pelas elites e a 

prerrogativa que os agentes da mídia gozam de esconder informações políticas 

relevantes. A autora propõe o escrutínio empírico sobre o padrão de argumentação 

efetivamente adotado pelos atores sociais no espaço midiático de visibilidade: se há o 

cerceamento do diálogo quando há manifestação de pontos de vista divergentes e 

perspectivas conflitantes. Destaca a importância da verificação do princípio pluralidade, 

em especial nas situações de conflitos específicos que afetem os profissionais da mídia: 

Pesquisas empíricas precisam ser realizadas para dar conta desses problemas, 

destacando, até mesmo, os processos de mediação realizados pelos 

profissionais da mídia com relação a eventos específicos ou a debates 

particulares. Torna-se necessário, assim, investigar se a comunicação 

estruturada pelos media se mostra accountable diante do conjunto de 

cidadãos, ou se, ao invés, solapa as condições de publicidade que ela deveria 

fortalecer (MAIA, 2008b, p. 194). 

 

O presente trabalho está alinhado e pretende contribuir nessa direção apontada 

por Maia como lacuna na pesquisa em Comunicação. 

Essa proeminência da aplicação equilibrada do requisito pluralidade no 

exercício da prática jornalística condiz com sua função de mediação na esfera política. 

Ora, se a mídia pode ser agente transformador e arena de discussões simultaneamente, é 

por meio de sua capacidade de dar voz (promover uma pretensa interação) que valida 

sua existência no jogo democrático, e cujo reconhecimento pode ser paulatinamente 

fraturado quando ocorre a não observância do princípio pluralidade, resultando em um 

simulacro de fórum promotor de embates. É o que destaca Gomes (2004): 

Só que, além disso, o ser ao mesmo tempo parte interessada, arena e árbitro 

implica não apenas na obtenção de vantagens argumentativas por 

―competência interativa‖, mas também por exclusão da alteridade. A arena 

que é, ao mesmo tempo, sujeito de pretensões não permite a entrada de toda e 

qualquer pretensão no circuito da disputa. Em princípio, pode vetar inclusive 

todas as posições que trafeguem em sentido contrário às suas, ou poderia 

―traduzi-las‖ de forma a torná-las inócuas, pouco atraentes ou estúpidas. O 

que significa que a arena discursiva pode ser apenas um monólogo com 

espelhos, onde a interação seja apenas um fantasma de interação, onde a 

negociação seja nada mais do que um jogo de reflexos. Na arena estabelecida 

pelo próprio meio, o meio enquanto sujeito de pretensões de validade não 

precisa argumentar, nem discutir com os outros, nem dar razões; pode falar e 

mandar ver sem jamais ouvir (GOMES, 2004, p. 188-189). 

 

 

O autor salienta que a crítica da comunicação sistematicamente distorcida – 

uma exigência ética – evoca a necessidade social de interdição da comunicação 
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despótica. Esse seria o caminho para assegurar uma arena política eticamente desejável. 

Pelo fato de a esfera da comunicação controlar praticamente todo o provimento de 

informação e comunicação de interesse político, e praticamente todo fluxo de 

mensagens da esfera política em direção à esfera civil (GOMES, 2004), é fundamental o 

fortalecimento das formas de jornalismo de informação pública, em detrimento ao 

crescente apelo e sobreposição do jornalismo-entretenimento ou jornalismo-espetáculo 

(todos abarcados num grande conjunto de modelos de produção de informação).  

Cabe frisar que esta dissertação afirma os três princípios listados por Gomes 

(2004, p. 196-197) que asseguram a prioridade ao interesse público na comunicação 

política: 1) um ―princípio publicidade‖ que confronte posições e pretensões relacionadas 

ao negócio público na arena político-midiática; 2) a exigência de cobertura e 

disponibilidade de acesso, além de outras garantias à situação de competição – para 

legitimação das arenas discursivas enquanto espaço institucional de interação política; e 

3)  responsabilidade argumentativa por parte dos meios de comunicações e das posições 

apresentadas como marco para regulação ética da locução.  

A transparência nos critérios de produção da notícia pode ser uma contribuição 

ao aperfeiçoamento de práticas que, por ora, colocam em dúvida a capacidade de os 

veículos sediarem o debate público, por ser muitas vezes agente interessado nas 

negociações políticas. A partir da disponibilização de informações referentes aos 

expedientes basilares que formulam o produto jornalístico, habilita-se a participação dos 

consumidores ou usuários para o exercício da autoridade de cidadãos frente a um 

serviço público. Essa premissa fundamenta a noção de promoção de processos de 

accountability nos media, configurando um chamado ao debate acerca da 

responsabilidade social do jornalismo. 

Paulino (2009) situa a disseminação do termo accountability na ciência política 

latino-americana como sinônimo de mecanismos que possibilitam a responsabilização 

das pessoas que ocupam cargos públicos, eleitas ou não. Frequentemente, o termo é 

aplicado em circunstâncias que denotam responsabilidade social, imputabilidade e 

cumprimento de obrigações. Para Andreas Schedler (2005), a opacidade do poder gera a 

demanda por accountability, que tem como eixo básico o princípio da publicização. Seu 

exercício é contemplado na preservação de três dimensões: informação, justificação e 

punição. Com efeito, pode-se delinear três formas básicas que previnam o abuso de 
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poder proveniente dessa opacidade: a) sujeitar o poder ao exercício das sanções; b) 

obrigar o exercício do poder de forma transparente; c) forçar a justificativa dos atos do 

governo. A primeira forma corresponde à capacidade de enforcement (cumprimento da 

aplicação e execução da lei), enquanto as duas últimas estão relacionadas com a 

capacidade de resposta dos representantes (SCHEDLER, 2005, citado por PAULINO, 

2009, p. 65). 

Para Filgueiras (2011), o conceito de accountability não se refere apenas ao 

processo contábil de prestação de contas, mas também a um processo político e 

democrático de exercício da autoridade por parte dos cidadãos. Dois problemas 

fundamentais devem ser compreendidos pelo conceito: o fortalecimento de uma ideia 

substantiva de democracia, sendo a accountability compreendida como um princípio 

normativo; e a operação do conceito no plano das instituições políticas e das práticas 

dos cidadãos. O autor apresenta também objeções à política de transparência, as quais 

podem ser destacadas: a transparência pressupõe o cidadão como consumidor de um 

mercado político; não aborda a questão cognitiva da produção da informação; afeta a 

noção de privacidade, sendo contraditória, portanto, a alguns direitos fundamentais; a 

importância do segredo no âmbito político; carece de uma distinção mais clara entre 

razão pública e razão não pública ou entre o público e o privado. 

Em consonância com Gomes (2004), é destacado o imperativo de uma política 

de publicidade, que torna a ideia de transparência fundamental na consolidação da 

democracia. Enquanto expediente caro aos processos de publicidade de políticas e 

decisões do governo, o conceito de accountability envolve uma concepção de 

responsabilidade moral que é capaz de consolidar outra via para a relação entre Estado e 

sociedade (FILGUEIRAS, 2011).  

A premissa do conceito é a consolidação da ordem política democrática 

legitimada através da responsabilização dos agentes públicos diante dos cidadãos, 

admitindo que, embora a relação de autoridade consista nos governados sobre os 

governantes, a assimetria de informação reduz o vigor dessa delegação, reduzindo a 

qualidade da democracia ao passo que eclodem práticas como corrupção, ineficiência 

administrativa estatal e clientelismo. O conhecimento social, portanto, é a chave para se 

pensar em aperfeiçoamento das práticas pertinentes ao serviço de interesse público. 
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O entendimento da noção de responsabilização ou prestação de contas de 

instituições que oferecem um serviço público ao cidadão é fundamental no vigor de uma 

democracia. Expedientes que conferem transparência das ações profissionais dos 

agentes institucionais, dos processos e dos aperfeiçoamentos dos produtos destinados ao 

usuário são imprescindíveis em sistemas que perseguem a efetivação de conceitos 

elementares da Administração como qualidade, eficiência e eficácia. Seja pelo viés das 

ciências políticas no que tange ao modelo democrático, seja através da abordagem à luz 

da Administração, a ideia de transparência nos processos e responsabilidade social no 

provimento de um serviço público – com reforço de normatização vinculante que ateste 

compromissos essenciais – parece inconteste para o vigor da delegação governados – 

governantes (ou usuários – prestadores de serviço). 

Na esfera da comunicação social, parece notória uma carência de compreensão 

do serviço de difusão de conteúdos jornalísticos e midiáticos enquanto serviço de 

interesse público, que enseja direitos, deveres e compromissos com a qualidade dos 

produtos. Não obstante tal incompreensão seja comum à boa parte de empresários do 

setor, profissionais e grande parte da audiência, há um movimento crescente que 

reconhece e discute o papel da mídia na perspectiva do zelo pelas suas missões 

consagradas no texto constitucional e em diversos códigos deontológicos
14

.   

Paulino (2009, p. 10) dialoga com Oliveira (2005) para relacionar processos de 

accountability aos jornais, revistas e emissoras de rádio e tevê, desencadeando um turno 

―que invoca a responsabilidade objetiva e subjetiva dos profissionais e veículos de 

comunicação através da organização da sociedade e da constituição de espaços públicos 

democráticos de discussão‖. 

Peruzzotti e Smulovitz (2002) conceituam accountability social enquanto 

mecanismo de controle não eleitoral, compreendendo dispositivos institucionais e não 

institucionais centrados na ação de diversas associações de cidadãos, movimentos 

sociais ou da mídia. Permite-se a avaliação de políticas públicas e das ações dos 

burocratas, além de trazer novos pontos à agenda pública, influenciando decisões 

políticas. Já McQuail (2003) frisa a diferença conceitual entre controle e accountability, 

no qual o primeiro compreende uma capacidade restritiva, e o segundo opera 

                                                             
14

 Em Braga (2006), são apresentadas iniciativas que simbolizam esse recente movimento que se debruça 

sobre a difusão midiática; exemplos: Ética na TV, Observatório da Imprensa e a utilização de ombudsman 

pelo jornal Folha de São Paulo. 
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posteriormente, ambientando um espaço de debates e justificativas de decisões de 

publicação de determinado conteúdo entre público e produtores. Nessa perspectiva estão 

situados os sistemas de responsabilização de mídia, que se propõem a: 

i) To improve the quality of the product or service, ii) to promote trust on the 

part of the receiver or audience, iii) to ensure the performance of some 

winder public duty, iv) to prevent some harm to an individual or society (by 

warning of liability), v) to protect the interests of the communicator, whether 

organizationally or professionally
15

 (MCQUAIL, 2003, p. 308). 

 

 

Neste cenário, Braga (2006) discorre acerca do fortalecimento de um terceiro 

sistema de processos midiáticos que perpasse a limitada relação entre produtor e 

usuário. Ao lado dos subsistemas de produção e de recepção, a elevação de uma terceira 

via (interação social sobre a mídia) enfatiza a dinâmica histórica que move a sociedade 

em sua midiatização. 

Imbuído de uma concepção sistêmica que identifica novos lugares de fala sobre 

a mídia, Braga (2006) propõe esse sistema dos processos sociais de interação com a 

mídia organizado dentro e fora do sistema midiático, sistema que compreende objetivos 

variados, entre eles: crítica, retorno (ou retroalimentação do sistema de produção), 

militância social, circulação comercial, sistemas de informação e controles da mídia 

(media criticism, media accountability systems). Estes últimos, processos sociais de 

enfrentamento e controle da mídia, de seus poderes, de seu papel social, em defesa de 

valores profissionais e sociais diversos que possam ser ameaçados por lógicas estritas 

da produção comercial cultural (BRAGA, 2006).  

As diversas modalidades de ação da sociedade em direção à mídia - 

contrapositivas, interpretativas, proativas, corretoras de percurso, controladoras, 

seletivas, laudatórias, de estímulo, de ensino, de alerta (BRAGA, 2006) - inspiram 

estudos que enfoquem não apenas a questão analítica do produto comunicacional, mas 

que enfatizem também as possíveis relações de apropriações e respostas sociais, e tais 

impactos, no processo midiático. Esta perspectiva é perseguida neste trabalho, à medida 

que se investiga a consecução das possibilidades de avaliação do conteúdo noticioso das 

Organizações Globo por parte dos usuários, previstas no documento Princípios 
                                                             
15

―i) Para melhorar a qualidade do produto ou serviço, ii) promover a confiança por parte do receptor ou 

audiência, iii) para assegurar o desempenho de algum exigência pública, iv) para evitar algum dano a um 

indivíduo ou a sociedade (alertando sobre a responsabilidade), v) para proteger os interesses do 

comunicador, seja organizacional ou profissionalmente‖ (tradução nossa). 
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Editoriais. Tal análise, em última instância, deseja evocar a discussão sobre qualidade 

do serviço oferecido (e assegurado pela empresa), em consonância com a previsão 

constitucional da prestação de serviço por concessionários, confluindo para provocação 

de processos de accountability dos meios. Braga (2006) situa tal expediente como 

intervenção crítica social: 

Assim, além do interesse em oferecer uma ampliação de conhecimento, para 

a compreensão do campo comunicacional, o subsistema parece se colocar 

como espaço de escolha para a intervenção crítica, cultural, educacional e 

operacional, nos trabalhos da sociedade, no objetivo de estimular seus 

processos midiáticos de modo socialmente responsável e relevante. Por isso 

mesmo, embora reconhecendo a multiplicidade dos processos segundo os 

quais a sociedade age sobre a mídia (alguns dos quais meramente reforçando 

motivações empresariais e de marketing), é claro que nosso interesse é maior 

pelos dispositivos voltados para as ações, acima referidas, de crítica, de 

retorno, de estímulos de aprendizagem, de controle social da mídia e de 

interpretação proativa, pois é por meio desses dispositivos que a sociedade 

pode exercer intervenções críticas (BRAGA, 2006, p. 42-43).   

 

    Esses processos críticos de interação social são abordados pelo autor como 

aqueles que voltam aos processos de produção midiática que, direta ou indiretamente, 

possam resultar em crítica interpretativa, ou em controle de desvios e equívocos 

midiáticos; em aperfeiçoamentos qualitativos, na defesa de valores sociais; em 

aprendizagem e em socialização competentes, na fruição qualificada em termos 

qualitativos ou estéticos, em informação de retorno, redirecionadora dos produtos e 

percepção qualificada (BRAGA, 2006, p. 46). Essas dimensões características do 

subsistema de interação social coadunam com a orientação deste trabalho, o que se 

justifica no olhar analítico para o documento editorial enquanto dispositivo que enseja, 

sugere e provoca uma resposta de avaliação de compromissos e conformidades no 

conteúdo da empresa por parte da audiência. 

Por um prisma holístico, pode se dizer que a crítica das práticas midiáticas 

possivelmente exerce uma função geral de desenvolvimento das competências de 

interação na sociedade. Todavia, a sofisticação dos dispositivos críticos possivelmente 

culmina em análises de produtos específicos, em detrimento às relações do meio em 

suas generalidades. Há, sobretudo, ganhos sociais na competência em interpretar 

estruturas e processos, o que repele o juízo sobre qualidade do produto a definições 

superficiais e arbitrárias, por usuários e produtores, como o uso imperativo da 

autoimputação de credibilidade. O objetivo dos dispositivos críticos é estimular o 
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usuário a refletir e desenvolver sua própria crítica, a ponto de a sociedade desenvolver 

competências para elevar elementos de reflexão, entendimento e ação. Logo, tais 

dispositivos abarcam processos voltados ao controle social da mídia, em defesa da 

sociedade, de posições éticas, de qualidade profissional e do bom atendimento ao 

usuário de informações e entretenimento midiáticos (BRAGA, 2006; BERTRAND, 

1998). A difusão de mecanismos e fóruns críticos da atuação da mídia pode conferir, 

simultaneamente, a aplicação empírica de parâmetros de qualidade ao produto e 

aumentar o grau de responsabilização dos media para o consumidor em razão da 

natureza pública do seu serviço prestado ao modelo democrático na esfera política. 

Como sintetiza Braga: 

Finalmente, os dispositivos críticos deveriam ter fortes relações de fluxo com 

os processos produtivos, gerando a possibilidade de efetivas incidências 

sobre a qualidade de produção e o aperfeiçoamento dos processos sociais 

midiáticos.  Isso significaria não só a capacidade de expressar múltiplos 

pontos de vista sobre as qualidades estéticas e sociais dos produtos em 

circulação, mas, através da legitimidade social obtida, ter a possibilidade de 

colocar padrões qualitativos e baremas de valor para própria produção, seus 

gêneros e formatos (BRAGA, 2006, p. 66). 

 

 

Os processos de accountability trabalhados na teoria democrática 

contemporânea podem ser acionados como mecanismos que evoquem das empresas de 

comunicação social o exercício de seus compromissos normativos, consagrados em 

códigos deontológicos e ordenamentos jurídicos como a Constituição Federal. 

Conquanto não seja o princípio da publicidade, e especificamente o uso de mecanismos 

de transparência, panaceia para todos os vícios – deliberados ou não – dos veículos 

comunicacionais, a noção de responsabilidade social aplicada ao negócio midiático deve 

ser reforçada, ainda que a circunscrição do regime jurídico dessas empresas seja própria 

aos entes privados. A divulgação da composição dos conselhos de administração, dos 

acionistas, das deduções que recebem ou buscam na relação com o Estado e com o 

mercado é um exemplo de ação de transparência a ser cobrada das instituições de 

titularidade privada da comunicação social. 

Como defende Paulino (2009), urge no Brasil o estabelecimento de um marco 

normativo das atividades de mídia que subsidie a atuação reguladora por parte do 

Estado, via Poder Executivo e Legislativo, ou pelo amadurecimento de autoridades 

independentes. A necessidade de assegurar o equilíbrio entre os interesses públicos e 

privados deve ser conciliada com a promoção da liberdade de expressão e de 
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informação, prezando pelo respeito aos valores constitucionais que possam ser afetados 

pela comunicação social. As resistências de grande parte do empresariado de 

comunicação em debater regulação estão relacionadas historicamente aos fenômenos de 

clientelismo, patrimonialismo e personalismo, e não podem prevalecer sobre a 

aplicabilidade do conceito de responsabilidade social da mídia em razão da defesa de 

―uma comunicação sem censura‖. Ao contrário, em consonância com Paulino, defende-

se que os sistemas de responsabilização da mídia fortalecem a responsabilidade na 

publicação do conteúdo como diferencial determinante das instituições de comunicação, 

ao proporcionar cuidados deontológicos que distinguem as instituições em sua relação 

com o público das práticas difusas experimentados pelos novos produtores de conteúdo 

(que ascendem pelo uso das novas tecnologias da informação). 

 O princípio da indisponibilidade do interesse público deve constranger 

também as instituições que hospedam um fórum de discussão dos assuntos públicos, 

atuando como agente político simultaneamente. Tal entendimento só se consolidará 

através do fortalecimento de uma terceira via na relação produtor de conteúdo/usuário 

que destaque os modos de resposta social ou interação cidadão/meios de produção. 

Deste modo, alguns exemplos de dispositivos críticos de resposta como a 

disponibilização de fóruns de avaliações de conteúdo jornalísticos, que avaliem a 

conformidade de compromissos e princípios editoriais, podem representar uma via de 

responsabilização da mídia por parte dos usuários, seja no âmbito de uma relação de 

consumo, seja na esfera de uma práxis cidadã oriunda do modelo democrático. 

Este conjunto de discussões sobre pluralidade (no âmbito democrático e 

jornalístico) e mecanismos de cobrança por responsabilidade social constituiu esta 

primeira parte da dissertação, que possibilitou contextualizar o problema de pesquisa e 

fundamentar uma metodologia para a análise proposta nessa dissertação. Após a 

fundamentação teórica, o trabalho avança para seu caráter empírico na próxima parte.  
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3. Operacionalizando conceitos 

 

É necessário demarcar uma definição de pluralidade para fins de análise do 

objeto de pesquisa. Como foi visto, a pluralidade torna-se um requisito fundamental no 

jornalismo paralelamente à consolidação dos regimes liberal-democráticos que, através 

da exigência de pluralismo para o vigor de um sistema político, garantiam condições 

sociais e econômicas para a prática jornalística autônoma em relação a grupos de poder 

político.  A pluralidade pode ser entendida, de forma abrangente, como interna (em 

relação ao conteúdo) ou externa (em relação à propriedade dos veículos). Entretanto, 

para o escopo deste trabalho, iremos trabalhar com a definição de pluralidade interna, 

especificamente aquela dimensão do conceito que aponta para o conteúdo noticioso de 

uma organização jornalística. 

A partir da literatura analisada, destacamos três requisitos básicos a partir dos 

quais se permite avaliar se a pluralidade pode ou não estar sendo contemplada por um 

veículo:  

1) Autonomia em relação às partes envolvidas – o veículo ao ser 

simultaneamente parte interessada, arena e árbitro, concorre para obtenção (ou 

introdução) de vantagens argumentativas inaceitáveis, retirando a legitimidade na arena 

comunicacional e no jogo político (GOMES, 2004). 

2) Acessibilidade – O acesso das partes à cobertura jornalística constituindo-se 

como fonte para o trabalho jornalístico (MAIA, 2008a; GOMES,2004).  

3) Equilíbrio de participação – Além do acesso, as vozes e posições devem ter 

possibilidade de se apresentar, interpretar e discutir em razoáveis condições de 

igualdade análogas a uma situação autêntica de disputa democrática (GOMES, 2004). 

Logo, para fins de conceituação neste trabalho, a pluralidade interna no 

jornalismo será entendida como princípio consolidador de tais requisitos no conteúdo 

jornalístico. 

A preocupação por parte das empresas em firmar publicamente compromissos 

para fortalecer sua credibilidade, e também por parte da sociedade em obter meios para 

avaliar em que medida as organizações jornalísticas cumprem aquilo que prometem, 
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remeteu à noção de accountability, conceito caro à teoria democrática liberal-

representativa. Com base na breve exposição pertinente ao conceito apresentada neste 

trabalho, por accountability compreende-se um conjunto de processos e mecanismos 

orientados para cobrar responsabilização daqueles que operam um serviço público por 

parte do cidadão. Em conformidade com Wilson Gomes (2004, p. 181), o jornalismo é 

entendido como um dos serviços diretamente associados ao interesse público, como a 

ciência ou a educação, cujo controle particular está limitado àqueles aspectos que não 

afetem esta sua natureza. 

A ação das Organizações Globo em firmar seu documento de princípios 

editoriais é uma conduta que visa justamente oferecer meios para a sociedade fiscalizá-

la. A sociedade, por sua vez, é convidada a verificar a conformidade dos produtos com 

as normas pretendidas. Porém, no tocante ao documento das Organizações Globo, não 

fica claro quais seriam os mecanismos de fiscalização ao conteúdo jornalístico. 

Entretanto, o documento afirma essa meta: ―O objetivo é não somente diferenciar-se, mas 

facilitar o julgamento do público sobre o trabalho dos veículos, permitindo, de forma 

transparente, que qualquer um verifique se a prática é condizente com a crença‖ 

(ORGANIZAÇÕES GLOBO, 2011). 

A metodologia aqui empregada, desenvolvida no âmbito do Programa de 

Pesquisa em Qualidade, Inovação e Tecnologia Aplicadas ao Jornalismo (Qualijor), do 

Laboratório de Estudos em Jornalismo (Lejor), busca oferecer meios também de 

accountability, no caso, oferecendo à sociedade instrumentos para avaliar o desempenho 

das organizações jornalísticas, haja vista que não se dispõe ainda atualmente de 

instrumentos regulares de avaliação dessas organizações. 

Para proceder a avaliação sobre o desempenho das Organizações Globo, 

especialmente, de um de seus principais produtos, o Jornal Nacional, esta pesquisa irá 

avaliar dois aspectos da empresa: 1) o seu documento editorial, Princípios Editoriais 

das Organizações Globo, em relação ao seu grau de contemplação do requisito 

pluralidade; 2) a cobertura sobre preparativos para Copa do Mundo realizada pelo 

Jornal Nacional, para avaliar se tal cobertura atende aos padrões de Pluralidade 

consagrados na tradição jornalística e que a própria emissora diz cumprir em seu 

documento editorial.  
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PARTE II 

A avaliação das Organizações Globo: análise do documento Princípios 

Editoriais e da cobertura do Jornal Nacional 
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4. Metodologia 

 

A partir das motivações pessoais, expostas anteriormente na Introdução, que 

encaminharam uma investigação que tratasse de pluralidade em cobertura jornalística e 

mecanismos de accountability aplicados ao jornalismo, o percurso metodológico da 

pesquisa foi iniciado com a realização de leitura flutuante sobre literatura pertinente ao 

tema e sobre o que viria a ser o corpus de pesquisa. Por leitura flutuante, Bardin (1988) 

refere-se à primeira atividade da análise de conteúdo, que se dá no contato com os 

documentos a serem analisados, com o objetivo de conhecer o texto, permitindo a 

percepção de impressões e orientações oriundas desse contato inicial. Como descreve 

Fonseca Júnior (2009), a realização da leitura flutuante encaminha a escolha do tema e 

do referencial teórico, a formulação do problema, dos objetivos, das hipóteses de 

pesquisa e a constituição do corpus.    

Tendo em vista que o objetivo do trabalho passa tanto pela via da avaliação de 

pluralidade no conteúdo quanto pela via da abordagem do documento editorial enquanto 

possível ferramenta para accountability, duas etapas principais foram realizadas na 

metodologia adotada: 1) Análise documental – para avaliar os compromissos formais 

que o veículo assume publicamente com pluralidade no conteúdo jornalístico; 2) 

Análise da cobertura jornalística – para avaliar um dos produtos da empresa em relação 

ao compromisso com pluralidade na cobertura de determinado evento. Nesta última, a 

análise se dará em dois eixos: a análise em razão dos compromissos com pluralidade 

assumidos pela empresa no documento; e análise em razão dos requisitos de pluralidade 

identificados no referencial teórico desta pesquisa. Dessa forma, foi necessário 

compreender o contexto do evento destacado (Copa do Mundo), para organizar uma 

matriz que mapeasse os potenciais atores sociais envolvidos e seus respectivos pontos 

de vista sobre problemas ou aspectos relacionados ao tema, além daqueles (atores, 

problemas e pontos de vista) encontrados na cobertura do JN. Tal matriz foi 

denominada Matriz Temática de Análise.    

Com o desenvolvimento do referencial teórico trabalhado na Parte I, 

discriminação do problema, objetivos e hipóteses na Introdução, será descrito a seguir o 

recorte do corpus, a parametrização que fundamentou a Matriz Temática de Análise 
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(com a descrição das categorias e análise do ambiente) e os marcos teóricos adotados 

para Análise de Conteúdo proposta nesta dissertação.  

 

4.1  - Recorte do corpus 

 

O período de matérias observadas compreende 15 de junho de 2012 e 15 de 

junho de 2013, intervalo entre a abertura da Copa das Confederações e seu ano anterior. 

Através do site do Jornal Nacional (ORGANIZAÇÕES GLOBO, s.d.), utilizando os 

termos chave ―Copa das Confederações‖ e ―Copa do Mundo‖, as matérias foram 

destacadas, em um total de 84 contabilizadas para análise – incluindo notas emitidas 

pelos componentes da bancada do telejornal, desde que cobertas por imagens 

correspondentes e relatando algum discurso ou informação de qualquer agente. 

Além das 84 matérias utilizadas, outras 73 foram descartadas por não 

atenderem aos critérios estabelecidos para inserção no quadro analítico. Esse corte 

objetivou filtrar os resultados em razão da: a) pertinência das matérias com a 

operacionalização do requisito pluralidade (foram excluídas matérias que não 

apresentaram nenhum ponto de vista); e b) temáticas centradas nos preparativos para os 

eventos Copa das Confederações e Copa do Mundo, a fim de eliminar meras referências 

aos eventos em uma outra diversidade de matérias. 

Acerca da construção da matriz de análise, optou-se por priorizar as temáticas 

referentes aos preparativos para viabilização dos eventos. Desta forma, foram 

descartadas matérias que abordavam estritamente aspectos concernentes a jogos de 

futebol, como resultados de partidas, previsão do tempo e convocações de jogadores. A 

justificativa para tal corte se deu em razão de um número elevado de matérias dessa 

natureza, essencialmente esportivas, que ampliariam excessivamente o número de 

categorias unitárias na matriz, no tocante à natureza dos pontos de vista, acrescentando 

pouco ao cerne do problema de pesquisa, que buscava obter matérias que tratassem dos 

preparativos para a organização da Copa. Isso porque, parte-se da premissa de que as 

matérias que tratam especificamente de resultados de jogos e convocações são 

agendadas em decorrência da transmissão do evento pela emissora. Ainda assim (e 

justamente como amostra desse excessivo número), diversas matérias com temáticas 
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semelhantes foram analisadas e inseridas na categoria ―Ações Promocionais‖. E, como 

será constatado, há certa heterogeneidade temática entre as matérias inclusas nessa 

categoria, apresentando também uma supremacia absoluta de posicionamentos em 

relação aos eventos (favoráveis). O que levou à conclusão de que, a inserção de outras 

matérias relativas especificamente a jogos de futebol não alteraria o quadro de 

inferências para essa amostra. 

Desta forma, o resultado do recorte das matérias pesquisadas de acordo com os 

critérios de pesquisa utilizados pode ser verificado na Tabela 1: 

 

 Tabela 1 – Quantitativo de Material Informativo Extraído do Site do JN 

  Absoluto (n.) Proporção (%) 

Quantidade de matérias no recorte temporal do objeto 

Quantidade de matérias enquadradas 

Quantidade de matérias descartadas 

157 

84 

73 

- 

54% 

46% 

 

 

4.2 - A cobertura do Jornal Nacional 

 

A cobertura do Jornal Nacional verificada nesta pesquisa compreende o 

conjunto de vídeos disponibilizados pela equipe do telejornal em seu respectivo site 

oficial, vídeos correspondentes às matérias veiculadas entre 15 de junho de 2012 e 15 de 

junho de 2013. Na página inicial do Jornal Nacional, há um link que encaminha o 

usuário para uma página que hospeda vídeos das reportagens organizados por edição, 

sinalizando que todas as reportagens veiculadas no telejornal são disponibilizadas 

naquele espaço virtual (―Perdeu alguma edição? Veja todas as reportagens do Jornal 

Nacional‖). A Figura 1 apresenta esse link que indica que todos os vídeos veiculados 

pelo telejornal estão disponíveis no site (ao menos no período observado nesta 

pesquisa). 

 

 



72 
 

Figura 1 – Disponibilidade de Matérias no Site do Jornal Nacional  

Extraído do site do Jornal Nacional (ORGANIZAÇÕES GLOBO, s.d. ). 

 

4.3 - A parametrização 

 

Por parametrização, a metodologia define um conjunto de balizadores da 

análise ambiental e da agenda jornalística (do programa analisado) a fim de extrair 

parâmetros de comparação para a análise de conteúdo do produto. No caso da análise do 

ambiente, vai ser identificado um conjunto de elementos que compõem o acontecimento 

objeto da análise a partir de sua dinâmica própria. Isto vai permitir a comparação do 

evento e seu contexto, caracterizado a partir de alguns elementos-chave, com a 

cobertura que se fez do evento. 

E na análise da agenda jornalística, o objetivo é levantar, preliminarmente, 

temas ali contidos, como uma forma de justapor às questões levantadas na análise 

ambiental. Eventualmente a agenda do programa pode chamar a atenção para aspectos 

não necessariamente mapeados na análise ambiental, dar ênfase diferenciada. Tal 

levantamento será importante para a delimitação da matriz de problemas e pontos de 

vista, que embasará a análise de conteúdo do produto observado. 

Tanto a análise do ambiente quanto a agenda jornalística serão detalhadas no 

quinto capítulo, que aborda as análises. 
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4.4 A matriz de problemas por pontos de vista 

 

A Matriz Temática de Análise (matriz de problemas) foi construída com base 

na agenda jornalística do JN (matérias do telejornal compreendidas no recorte temporal 

utilizado), e a partir da análise ambiental, fruto de pesquisa documental (relatórios e 

documentos que apontam a agenda política, governamental e pública), sistematizando a 

disposição de problemas que corresponderia a temáticas fundamentais da realização dos 

eventos.  Essa pesquisa documental será relatada no item 5.1, quando é descrito o papel 

de cada esfera participante do contexto do evento.  

Para aplicar a Análise de Conteúdo, cada matéria foi antes dividida em Relatos. 

O relato é uma unidade informativa da notícia, isto é, cada notícia é decomposta em 

unidades informativas menores, o que se denomina relatos. Cada relato é tipificado a 

partir de uma lista de categorias definidas pela pesquisa. São considerados relatos de 

Pontos de Vista (PV) aqueles que expressam um juízo de valor, uma pretensão, uma 

avaliação, uma defesa de um argumento (GUERRA, 2014). 

Os problemas do Quadro 2 representam definições-síntese das questões 

percebidas na análise ambiental ou na análise da agenda jornalística. Como toda síntese, 

comportam simplificações necessárias ao trabalho de sistematização, a fim de que os 

problemas reais capturados nas matérias analisadas possam ser enquadrados. Os 

problemas foram divididos em Macro-Problemas e Problemas. Macro-Problemas 

definem um conjunto mais amplo de questões, a partir do qual poder ser derivados 

problemas específicos, inter-relacionados. 

O mesmo raciocínio para a tipificação dos problemas foi aplicado na definição 

dos pontos de vista. Igualmente, as descrições no Quadro 2 representam definições 

resumidas, que procuram delimitar sua ideia principal, a partir do problema e macro-

problema no qual foi situado. Os pontos de vista, para os fins desta pesquisa, foram de 

quatro tipos (GUERRA, 2014): 

 Macro-Posição – relato que apresenta um ponto de vista global, amplo, 

sobre uma situação real ou potencial de conflito. Desta Macro-Posição 

derivam Posições que especificam, detalham o ponto de vista global em 

pontos de vista específicos. A definição de Macro-Posição e Posição 
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estará relacionada à configuração da matriz de Problemas. Dentro do 

problema, quando o interesse reflete uma posição global pró-copa, é 

identificada como 1; as demais numerações vão sendo criadas à medida 

que outros interesses, diferentes destes, vão sendo acrescentados. 

 Posição – relato que apresenta uma pretensão de interesse pontual, numa 

situação real ou potencial de conflito, derivada de uma Macro-Posição. 

Todo relato de Posição representa um ponto de vista que detalha uma 

pretensão de interesse dentro de uma Macro-Posição. Dentro do 

problema, quando o interesse reflete uma posição global pró-Copa, é 

identificado como 1; as demais numerações vão sendo criadas à medida 

que outros interesses, diferentes destes, vão sendo acrescentados.  

 Crítica – relato que apresenta uma crítica a uma situação dada (que pode 

ser um fato, uma norma, uma estatística, um ponto de vista, etc), 

atribuindo responsabilidade a alguém pela situação dada, considerada 

necessariamente negativa. Apresenta uma adjetivação da situação dada. 

Requer o contraditório, que será dado através de um relato de Resposta. 

Quando a crítica se volta contra um Ponto de Vista (uma Posição, por 

exemplo), o ―contraditório‖ à crítica pode ser também um relato de 

Posição, estabelecendo o conflito Posição x Crítica x Posição, quando o 

analista considerar que tal registro expressa melhor a configuração do 

conflito em análise. A numeração 1 indica que a crítica é destinada a 

situação de fato provocada pela posição 1, que é objeto da crítica. 

 Resposta – relato que responde a um relato de crítica, oferecendo o 

contraditório. É um relato dependente do relato de Crítica. Quando uma 

manifestação que poderia ser identificada como posição 1 é 

especificamente voltada a responder uma crítica 1. 

Entre as combinações de pontos de vista, é possível traçar alguns alinhamentos: 

todas as Posições, Respostas e Macro-posições 1 tendem a ser pró-Copa ou pró-

organização da Copa. Todas as Críticas 1 tendem a ser, em maior ou menor grau, uma 

manifestação contra a Copa ou sua organização. O Quadro 2 apresenta a disposição dos 

pontos de vista em razão dos seus respectivos problemas e macro- problemas, na Matriz 

Temática de Análise: 

Quadro 2 – Matriz Temática de Análise 
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Macro- Problema Problema Pontos de Vista 

Ordem Teor Ordem Teor Ordem Tipo Teor 

1 

Copa do 

Mundo no 

Brasil 

--- --- 1 
Macro-

Posição 
Sim, devemos. 

  --- --- 2 
Macro-

Posição 

Não devemos. Ou não 

devíamos. 

2 
Organização 

da Copa 
--- --- 1 

Macro-

Posição 

Organização da copa é 

sucesso. 

  --- --- 1 Crítica 
Organização da copa é 

fracasso. 

  --- --- 2 
Macro-

Posição 

Organização deveria ser 

de outra forma 

  1 
Prazos serão 

cumpridos 
1 Posição 

Prazos serão cumpridos, 

sem comprometer o 

evento 

    1 Crítica 

Prazos podem prejudicar 

evento. Cobrança por 

cumprimento. 

    2 Posição 

Prazos não foram 

adequadamente 

dimensionados. Obras 

não ficarão prontas. 

    3 Posição 
Falhas de execução 

comprometem os prazos 

    3 Resposta 

Justificativa para falhas 

de execução ou 

problemas. 

  2 

Resultados de 

preparativos e 

testes 

1 Posição 
São satisfatórios para a 

preparação. 

    1 Crítica 

Não são satisfatórios, e 

apontam riscos para o 

evento. 

    1 Resposta 

Justificativas para 

problemas e 

desdobramentos dos 

problemas 

  3 

Qualidade dos 

serviços 

oferecidos 

1 Posição 
Serviços serão 

adequados 

    1 Crítica 
Serviços deixarão a 

desejar. 

    1 Resposta 
Justificativa para crítica 

aos serviços 

  4 
Ações 

promocionais 
1 Posição 

Promoção do evento 

para divulgar coisas 

positivas 

    1 Crítica 

Ações promocionais 

ignoram deficiências ou 

sobrevalorizam 

resultados 

    2 Posição 
Ações que deturpam ou 

desqualificam o evento. 

  5 

Condições de 

trabalho para 

operários 

1 Posição Satisfatórias 

    1 Crítica Não são satisfatórias 

3 Gestão --- --- 1 Macro- Gestão eficaz 
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Política Posição 

    1 Crítica Gestão ineficaz 

    2 
Macro-

Posição 

Gestão que não prioriza 

o legado. 

  1 Financiamento 1 Posição 
Não deve haver 

investimento público. 

    1 Crítica 
Tem havido 

investimento público. 

    2 Posição 
Deve haver 

financiamento público 

    2 Crítica 
Não deve haver 

financiamento público 

    1 
Relato de 

fato 

Registro editorial sobre a 

natureza do 

financiamento 

  2 
Legislação e 

normas 
1 Posição 

Tem sido desenvolvida 

de forma satisfatória 

    1 Crítica 
Não tem sido de forma 

satisfatória 

  3 Legado da Copa 1 Posição 

Vai haver um legado 

importante para a 

modernização do país 

    1 Crítica 
Não vai haver legado 

positivo. 

  4 
Implicações 

sociais 
1 Posição 

Restrições quanto à 

motivação e execução de 

manifestações 

    1 Crítica 

Defesa da motivação 

e/ou execução de 

manifestações 

    2 Posição 

Apoio à intervenção do 

aparato estatal nas 

manifestações 

    2 Crítica 

Questionamento sobre o 

modo de intervenção do 

aparato estatal. 

Elaboração do autor. 

 

Tanto discursos diretos quanto indiretos foram transcritos em suas respectivas 

categorias. Para a análise do conjunto de matérias, foi utilizado o software Sistema de 

Gestão da Produção Jornalística (SGPJ), desenvolvido no âmbito do Programa de 

Pesquisa em Qualidade, Inovação e Tecnologia Aplicadas ao Jornalismo, a fim de 

extrair dados. O SGPJ foi desenvolvido para, entre outras possibilidades, permitir a 

operacionalização das categorias de análise, segundo a estrutura da metodologia. A 

partir dos dados cadastrados, as classificações foram feitas e o resultado inferido com 

base nos relatórios extraídos.  

  

4.5 – A análise de conteúdo  
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A partir da matriz de problema por pontos de vista, seguiu-se para a análise de 

conteúdo das matérias do Jornal Nacional, que foi desenvolvida à luz de 

sistematizações propostas por Bardin (2010), Herscovitz (2008) e Fonseca Júnior 

(2009). Devido ao fato de a pesquisa ter se desenhado com orientação 

fundamentalmente empírica, exploratória e com metodologia própria, ficaram 

configuradas as premissas para utilização da análise de conteúdo, conforme descrição de 

Krippendorff (1990). Este autor destaca alguns marcos de referência exigidos pela 

análise de conteúdo, e, em consonância com sua estrutura, pode-se destacar: 

 

Quadro 3 – Marcos de referência da análise de conteúdo proposta por 

Krippendorff (1990) 

 

 

Dados 

Que dados? As matérias do JN disponibilizadas em seu site oficial, localizadas pelas tags ‗copa do 

mundo‘ e ‗copa das confederações‘, que tratassem das temáticas previstas na matriz 

temática de pesquisa, veiculadas pelo telejornal entre 15/06/2012 e 15/06/2013. 

Definidos como? A partir da leitura flutuante das matérias e do levantamento documental sobre o 

evento Copa do Mundo, foi possível identificar macro-problemas, problemas e seus 

respectivos posicionamentos. Após a delimitação dessa matriz, foram descartadas 

matérias que não apresentavam qualquer fala de qualquer ator social sobre algum 

tema previsto na matriz. 

Qual população? Foram escolhidas somente matérias veiculadas no JN e transpostas para o site oficial 

do telejornal. O mecanismo de busca utilizado para pesquisar as palavras-chaves foi o 

disponibilizado pelo próprio site do JN, e confrontado com a ferramenta de busca do 

Google (para confirmar a seleção de matérias durante o período pesquisado – 

15/06/2012 a 15/06/2013). 

Que contexto? As matérias foram analisadas em conformidade com os pressupostos teóricos do 

jornalismo apresentados ao longo do trabalho. A matriz temática de pesquisa foi 

construída a partir da leitura e exibição de todas as matérias do período destacado; da 

Matriz de Responsabilidade do Governo Federal para Copa do Mundo; das demandas 

apontadas por alguns segmentos organizados da sociedade civil que discutem a 

realização do evento Copa do Mundo.  

Hipótese  

 

A Rede Globo não seguiu os padrões de pluralidade que apresenta em seu documento 

de princípios editoriais. 

Quais 

pressupostos do 

pesquisador? 

Parte-se da suposição de que, em um cenário de latente conflito ético na cobertura de 

uma organização jornalística que também é promotora de um evento, o princípio da 

pluralidade na construção da notícia é fragilizado e desrespeitado. 

Finalidade 

Contribuir para o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação do requisito 

pluralidade, a fim de confrontar a afirmação de pluralidade por uma organização 

jornalística com a obtenção efetiva de uma cobertura plural. 

Que objetivo 

geral? 

Mensurar a aplicação do princípio da pluralidade na cobertura do JN sobre Copa do 

Mundo e Copa das Confederações, a fim de avaliar se as Organizações Globo 

cumprem o que oferecem a seus produtos.  

Que objetivos 

específicos? 

Identificar garantias quanto aos requisitos essenciais caros ao jornalismo no 

documento PEOG; Identificar os compromissos com pluralidade expressos no 

documento PEOG; Identificar canais ou mecanismos de cobrança previstos no 
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documento PEOG quanto às garantias de conteúdo jornalístico em conformidade com 

os requisitos essenciais.  

Confiabilidade 

Que validade? Demonstração de todos os passos da pesquisa ao leitor: metodologia, categorias e o 

modo de categorização do material empírico. 

Através da descrição das etapas de pesquisa, em especial da elevação de categorias e 

inferência dos dados (por meio do software ‗Sistema de Gestão da Produção 

Jornalística‘) se deseja permitir a verificação dos resultados obtidos por qualquer 

pessoa, com a menor margem de variação possível. 

Elaboração do autor em consonância com a sistematização de Krippendorff (1990). 

O encadeamento das etapas foi desenvolvido de acordo com a sistematização 

de análise de conteúdo proposta por Herscovitz (2008), além do desenvolvimento do 

método de análise de conteúdo explanado por Laurence Bardin (1988), com a 

persecução das cinco etapas previstas pela pesquisadora francesa: 1) organização da 

análise; 2) codificação; 3) categorização; 4) inferência; e 5) tratamento informático. 

Como descrito no Quadro 3, a organização da análise delimitou o tema a ser 

estudado (pluralidade no jornalismo), o referencial teórico (discussão sobre pluralismo 

nas teorias democráticas e questões éticas no jornalismo), a formulação de hipóteses, 

objetivos e do corpus de pesquisa.  

Na codificação, foram determinadas as unidades de registro (as palavras-

chaves ―Copa do Mundo‖ e ―Copa das Confederações‖ como filtro de pesquisa) e as 

unidades de contexto (no contexto dos eventos citados, apenas as matérias que 

continham pontos de vista e problemas previstos na matriz temática de pesquisa). Por 

unidade de registro, Fonseca Júnior (2009, p. 294) considera partes de uma unidade de 

amostragem, estabelecida anteriormente na constituição do corpus. Por unidade de 

contexto, o autor entende a referência ao contexto no qual as unidades de registro estão 

inseridas.  

Logo, nesta etapa ocorreu a formulação da matriz temática, que permitiu 

mapear os assuntos que interessavam ao problema de pesquisa, bem como estipular a 

frequência com que atores, assuntos e posicionamentos eram registrados nas matérias. A 

teia de posições (quem responde a quem) foi estabelecida nesta etapa. 

Na categorização, ocorreu a classificação e reagrupamento das unidades de 

registro em categorias, ilustradas na matriz de pesquisa. O critério de categorização foi 

semântico (categorias temáticas) e estruturou a matriz de acordo com: Macro-Problema; 

Problema e Ponto de vista. Os pontos de vista subdividiram-se em: Macro-Posição; 
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Crítica; Posição e Resposta. Os atores e suas respectivas falas foram agrupados 

respeitando esta estrutura para que fosse feito o tratamento informático dos dados e 

inferência dos mesmos. 

Quanto ao tratamento informático dos dados, utilizou-se o Sistema de Gestão 

da Produção Jornalística (SGPJ), desenvolvido no âmbito do Qualijor, para análise de 

requisitos de qualidade jornalística, entre eles, o de pluralidade, com objetivo de operar 

análises estatísticas, nas quais os dados ―são classificados, reorganizados, transformados 

e descritos por índices numéricos‖ (FONSECA JÚNIOR, 2009, p. 300). O sistema 

produziu relatórios para cada categoria abordada, e a partir desses relatórios, foram 

feitas as inferências dos dados. De acordo com Bauer (2002, p. 209-212), esta 

modalidade de processamento de materiais textuais é identificada como CAQDAS – 

Computer- Assisted Qualitative Data Analysis Software ou software para análise de 

dados qualitativos com auxílio do computador. Agrega etiquetação, codificação e 

indexação de texto, proporcionando a segmentação, ligação, ordenação e reordenação, 

estruturação, além da busca e reapresentação de textos para fins de análise (FONSECA 

JÚNIOR, 2009).  

Após a transcrição das oitenta e quatro matérias, o lançamento de dados no 

SGPJ elencou fragmentos textuais que apresentavam algum ponto de vista previsto na 

matriz. Cada ponto de vista era registrado em bloco de até 400 caracteres. Quando 

eventualmente uma fala de fonte extrapolava esse limite, de forma significativa, gerava 

um segundo registro. Esse procedimento era importante para configurar o espaço 

oferecido às fontes na discussão dos temas agendados pelo Jornal Nacional e, por 

consequência, o equilíbrio conferido à cobertura. Além de responder questões 

estritamente voltadas ao requisito pluralidade, também foram cadastradas, neste estágio 

de operação no sistema, informações referentes à diversidade temática da cobertura 

como: natureza de obras, cidades-sedes, natureza e valor dos investimentos públicos 

abordadas nas matérias.  

Quanto às inferências, entendidas como procedimento voltado para deduções 

dos aspectos implícitos da mensagem analisada (FONSECA JÚNIOR, 2009), procurou-

se compreender a primazia de determinadas temáticas, atores e posições identificadas na 

análise de conteúdo.  
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De acordo com o que foi desenvolvido ao longo da discussão teórica 

anteriormente, as categorias de análise foram desenvolvidas para responder alguns 

questionamentos: Há pluralidade na cobertura? Há acesso igual entre os potenciais 

atores sociais? Há espaços iguais uma vez aberto o debate? A cobertura possibilita uma 

condição satisfatória para construção de opinião por parte do telespectador? 

Quanto à análise da cobertura, serão avaliados os seguintes indicadores no 

montante de 84 matérias: Acessibilidade e Equilíbrio de participação. Como requisito 

para emissora fornecer uma cobertura plural será observada sua autonomia em relação 

às partes interessadas. Por acessibilidade, deseja-se apresentar a seleção de atores e 

pontos de vista, ocorrendo inclusão ou exclusão de potencial participante no acesso ao 

debate. Por equilíbrio de participação, deseja-se mensurar os relatos veiculados nas 

matérias em razão de seus atores sociais. Por autonomia em relação às partes 

interessadas, é observada a condição necessária de distanciamento ou independência da 

empresa jornalística em relação a qualquer das partes envolvidas no debate em questão, 

situação caracterizada por Gomes (2004). 

O próximo capítulo apresenta os resultados das análises da pesquisa, desde a 

análise do ambiente que ajudou a formular a Matriz, passando pela análise do 

documento Princípios Editoriais das Organizações Globo, até a avaliação de 

pluralidade no conteúdo do Jornal Nacional sobre os preparativos para Copa do Mundo 

2014.  

 

 

 

 

 

 

5.   Análises: Da construção da Matriz Temática, do documento editorial das 

Organizações Globo e da cobertura do JN. 
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5.1.  Análise do ambiente e da agenda jornalística para formulação da 

Matriz Temática  

 

Visando desenvolver os parâmetros de análise, foram observados dois eixos da 

compreensão dos eventos relativos à cobertura jornalística estudada: o ambiente e a 

agenda jornalística do Jornal Nacional no período destacado. A análise do ambiente diz 

respeito aos temas potenciais relativos aos preparativos dos torneios. Já a análise da 

agenda apresenta temas propostos pelo telejornal, confirmando, acrescentando ou 

excluindo temas previstos na análise do ambiente. 

 

Análise do ambiente: sobre os eventos Copa do Mundo e Copa das 

Confederações 

 

Eventos esportivos como a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos 

mobilizam atores políticos e agentes da iniciativa privada dos países-sede, de modo que 

a natureza do financiamento das obras frequentemente é o cerne do conflito de 

interesses na tensão entre poder público e privado. Embora a organização seja iniciativa 

de federações nacionais em parceria com a federação internacional que gerencia a 

modalidade, toda candidatura à condição de sede é pleiteada pela federação local em 

conjunto com os gestores políticos locais. Esses representantes do poder público 

justificam a demanda de recursos empregados em razão das receitas imediatas 

impulsionadas pelo turismo, e principalmente, pelo legado em infraestrutura acelerada 

em decorrência das instalações de aparelhos esportivos, mobilidade urbana e serviços 

públicos. No Brasil, essa relação de proximidade entre agentes públicos e privados é 

conferida na implementação de Parceria Público-Privada (PPP) em diversas instalações 

esportivas, a exemplo do Estádio Maracanã 
16

e Arena Pernambuco
17

, nas quais o Estado 

concede à iniciativa privada a administração do estádio por um determinado período, 

após custear total ou maior parte da obra.   

                                                             
16

 Disponível em:  http://www.odebrecht.com/sala-imprensa/comunicados?id=19098 /. Acesso em: 

01/06/2014. 
17

 Disponível em: http://www.itaipavaarenapernambuco.com.br/arena. Acesso em: 01/06/2014. 

http://www.odebrecht.com/sala-imprensa/comunicados?id=19098%20/
http://www.itaipavaarenapernambuco.com.br/arena
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A Copa do Mundo de Futebol é uma disputa quadrienal entre seleções 

nacionais, organizada pela entidade que controla a gestão profissional do esporte no 

mundo, a Federação Internacional de Futebol Associado – FIFA. O Brasil foi eleito sede 

da edição de 2014 em 2007, e por consequência abarcou também a edição de 2013 da 

Copa das Confederações, competição com menor número de participantes que serve 

como teste para o maior evento do ano posterior. A escolha da sede foi estabelecida sob 

o critério de alternância de continentes
 
(CANÔNICO, 2007), logo, caberia à América do 

Sul a realização da Copa em 2014 (após a edição em solo africano em 2010). Após a 

desistência da candidatura da Colômbia em abril de 2007, o Brasil seguiu como 

candidato único, tendo sua condição de sede ratificada pela FIFA em outubro de 2007. 

Entretanto, o anúncio das doze cidades-sedes – Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Cuiabá e 

Manaus – ocorreu em maio de 2009. 

A FIFA, uma associação privada regida pela legislação suíça, é composta por 

208 federações nacionais
18

. Organiza seu principal evento em parceria com a federação 

de futebol do país-sede, através do Comitê Organizador Local (COL), subsidiado pela 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), instituição privada que detém os direitos de 

gestão do futebol profissional no país, sediada no Rio de Janeiro. O terceiro agente 

fomentador da Copa do Mundo é o Governo Federal, que pleiteia à FIFA o deferimento 

da candidatura em parceria com a CBF, comprometendo-se em promover a 

infraestrutura necessária para realização do torneio (AQUINO; CRAIDE, 2007). À 

época da escolha do país-sede, a delegação brasileira (composta, entre outros membros, 

pelo então presidente da CBF – Ricardo Teixeira – e o ex-presidente da república Luiz 

Inácio Lula) anunciou que caberia à iniciativa privada a reforma e construção de 

estádios, enquanto o Governo Federal se responsabilizaria por obras de infraestrutura 

(PIMENTEL, 2007). Essa questão do papel de cada agente no financiamento do evento 

é possivelmente o ponto de partida dos conflitos nas discussões públicas sobre a 

realização da Copa no Brasil (ARANTES, 2014). 

O Governo Federal disponibiliza em seu portal oficial
19

, além do conteúdo 

promocional do evento, informações sobre planejamento e execução dos 

empreendimentos, e o discurso oficial se estabelece em função da expectativa positiva 

                                                             
18

 Disponível em: http://pt.fifa.com/aboutfifa/organisation/index.html. Acesso em 01/07/2013. 
19

 Disponível em: http://www.copa2014.gov.br/pt-br. Acesso em: 01/06/2014. 

http://pt.fifa.com/aboutfifa/organisation/index.html
http://www.copa2014.gov.br/pt-br
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do legado em infraestrutura, criação de emprego, promoção da imagem do país em 

escala global, além da estimativa de agregar receitas ao PIB. O Governo Federal norteia 

suas ações na concretização das garantias oficiais assumidas Lei nº 12.663 de 2012 (Lei 

Geral da Copa) que discorre sobre as medidas relativas à Copa das Confederações 2013 

e Copa do Mundo 2014; e na aplicação do documento Matriz de Responsabilidades, 

acordo que engloba União, os estados, os municípios e o Distrito Federal e define 

compromissos referentes a fontes de recursos e execução dos projetos essenciais à 

realização do evento. Este documento, assinado em janeiro de 2010 pelo ministro do 

esporte, sofreu revisões e atualizações de acordo com o interesse do Grupo Executivo da 

Copa do Mundo FIFA 2014. A matriz apresenta os investimentos assim agrupados: 

mobilidade urbana, obras de entorno, estádios, aeroportos, portos, telecomunicações, 

segurança, turismo e instalações complementares (BRASIL, 2014).  

Outro serviço disponível no portal é o balanço periódico das ações executadas 

nas áreas de mobilidade urbana, estádio, aeroportos e portos, detalhado por cidades-

sedes. O organograma administrativo é disposto, apontando as finalidades do Comitê 

Gestor da Copa, o CGCOPA 2014, que define e acompanha as ações preparatórias. No 

site do Ministério dos Esportes
20

 há o registro dos impactos econômicos, garantias 

governamentais, a cooperação técnica entre o ministério, a CBF e a Associação 

Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), a questão do meio ambiente e 

sustentabilidade na Copa e criação de nove Câmaras Temáticas que dispõem sobre: 

segurança, meio ambiente e sustentabilidade, desenvolvimento turístico, estádios e 

promoção comercial e tecnológica. 

O poder legislativo do país, por meio da Comissão de Meio Ambiente, 

Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CMA), e da 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), em 

consonância com a Instrução Normativa nº62/2010, expedida pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU), criou o Portal Copa Transparente
21

, que tem como objetivo prover um 

mecanismo de fiscalização dos gastos com a Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos a 

serem realizados no Brasil, disponibilizando dados e documentos importantes, visando 

garantir a transparência dos atos e gastos, possibilitando ao cidadão o acompanhamento 

                                                             
20

 Disponível em: http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/futebol-e-direitos-do-torcedor/copa-

2014/. Acesso em 01/06/2014. 
21

 Disponível em: http://www.copatransparente.gov.br/homecopa. Acesso em: 01/07/2013. 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/futebol-e-direitos-do-torcedor/copa-2014/
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/futebol-e-direitos-do-torcedor/copa-2014/
http://www.copatransparente.gov.br/homecopa
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da aplicação de recursos públicos e denunciar eventuais irregularidades às entidades que 

integram a Rede de Fiscalização da Copa de 2014. 

 Pela sociedade civil organizada, um dos principais manifestos acerca da 

realização da Copa no Brasil é o Portal Popular da Copa
22

, que reúne matérias 

jornalísticas agrupadas em temáticas como remoção e despejos, precarização do 

trabalho, exceções e ilegalidades, recursos públicos para interesses privados, todas 

oriundas do evento. Intitulados Comitês Populares Locais, resultado de mobilizações 

nas cidades-sedes da Copa por parte de movimentos sociais organizados, universidades 

e entidades da sociedade civil, os grupos denunciam um ―estado de exceção‖ criado por 

imposição dos promotores do evento, enquanto o poder público permite a flexibilidade 

das leis e suspende direitos antes e durante os jogos, ameaçando os mecanismos de 

defesa, proteção social, garantia e promoção de Direitos Humanos. Segundo o grupo, 

cerca de 250 mil pessoas estão ameaçadas ou já foram removidas de suas residências 

por conveniência das obras da Copa e Olimpíadas, sendo um dos principais brados do 

grupo o clamor pela não-ocorrência de despejos na realização desses eventos 

(MONTENEGRO, 2013). 

De 2007 a 2013, diversos veículos noticiosos acompanharam a evolução ou 

estagnação de obras em arenas, aeroportos, portos, telecomunicações, muitas vezes sob 

a tensão entre supervalorizar receitas e subestimar despesas à luz do discurso da FIFA, 

patrocinadores e governo local, bem como o inverso, consoante com os discursos 

daqueles que direta ou indiretamente são prejudicados pela realização do evento ou 

discorda de sua promoção no país (COSTAS, 2013; SALLES; ORSOLINI, 2007). A 

questão da natureza do financiamento do evento
23

 - incentivos fiscais, Parcerias 

Público-Privadas - a linha tênue que separa o interesse privado e o engajamento de 

recursos públicos, em maior ou menor escala, foi agendada nos últimos anos pela mídia 

brasileira, e justamente, diante desta gama de possibilidades de coberturas jornalísticas, 

faz-se necessário investigar em que medida importantes veículos se apropriaram de 

forma diversificada e plural deste tema de relevante impacto na agenda pública 

brasileira. O Quadro 4 ilustra as relações de interesses correspondentes aos principais 

atores que fomentam a Copa do Mundo. As respectivas ações e objetos desses atores 

estão fundamentadas nos portais oficiais de cada entidade, no documento Matriz de 

                                                             
22

 Disponível em: http://www.portalpopulardacopa.org.br/. Acesso em 01/07/2013. 
23

 Exemplo dessa relação difusa entre Governo Federal e FIFA na matéria de Rebello (2013). 

http://www.portalpopulardacopa.org.br/
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Responsabilidades
24

 e, quanto à imprensa, no dever ser da instituição segundo a tradição 

teórica já referida neste trabalho.  

 

Quadro 4 – Relações de Interesse entre os Principais Agentes 

Agentes públicos e sociedade civil 

Atores Ações Objeto 

Governo federal Financiar e/ou investir 

Mobilidade urbana, estádios
25

, 

aeroportos, portos, telecomunicações, 

segurança e turismo. 

Governo estadual Investimento 
Mobilidade urbana, estádios

26
 e 

turismo. 

Governo municipal Investimento Mobilidade urbana e turismo. 

Comitê Popular da Copa Denunciar e fiscalizar 

Violações de direitos decorrentes da 

realização da Copa do Mundo e 

Olimpíadas.  

Tribunal de Contas da União, T.C. 

dos Estados e Comissões de 

Fiscalização do Senado Federal e 

da Câmara dos Deputados 

Fiscalizar 

Gastos com a Copa do Mundo e 

Olimpíadas, disponibilizando dados e 

documentos importantes a respeito 

desses eventos. 

Imprensa  Dar visibilidade 

Conjunto de instalação e ações sobre 

temas de interesse público, 

prioritariamente, e privados. 

Agentes da iniciativa privada 

Atores Ações Objeto 

FIFA Promoção 

Mobiliza seleções participantes, 

licenciamento das transmissões e 

venda de ingressos. 

Construtoras Investimento Estádios
27

 

Consórcios Investimento 
Aeroportos

28
. Segurança interna dos 

estádios. 

TV Globo 

Promoção e transmissão do 

evento e produção de 

conteúdo jornalístico 

Exibição pública dos jogos
29

, material 

promocional dos eventos, suporte 

técnico junto à FIFA, material 

jornalístico. 

Operadoras de telefonia móvel Disponibilização Tecnologia 4G nas cidades-sede. 

Elaboração do autor. 

É importante destacar que a TV Globo é considerada pela FIFA emissora 

oficial da Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014. Como foi dito 

anteriormente, além de traçar as diretrizes para exibição pública dos jogos em parceria 

com a FIFA, a TV Globo disciplina a autorização de exibição para públicos superiores a 

                                                             
24

 Disponível em: http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/131126_anexo2_resolucao_gecopa.pdf. 

Acesso em 30/05/2014. 
25

 Exceto Estádio de Brasília. 
26

 Exceto Rio Grande do Sul e São Paulo. 
27

 Apenas nos estádios participantes das cidades de Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. 
28

 Apenas em Brasília, Natal e São Paulo (Guarulhos e Viracopos). 
29

 Disponível em: http://pt.fifa.com/worldcup/media/newsid=1657337/index.html. Acesso em: 

12/08/2013. 

http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/131126_anexo2_resolucao_gecopa.pdf
http://pt.fifa.com/worldcup/media/newsid=1657337/index.html
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5 mil pessoas reunidos em um mesmo local com previsão de pagamento de taxa para 

essa operação. Tal parceria empresarial pode explicar o apelo em agendar o evento ao 

longo de toda grade de programação da emissora à medida que se aproxima a abertura 

da competição, inclusive permeando a cobertura jornalística de todos telejornais da rede 

nacional. Mais que despertar o interesse para mais um evento esportivo transmitido pela 

emissora, é importante frisar que, especificamente no tocante à Copa do Mundo e Copa 

das Confederações de futebol, a relação comercial da TV Globo com a FIFA transcende 

a mera exibição dos torneios, disciplinando aspectos concernentes à exibição pública em 

território brasileiro, bem como prevê privilégios contratuais
30

 no acesso de jornalistas 

aos locais dos eventos.
31

  

Esta breve descrição do cenário de potenciais temas e atores sociais envolvidos 

nos preparativos para realização dos eventos mostra a abrangência que a cobertura 

jornalística poderia contemplar na apresentação e discussão pública do objeto. E foi 

justamente o agendamento da cobertura do JN que complementou a parametrização da 

pesquisa. 

 

5.2 - Análise do documento Princípios Editoriais das Organizações Globo 

 

Como já dissemos, o objetivo desta pesquisa é avaliar em que medida o 

requisito Pluralidade é contemplado na cobertura do Jornal Nacional sobre os 

preparativos para a Copa das Confederações e Copa do Mundo. A pluralidade é uma 

exigência das sociedades liberais democráticas e, para esta análise pretendida, é 

necessário localizá-la no documento normativo da empresa de comunicação abordada, 

através da publicação intitulada Princípios Editoriais das Organizações Globo. 

 

 O documento Princípios Editoriais das Organizações Globo (PEOG) 

                                                             
30

 Em entrevista, jornalista da TV Globo afirma privilégios contratuais (SIMON, 2014). 
31

 O governo brasileiro, por meio da Lei Geral da Copa (Lei nº 12.663, 2012), disciplinou aspectos sobre 

a transmissão e acesso dos jornalistas aos eventos FIFA aqui destacados. O trabalho de Melo (2013), ao 

discorrer sobre direitos de transmissão de eventos esportivos e seus impactos no jornalismo, fala da 

relação da TV Globo com a FIFA, além dos consequentes conflitos éticos resultantes dessa aproximação 

entre o departamento de entretenimento com o de jornalismo de uma emissora. 
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No tocante à análise do documento PEOG, há de verificar se o documento 

contempla os requisitos para operacionalização da pluralidade (listados anteriormente). 

Ou seja, por requisito para pluralidade, deve-se avaliar: a autonomia editorial da 

organização, isto é, o documento deve especificar as situações nas quais possa haver 

comprometimento da autonomia (seja por parte do jornalista, seja pela organização) e 

orientar a conduta a ser adotada para correção e respeito ao princípio; propor garantias 

de amplo acesso aos atores envolvidos e equilíbrio de participação. As categorias para 

análise do documento foram inspiradas também na formulação de Luiz Augusto Egypto 

de Cerqueira (UNESCO, 2010), apresentada anteriormente. 

Publicado em agosto de 2011 no portal da empresa e divulgado à época nos 

telejornais veiculados nacionalmente pela emissora, o documento Princípios Editoriais 

das Organizações Globo é justificado pela empresa como uma exigência da Era Digital 

para com as empresas que pretendem produzir informação de qualidade, de modo a 

facilitar o julgamento do público sobre os trabalhos dos veículos, ―permitindo de forma 

transparente, que qualquer um verifique se a prática é condizente com a crença‖ 

(ORGANIZAÇÕES GLOBO, 2011). Trata-se, portanto, de atribuir ao receptor a 

incumbência de avaliar a conformidade dos produtos jornalísticos com os 

compromissos expressos e assegurados pela empresa. O texto é divido em três seções: a 

primeira descreve os valores considerados como atributos da informação de qualidade 

(isenção, correção e agilidade); a segunda é direcionada aos jornalistas da empresa e 

objetiva padronizar procedimentos diante as fontes, público, colegas e veículos; e a 

terceira reafirma e sintetiza os valores considerados imperativos no jornalismo pela 

empresa (desfecho do documento). 

A publicação de princípios de orientação editorial é um mecanismo que busca 

proporcionar visibilidade aos procedimentos adotados pela empresa, visando à 

demonstração da correção de seus métodos de trabalho. A possibilidade oferecida ao 

público de mensurar a persecução destes procedimentos sinaliza para a promoção de 

transparência nos processos editoriais. O Quadro 5 sintetiza a análise do documento das 

Organizações Globo sob esse prisma, agrupando as garantias expressas e suas 

frequências, entendidas como procedimento de gestão transparente dos procedimentos. 

Na coluna ―Item‖, o grupo de indicadores ―A‖ se refere a requisitos relativos ao 
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produto, que o documento deveria afirmar vinculando o produto a suas características. 

Isto é, trata-se da manifestação expressa sobre requisitos caros ao jornalismo com os 

quais a organização ratifica seu compromisso. O grupo de indicadores ―B‖ descreve os 

meios que a organização adota para permitir o controle e avaliação sobre o seu próprio 

compromisso e a sua eficácia em atingi-lo. O conjunto dessas informações visa 

promover a transparência editorial, ou seja, com quais compromissos a organização se 

perfila e como ela promove sua autoavaliação em relação ao grau em que cumpre tais 

compromissos ou que permite que a sociedade o faça. 

  

Quadro 5 – Análise dos Princípios Editoriais: Avaliação do Requisito 

Transparência 

Indicadores Padrões 

Item Não Parcialmente Sim 

A1a - A empresa afirma os compromissos com o requisito 

pluralidade do produto em relação ao conteúdo; 
  X 

A1b – a empresa afirma os compromissos com a independência 

editorial, a fim de credenciar-se moralmente para o trabalho de 

mediação 

  X 

A1c - A empresa define procedimentos ou protocolos para garantir 

o cumprimento do requisito pluralidade em razão da condição 

ACESSO; 

  X 

A1d - A empresa define procedimentos ou protocolos para garantir 

o cumprimento do requisito pluralidade em razão da condição 

EQUILÍBRIO DE PARTICIPAÇÃO; 

 X  

A2- Avaliar se a empresa informa/adota sistemas de avaliação para 

averiguar se o requisito pluralidade é atingido ou não em relação ao 

conteúdo; 

X   

B1 – A empresa adota uma carta de princípios editoriais e 

compromissos de transparência de conteúdo. 
  X 

B2 - A empresa divulga os procedimentos de avaliação adotados 

para verificar o efetivo atendimento aos requisitos e; 
 X  

B3 – A empresa divulga os resultados obtidos por eles em relação 

ao conteúdo.  
X   

B4 – A empresa tem um canal para recebimento de críticas e torna 

público o conjunto de reclamações apresentadas e respostas 

fornecidas pela empresa. 

 X  

TOTAL 2 3 4 

  

O Quadro 6 dispõe a relação entre as garantias de conteúdo apresentadas no 

documento correspondentes ao requisito pluralidade e os indicadores propostos no 

Quadro 5 (grupo A). As alíneas estão ordenadas de acordo com o documento.  

 

Quadro 6 - Análise dos Compromissos Firmados com o Requisito Pluralidade e 

com a Visibilidade dos Resultados 
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Itens da Carta de Princípios Indicadores / Produto 
A1a A1b A1c A1d A2 

b) Isenção - Na apuração, edição e publicação de uma reportagem, seja 

ela factual ou analítica, os diversos ângulos que cercam os 

acontecimentos que ela busca retratar ou analisar devem ser abordados. 

O contraditório deve ser sempre acolhido, o que implica dizer que todos 

os diretamente envolvidos no assunto têm direito à sua versão sobre os 

fatos, à expressão de seus pontos de vista ou a dar as explicações que 

considerarem convenientes;  

X - X X - 

I) As Organizações Globo são apartidárias, e os seus veículos devem se 

esforçar para assim ser percebidos; 
- X - - - 

J) As Organizações Globo são laicas, e os seus veículos devem se 

esforçar para assim ser percebidos; 
- X - - - 

k) As Organizações Globo repudiam todas as formas de preconceito, e 

seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos;  
- X - - - 

l) As Organizações Globo são independentes de governos, e os seus 

veículos devem se esforçar para assim ser percebidos; - X - - - 

m) As Organizações Globo são independentes de grupos econômicos, e 

os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos. Por esse 

motivo, as decisões editoriais sobre reportagens envolvendo anunciantes 

serão tomadas a partir dos mesmos critérios usados em relação aos que 

não sejam anunciantes;  

- X - - - 

o) Os jornalistas das Organizações Globo devem evitar situações que 

possam provocar dúvidas sobre o seu compromisso com a isenção. Por 

exemplo, pode acontecer que atividades sociais ou econômicas de 

parentes tenham impacto no trabalho cotidiano ou eventual dos 

jornalistas. É possível também que haja relação de amizade entre 

jornalistas e personalidades públicas ou personagens que estejam em 

destaque no noticiário ou que venham a estar. Em casos dessa natureza 

ou assemelhados, os jornalistas nessa situação devem comunicar o fato a 

seus superiores, que deverão encontrar meios de superar o conflito.  

- - X - - 

p) É inadmissível que jornalistas das Organizações Globo façam 

reportagens em benefício próprio ou que deixem de fazer aquelas que 

prejudiquem seus interesses; 
- - X - - 

x) Denúncias e acusações, feitas em entrevistas por pessoas 

devidamente identificadas, que desfrutem de credibilidade, seja pelo 

cargo que ocupam, seja pela história de vida, podem ser publicadas, sem 

investigação própria, mas, necessariamente, acompanhadas pela versão 

dos acusados, de preferência no mesmo dia, quando estes se dispuserem 

a falar. Denúncias feitas em entrevistas por pessoas sem credibilidade, 

como criminosos, por exemplo, mesmo se identificadas, devem ser 

exaustivamente investigadas, antes de ser publicadas;  

- - X X - 

Correção) Informações, para ser publicadas, devem ser confirmadas 

pelo maior número de fontes possível. Exceção feita às informações 

oficiais, de entidades públicas ou privadas;  

X - - - - 

b) Informações e imagens enviadas pelo público pela internet só devem 

ser publicadas depois de averiguação quanto à sua veracidade. Na 

cobertura de eventos em que o trabalho de jornalistas esteja cerceado, 

haverá casos em que será necessária a publicação de informações e 

imagens assim obtidas, sem averiguação, mas o público deverá ser 

avisado de que não há como confirmar se são verdadeiras;  

- - - - - 

h) Quanto mais diversificado for o interesse dos jornalistas por 

disciplinas que não fazem parte de sua formação universitária básica, 

mais equipada estará uma redação para tratar dos múltiplos assuntos 

com que lida diariamente. Os veículos das Organizações Globo, no 

entanto, devem montar programas e estruturas de treinamento para 

auxiliar seus jornalistas, subsidiariamente, nessa tarefa; * 

X - - - - 
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*Embora sejam assertivas essencialmente relacionadas com a gestão organizacional, há uma garantia 

implícita de conteúdo no tocante à diversidade de enquadramentos. 

 

Quanto aos indicadores de gestão transparente dos procedimentos manifestos 

no documento, presentes no grupo ―B‖ do Quadro 5, foram identificados conforme 

apresenta o Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Requisito Transparência – Compromissos Característicos de Processos 

de Accountability 

 

Carta de princípios 

Indicadores 

Transparência 

B1 B2 B3 B4 
Motivação: ―O objetivo é não somente diferenciar-se, mas facilitar o julgamento do 

público sobre o trabalho dos veículos, permitindo, de forma transparente, que qualquer 

um verifique se a prática é condizente com a crença. As Organizações Globo, diante 

dessa necessidade, oferecem ao público o documento Princípios Editoriais das 

Organizações Globo. 

X - - - 

r – Isenção) Os veículos das Organizações Globo devem ser transparentes em suas 

ações e em seus propósitos. Isso significa que o público será sempre informado sobre 

as condições em que forem feitas reportagens que fujam ao padrão. Assim, para citar 

um exemplo, se for imperativo aceitar carona num avião governamental em 

determinada cobertura, isso será dito ao público claramente e, sempre que possível, o 

governo será ressarcido das despesas. Da mesma forma, quando uma decisão editorial 

provocar questionamentos relevantes, abrangentes e legítimos, os motivos que levaram 

a tal decisão devem ser esclarecidos;  

X - - - 

k- Correção) Os veículos das Organizações Globo devem ter estruturas para receber e 

processar as observações, positivas e negativas, vindas do público de uma maneira 

geral: os consumidores de suas informações, as fontes, os especialistas e os 

personagens de suas reportagens. Não se trata aqui de publicar ou deixar de publicar 

uma informação porque esta agrada a amplas camadas ou porque lhes desagrada: o 

dever de informar vem sempre em primeiro lugar. Conhecer a reação do público é 

fundamental porque contribui para a melhoria da qualidade da informação de muitas 

formas. Ajuda a conhecer possíveis erros, facilita o recebimento de novas informações 

sobre alguma cobertura e pode revelar o que é um fato em si mesmo: a própria reação 

do público. Essas estruturas devem ser capazes de discernir o que é manifestação 

espontânea e o que, em tempos de internet, é orquestração. Não há um modelo único: 

cada veículo deve encontrar aquele mais condizente com o seu perfil; 

- X - X 

c - Agilidade) A rapidez necessária ao trabalho jornalístico não se confunde com 

precipitação: nenhuma reportagem será publicada sem que esteja apurada dentro de 

parâmetros seguros de qualidade*;  

- X - - 

2) Correção:  É essencial, portanto, que todos os veículos das Organizações Globo tenham, 

cada um à sua maneira, estruturas que recebam amplamente as observações do público, 

críticas ou elogiosas, para processá-las, entendê-las e dar seguimento a elas. (...) Em caso de 

dúvida sobre este documento, mande sua mensagem por meio do 

link: http://falecomaredeglobo.globo.com. 

- - - X 

i) Com esse mesmo objetivo, embora as Organizações Globo devam 

manter a prática de recrutar majoritariamente seus profissionais nas 

faculdades de Comunicação, seus veículos devem estar sempre abertos a 

acolher profissionais de outros campos que decidam se dedicar ao 

jornalismo, desde que demonstrem aptidão para tal; * 

X - - - - 

http://falecomaredeglobo.globo.com/
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*Não específica o que seriam esses parâmetros seguros de qualidade. 

 

Os quadros 6 e 7 mostram que a empresa assume compromissos com o 

requisito pluralidade, afirma publicamente que avalia regularmente os pontos fortes e 

fracos em relação à conformidade desse requisito, define procedimentos para operá-lo e 

prevê um sistema interno de avaliação. Entretanto, não detalha seus procedimentos de 

avaliação realizados nem respectivos resultados. Também não se compromete em 

informar publicamente essas informações. Logo, não há de se falar em um processo 

efetivo de transparência editorial que utilize o monitoramento contínuo da produção 

para correção e aperfeiçoamento das práticas. Há até um grau bom de menção de itens 

que satisfaçam o requisito pluralidade, mas não há instrumentos de avaliação nem 

resultados de eventuais avaliações internas que apontem em que grau a emissora entrega 

o que oferece. Em face à noção de accountability apresentada neste trabalho, pode-se 

avaliar que a transparência de processos e produtos jornalísticos proposta pelo 

documento é insuficiente, pois não permite ao telespectador que seja contemplada a 

publicidade de suas críticas, elogios e cobranças, no âmbito dessa relação entre 

garantias e conformidade do conteúdo.  

A própria disponibilização do documento PEOG, embora tenha sido divulgada 

no telejornal à época da publicação, não é referida diariamente no telejornal, referência 

localizada apenas na página virtual do programa. A estrutura de recebimento de 

demandas do telespectador encontrada no site do JN foi a página virtual ―Fale com a 

Rede Globo‖, que disponibiliza também um número de telefone. Ambas ferramentas 

não foram apresentadas em nenhum momento do telejornal durante o período 

observado. 

Vale destacar que, a exemplo do conteúdo sobre isenção da alínea ―O‖, a maior 

parte das responsabilizações por condutas previstas no documento é direcionada ao 

profissional, e não à organização. Neste exemplo, uma possível relação de envolvimento 

do jornalista com o objeto que comprometa a isenção da cobertura deveria ser 

comunicada a um superior hierárquico. Em contrapartida, não é expressa a medida de 

transparência adotada nos casos em que a emissora tiver esse envolvimento com algum 

grupo econômico ou ator social, como, por exemplo, no caso em análise nesta 

dissertação, em que a Rede Globo é a emissora oficial da Copa do Mundo. 
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Apresentado o documento e sua pretensão do dever-ser da empresa jornalística, 

é necessário diagnosticar o que de fato pode ser verificado na cobertura jornalística no 

período destacado, no que diz respeito ao requisito pluralidade. 

 

5.3 - Análise da agenda do Jornal Nacional na cobertura dos preparativos 

para Copa do Mundo e Copa das Confederações 

 

Em paralelo com os principais documentos apresentados na análise do 

ambiente, pode-se dizer que a cobertura do JN, no período analisado (a partir dos 

mecanismos de busca de matérias utilizados nesta pesquisa), abordou boa parte dos 

temas elencados na matriz de responsabilidades do governo federal, omitiu a maior 

parte dos assuntos propostos pelo portal popular da copa e acrescentou pontos relativos 

à promoção do evento. 

Na comparação com a matriz de responsabilidades, a cobertura do JN apenas 

não apresentou qualquer matéria relativa aos preparativos dos portos. Em contrapartida, 

destacou condições de rodoviária, tema não contemplado na matriz. Em relação aos 

assuntos propostos pelo Portal Popular da Copa, menos de quatro matérias abordaram 

remoções e manifestações, omitindo todos os demais problemas listados por este grupo 

da sociedade civil organizada. A cobertura do telejornal agendou diversos aspectos 

relacionados à promoção do evento, como matérias sobre serviço de voluntariado, 

informações sobre ingressos, bola, mascote, especiais sobre países participantes dos 

torneios, convocações, treinos e resultados de jogos de equipes participantes. Houve 

menção também às melhorias na equipe e recursos técnicos da transmissão dos eventos 

pela TV Globo. 

A partir da leitura flutuante de documentos relativos à análise do ambiente e da 

observação da cobertura jornalística do JN no período destacado, foi possível construir a 

matriz de problemas identificados na cobertura, relacionando atores sociais e seus 

respectivos posicionamentos. Portanto, embora tenham sido inclusos na matriz apenas 

os problemas e posicionamentos encontrados na cobertura, a compreensão do quadro 

geral dos preparativos vai possibilitar o entendimento das temáticas que foram excluídas 

da cobertura jornalística. 
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5.4 – Análise da cobertura: Apresentação dos dados 

 

Após o lançamento de dados no Sistema de Gestão da Produção Jornalística, 

foram gerados diversos relatórios que ilustram as relações entre atores sociais, seus 

posicionamentos e sobre seus respectivos macro-problemas e problemas previstos na 

matriz de pesquisa. Em face as categorias de análise trabalhadas, se destacam os 

seguintes resultados: 

 

Tabela 2 - Macro-Posições em Relação ao Macro - Problema 2: Organização da 

Copa 

Organização da Copa Matéria (n.) Relato (n.) 

Relato de Macro-posição 1 – Organização da Copa é sucesso. 3 3 

Relato de Macro-posição 2 – Organização deveria ser de outra forma. 1 1 

Total 4 4 

 

O reduzidíssimo número de pontos de vista e matérias relativas ao debate mais 

amplo sobre a organização dos eventos corrobora para o entendimento de que o 

telejornal priorizou uma discussão mais factual dos eventos constituintes dos 

preparativos, sem destacar tais preparativos como um todo. Dessa forma, não foi 

oferecido ao telespectador um panorama geral da organização dos eventos, por meio da 

apresentação de diferentes pontos de vista acerca deste aspecto. Igualmente, não foi 

registrado nenhum posicionamento referente ao macro-problema ―Copa do Mundo no 

Brasil – devemos ou não devemos (ou devíamos) sediar o evento? ‖ - provavelmente, 

pelo fato de o Jornal Nacional ter considerado esse tema agenda vencida. No relato de 

Macro-posição 2 sobre ―Organização da Copa‖, o único relato registrado foi atribuído a 

um grupo de manifestantes (verificável no anexo I). 

 

Tabela 3 – Macro-Problema 2: Organização da Copa 

Problema 
Quant.  de 

Matéria 

Proporção de 

Matérias 
Relatos 

Relatos 

por 

Problema 

Relatos por 

Matéria 
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 (n.) (%) (n.) (%)  

Prazos serão cumpridos 21 25% 65 30% 3 

Resultados de 

preparativos e testes 
20 23% 36 17% 1,8 

Qualidade dos serviços 

oferecidos 
14 16% 46 21% 3,2 

Ações promocionais 31 36% 59 27% 1,9 

Condições de trabalho 

para operários 
1 1% 5 2% - 

  

 A Tabela 3 confirma que, em relação à organização da Copa, prevaleceu o 

enfoque nas ações que promovem e divulgam os torneios, com maior quantidade de 

matérias e número considerável de relatos. Embora tenha ocorrido duas mortes de 

operários em obras para Copa no período analisado, nenhuma matéria problematizou as 

condições de trabalho nas obras, apenas uma matéria destacou minimamente o tema 

valorizando a alimentação dos funcionários da obra do Maracanã. Nos problemas 

referentes a prazos de obras e qualidade dos serviços houve um número satisfatório de 

posicionamentos por matéria (média de 3). Quanto aos prazos, em geral, se 

manifestavam FIFA, esfera de governo responsável e comitê organizador. Quanto à 

qualidade dos serviços, foi constante a manifestação de algum usuário de um dado 

serviço, operador privado do serviço e governo (ou agência reguladora). 

 

Tabela 4 – Relação entre Pontos de Vista do Problema “Prazos Serão Cumpridos” 

Posição/ Crítica 
Quant. de 

Matérias 

Proporção de 

Matérias 

Quant. de 

Relatos 

Relatos 

por 

Problema 

Relatos por 

Matéria 

 (n.) (%) (n.) (%)  

Posição 1: Prazos serão 

cumpridos, sem comprometer 

o evento 

18 21% 36 55% 2 

Crítica 1: Prazos podem 

prejudicar evento 
13 15% 22 33% 1,6 

Posição 2: Prazos não foram 

adequadamente 

dimensionados 

2 2% 3 4% 1,5 

Posição 3: Falhas de 

execução comprometem os 

prazos 

2 2% 2 3% 1 

Relato de Resposta 2 2% 2 3% 1 

TOTAL – PROBLEMA 1 21 25% 65 - 3 

POR ALINHAMENTO 
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Grupo 1 (Posição 1 + 

Resposta) 
18 21% 38 58% 2 

Grupo 2 (Crítica 1) 13 15% 22 33% 1,6 

 

Pode-se observar na Tabela 4 que o debate sobre prazos, que foi uma constante 

ao longo da cobertura, esteve focado na relação entre afirmação do cumprimento e 

cobrança pelo respeito aos prazos para celeridade no processo. A possibilidade de 

diálogo entre as partes envolvidas não foi efetivada, vide o pequeno número de relatos 

de resposta. A tônica na cobertura era uma posição de cobrança (em geral, por parte da 

FIFA, Crítica 1) seguida por um ou dois posicionamentos que reafirmavam o 

compromisso com o cumprimento dos prazos. Embora os atrasos nas entregas das obras 

tenham sido a regra, apenas em uma matéria foi verificada uma cobrança efetiva por 

parte do jornalista em relação a um funcionário do governo que havia garantido um 

prazo, não cumprido, em uma matéria anterior (em relação à entrega do Maracanã). As 

posições 2 e 3 não foram inseridas nos grupos 1 (pró-organização) e 2 (contrário ou 

crítico à organização) por relativizarem alguma situação, sem necessariamente se 

caracterizar como favoráveis ou contrárias à organização do evento.  

Na Tabela 5 é possível visualizar os principais atores sociais protagonistas 

dessa discussão sobre cumprimento de prazos: 

 

Tabela 5 - Principais Órgãos Acionados na Cobrança por Prazos 

Resposta 
(M*-R**) 

Posição 3 
(M*-R**) 

Posição 2 
(M*-R**) 

Crítica 1 
(M*-R**) 

Posição 1 
(M*-R**) 

Órgão 
Matéria 

(n.) 

Relatos 

(n.) 

- - - 2-3 3- 4 

Comitê 

Organizador 

Local 

5 7 

- - - 8-11 4-5 FIFA 11 16 

- 2-2 1-1 1-1 7-11 
Governo 

Estadual 
9 15 

1-1 - - - 4-4 

Governo Federal 

(Ministério do 

Esporte) 

4 5 

- - - 2-2 - 
Tribunal de 

Contas 
2 2 

*M: quantidade de matérias; **R: quantidade de relatos. 
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A justificativa para uma maior aparição da esfera estadual em detrimento da 

federal ocorre possivelmente em razão da execução da maior parte das obras de estádios 

ficarem por conta dos estados, geralmente na figura de suas secretarias especiais para 

Copa. É importante notar que, em relação à cobrança por prazos, a principal fonte de 

crítica foi a FIFA, que era parte interessada na fiscalização das obras dentro do 

cronograma previsto. Por ter sido o problema com melhor índice de acesso e 

participação em equilíbrio, pode-se especular que neste ponto era interessante a 

apresentação de críticas, pois em última análise, elas concorriam para uma realização 

bem sucedida do evento. Como será visto adiante, as críticas ao evento não tiveram a 

mesma repercussão no tratamento de outros problemas. 

Quanto à abordagem dos resultados de preparativos e testes, embora tenha sido 

frequente na amostragem de matérias, houve insuficiente apresentação de 

posicionamentos por matéria, com médias inferiores a dois pontos de vista por relato. A 

Tabela 6 apresenta este panorama, no qual predomina o Grupo 1: 

 

Tabela 6 -Relação Entre Posições do Problema “Resultados de Preparativos e 

Testes” 

Posição/ Crítica 
Quant. de 

Matérias 

Proporção de 

Matérias 

Quant. de 

Relatos 

Relatos 

por 

Problema 

Relatos 

por 

Matéria 

 n. % n. %  

Posição 1: São satisfatórios para 

a preparação. 
9 10% 15 42% 1,6 

Crítica 1: Não são satisfatórios, e 

apontam riscos para o evento. 
6 7% 7 20% 1 

Relato de Resposta: Justificativas 

para problemas e desdobramentos 

dos problemas 

10 11% 13 37% 1,3 

TOTAL – PROBLEMA 2: 20 23% 35 - 1,3 

POR ALINHAMENTO: 

Grupo 1 (Posição 1 + Relato de 

Resposta 
18 21% 28 80% 1,4 

Grupo 2 (Crítica 1) 6 7% 7 20% 1 

Tabela 7 – Principais Órgãos Acionados Quanto ao Problema “Resultados dos 

Testes e Preparativos” 

Posição 1 
(M*-R**) 

Crítica 1 
(M*-R**) 

Resposta (M*-

R**) 
Órgão 

Matéria 

(n.) 

Relatos 

(n.) 

2-2 - 1-1 Comitê Organizador Local 3 3 

1-1 - 3-3 
Consórcio Administrador do 

local 
4 4 

1-1 1-1 - FIFA 2 2 
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1-1 - 3-3 Governo Estadual 3 3 

1-1 - 2-2 
Governo Federal (Ministério 

do Esporte) 
3 3 

- - 2-2 CBF 2 2 

1-1 1-1 - 
Agência Nacional de 

Energia Elétrica 
2 2 

*M: quantidade de matérias; **R: quantidade de relatos. 

Em contrapartida, observa-se que houve razoável quantidade de relatos de 

resposta, proporcional aos relatos de posição 1 e crítica 1. Logo, na abordagem deste 

problema houve condições favoráveis ao diálogo ou embate de posições e seus 

respectivos interlocutores. Todavia, quando alinhados os relatos por posicionamento 

diante de um evento (quem defende os testes como satisfatórios – posição 1- está 

alinhado com ou também expressa a justificativa para eventuais problemas – relato de 

resposta) percebe-se a predominância na cobertura do grupo que defende os resultados 

dos preparativos e justifica eventuais problemas. Portanto, embora haja maior 

responsividade, há o predomínio de determinado grupo no acesso ao debate sobre este 

problema. 

A Tabela 8 apresenta as relações entre posições da discussão sobre qualidade 

dos serviços oferecidos na cobertura do JN:  

 

Tabela 8 - Relação Entre Posições do Problema “Qualidade dos Serviços 

Oferecidos” 

Posição/ Crítica 
Quant. de 

Matérias 

Proporção de 

Matérias 

Quant. de 

Relatos 

Relatos 

por 

Problema 

Relatos 

por 

Matéria 

 n. % n. %  

Posição 1: Serviços serão 

adequados 
10 11% 16 34% 1,6 

Crítica 1: Serviços deixarão a 

desejar 
7 8% 22 47% 3 

Relato de Resposta: 

Justificativa para crítica aos 

serviços 

7 8% 8 17% 1 

TOTAL – PROBLEMA 3: 14 16% 46 - 1,8 

POR ALINHAMENTO: 

Grupo 1 (Posição 1 + Relato 

de Resposta 
14 16% 24 53% 1,6 

Grupo 2 (Crítica 1) 7 8% 22 47% 3 

 

Tabela 9 – Principais Órgãos Acionados Quanto ao Problema “Qualidade dos 

Serviços Oferecidos” 
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Posição 1 (M*-

R**) 
Crítica 1 (M*-

R**) 
Resposta (M*-

R**) 
Órgão Matéria 

(n.) 

Relatos 

(n.) 

- 2-3 - Embratur 2 3 

4-4 - - Governo Estadual 4 4 

3-3 - - 
Governo Federal 

(demais órgãos) 
3 3 

1-1 - 2-2 Hotéis 3 3 

1-1 - - Inmetro 1 1 

*M: quantidade de matérias; **R: quantidade de relatos. 

 

No alinhamento de posições há novamente o predomínio do grupo 1, afeito à 

visão mais otimista e, muitas vezes, representante do discurso oficial dos promotores do 

evento. Entretanto, apenas no relato crítico houve um número de informação superior a 

dois por matéria, o que se deve à recorrente utilização do recurso conhecido em 

telejornalismo como fala-povo, que apresenta diversos relatos breves de indivíduos 

anônimos, neste caso, usuários geralmente insatisfeitos com algum serviço. Chama 

atenção o ínfimo acionamento do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia no posicionamento de problema referente à sua designação oficial. Também 

pode-se registrar que foi o único problema referente à organização da Copa que não 

apresentou posicionamentos da FIFA e do Comitê Organizador Local.  

A Tabela 10 apresenta as relações de pontos de vista referentes às ações 

promocionais dos eventos Copa do Mundo e Copa das Confederações: 

 

Tabela 10 - Relação Entre Posições do Problema “Ações promocionais” 

Posição/ Crítica 
Quant. de 

Matérias 

Proporção de 

Matérias 

Quant. de 

Relatos 

Relatos 

por 

Problema 

Relatos 

por 

Matéria 

 n. % n. %  

Posição 1: Promoção do evento 

para divulgar coisas positivas 
29 34% 55 93% 1,8 

Crítica 1: Ações promocionais 

ignoram deficiências ou 

sobrevalorizam resultados 

0 - 0 - - 

Relato de Resposta a Posição 2 1 - 1 1% 1 

Posição 2: Ações que deturpam 

o evento 
2 2% 3 5% 1,5 

TOTAL – PROBLEMA 3: 31 37% 59 - 1,6 
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Tabela 11 – Principais Órgãos Acionados quanto às Ações Promocionais dos 

Eventos 

Posição 1 (M*-

R**) 
Resposta (M*-

R**) 
Posição 2 (M*-

R**) 
Órgão Matéria Relatos 

5-5 - - 
Comitê Organizador 

Local 
5 5 

7-8 - - CBF 7 8 

5-5 1-1 1-1 FIFA 7 7 

6-13 - - Rede Globo 6 13 

*M: quantidade de matérias; **R: quantidade de relatos. 

 

A discrepância (já esperada) entre quantidades de matérias para divulgar coisas 

positivas dos eventos em relação a uma posição crítica nesse problema justificou a 

exclusão de matérias sobre resultados de jogos, convocações e treinos que não 

apresentaram qualquer posicionamento que pudesse ser enquadrado na matriz de 

pesquisa. Ainda assim, é notável que esta posição 1 do problema ―Ações Promocionais‖ 

seja uma das predominantes no montante de matérias analisadas. Destaque para a 

grande quantidade de integrantes da Rede Globo no posicionamento sobre esse 

problema, em grande parte, em razão de matérias que informavam detalhes das 

transmissões do evento. 

As tabelas 12, 13, 14, 15 e 16 apresentam problemas que não tiveram um 

quantitativo expressivo de matérias e pontos de vista abordados.  

 

Tabela 12 - Relação Entre Posições do Problema “Condições de Trabalho Para 

Operários” 

Posição/ Crítica 
Quant. de 

Matérias 

Proporção de 

Matérias 

Quant. de 

Relatos 

Relatos 

por 

Matéria 

 n. % n.  

Posição 1: Satisfatórias 1 1% 5 - 

Crítica 1: Não são 

satisfatórias 
0 - 0 - 

TOTAL – PROBLEMA 3:  1 1% 5 - 

 

Tabela 13 - Relação Entre Posições do Problema “Financiamento” 

Posição/ Crítica Quant. de Proporção de Quant. de Relatos 
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Matérias Matérias Relatos por 

Matéria 

 n. % n.  

Posição 1: Não deve haver 

investimento público 
0 - 0 - 

Crítica 1: Tem havido 

investimento público 
0 - 0 - 

Posição 2: Deve haver 

financiamento público 
2 2% 3 - 

Crítica 2: Não deve haver 

financiamento público 
0 - 0 - 

TOTAL – PROBLEMA 1 (Macro 

3) 
2 2% 3 - 

 

Tabela 14 - Relação Entre Posições do Problema “Legislação e normas” 

Posição/ Crítica 
Quant. de 

Matérias 

Proporção de 

Matérias 

Quant. de 

Relatos 

Relatos 

por 

Matéria 

 n. % n.  

Posição 1: Tem sido desenvolvida 

de forma satisfatória 
2 2% 3 - 

Crítica 1: Não tem sido de forma 

satisfatória 
2 2% 6 3 

TOTAL – PROBLEMA 2 (Macro 

3) 
2 2% 9 - 

 

 

Tabela 15 - Relação Entre Posições do Problema “Legado da Copa” 

Posição/ Crítica 
Quant. de 

Matérias 

Proporção 

de Matérias 

Quant. de 

Informações 

Relatos por 

Problema 

Relatos 

por 

Matéria 

 n. % n. %  

Posição 1: Vai haver um 

legado importante para a 

modernização do país 

11 13% 22 88% 2 

Crítica 1: Não vai haver 

legado positivo 
3 3% 3 12 % 1 

TOTAL – PROBLEMA 3 

(Macro 3) 
14 16% 25  - 

 

 

Tabela 16- Relação Entre Posições do Problema “Implicações Sociais” 

Posição/ Crítica Quant. de 

Matérias 

Proporção de 

Matérias 

Quant. de 

Relatos 

Relatos 

por 

Problema 

Relatos 

por 

Matéria 

 n. % n. %  

Posição 1: Restrições quanto à 

motivação e execução de 

manifestações 

1 1% 1 7% - 
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Crítica 1: Defesa da motivação 

e/ou execução de manifestações 
2 2% 2 15% - 

Posição 2: Apoio à intervenção 

do aparato estatal nas 

manifestações 

1 2% 7 53% - 

Crítica 2: Questionamento sobre 

o modo de intervenção do 

aparato estatal 

1 1% 3 23% - 

TOTAL – PROBLEMA 4 

(Macro 3) 
3 3% 13 - - 

 

Ressalta-se que a mesma matéria pode apresentar mais de um relato de 

determinada posição ou crítica do mesmo problema, por isso o total de matérias do 

problema não implica necessariamente na soma da coluna ―Quantidade de matérias‖, 

referente a cada ponto de vista. Assim como diagnosticado na verificação de 

pouquíssimas macro-posições (Tabela 2), há uma preferência do agendamento editorial 

para questões mais pontuais ou factuais em detrimento aos problemas mais amplos. 

Embora tenham sido registradas duas mortes de operários até o término do período 

observado, nenhuma matéria se debruçou sobre as condições de trabalho de forma 

plural, havendo apenas uma matéria com alinhamento absoluto a exaltar as condições de 

alimentação dos operários da obra do Maracanã (Tabela 12). Embora diversas 

manifestações populares viessem a eclodir no país contestando o emprego de verbas 

públicas para viabilização da Copa, o telejornal não apresentou qualquer 

posicionamento contrário ao financiamento das obras do evento. Igualmente, até a data 

de abertura da Copa das Confederações, apenas três matérias trataram sobre 

manifestações contrárias ao evento. A repercussão dos preparativos do evento no âmbito 

do poder legislativo brasileiro teve uma representação mínima com apenas duas 

matérias. 

Foi desequilibrado também o jogo de posicionamentos a respeito do legado da 

Copa. É importante destacar que a posição 1, referente ao problema apresentado na 

Tabela 15, agrupou relatos de operários, torcedores e voluntários quando expressavam 

uma mudança no orgulho próprio por participar do evento. Como pode ser verificado no 

Anexo I, essa dimensão de autoestima em razão da realização do evento foi considerada 

como legado. Uma possível categorização de posicionamentos dessa natureza poderia 

ser enquadrada em ―Ações promocionais‖ – posição 1, o que não alteraria o quadro de 

desequilíbrio entre posições 1 e crítica 1 de ambos problemas. 
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Como destacado anteriormente, as Posições 1 agrupam pontos de vista com 

maior inclinação à aprovação do evento, em geral, um olhar otimista sobre os 

preparativos para o torneio. Sua posição imediatamente antagônica é agrupada na 

Crítica 1. O relato de resposta indica possível diálogo, ou situação de responsividade 

entre determinados atores sociais que se posicionam sobre o mesmo fato. Com vistas à 

matriz de pesquisa, essas considerações podem ser visualizadas na Tabela 17: 

 

Tabelas 17 - Total de Relatos 

Relato 
Quant.  de 

Matérias 

Proporção de 

Matérias 
Quant. de Relatos 

 n. % n. 

Posição 1 66 78% 151 

Crítica 1 28 33% 62 

Posição 2 7 8% 16 

Crítica 2 1 1% 3 

Resposta 19 22% 24 

Macro Posição 1 3 3% 3 

Macro Posição 2 1 1% 1 

 

Um panorama geral sobre acessibilidade ao debate pode ser evidenciado na 

Tabela 18. Ela sintetiza os atores sociais que se posicionaram a respeito de algum 

problema destacado na matriz de pesquisa. 

 

Tabela 18 – Principais Órgãos Acionados na Cobertura do JN 

Órgão 

Quant. de 

Matérias 

(n.) 

Quant. 

de 

Relatos 

(n.) 

Pessoa – Matéria - Relato 

Agência Nacional de 

Energia Elétrica 
2 4 Nelson Hubner -1 -1 

Anac 1 1 Marcelo Guaranys 

Anatel 2 2 Não identificado 

Associação 

Brasileira da 

Indústria de Hotéis 

do Rio de Janeiro 

1 1 Alfredo Lopes 

BBC 2 2 Não identificado 
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Câmara de 

deputados 
1 1 Ônix Lorenzoni 

Cemig 1 1 Não identificado 

Claro 1 1 Não identificado 

Clube Corinthians 2 3 Não identificado 

CNN 1 1 Não identificado 

Coelba - Bahia 1 1 Não identificado 

Comitê Organizador 

Local 
16 17 

Ricardo Trade (4 -4); Tiago Paes (1-1); Bebeto (1-1); 

Ronaldo (4-4); José M. Marín (1-1). 

Companhia 

Energética de 

Brasília 

1 1 Mauro Martinelli 

Companhia Estadual 

de Energia Elétrica 

(RS) 

1 1 Sérgio Dias 

Comunidade de 

moradores 
2 2 Ana Lúcia Nunes (1-1) 

Confederação 

Brasileira de Futebol 
10 11 José M.M.(3-3); L.F. Scolari (3-4); Jô (1-1); Júlio 

César (1-1); Marcelo (1-1). 

Consern 1 1 Não identificado 

Consórcios 

administradores de 

estádios 

6 6 Severiano Braga (1-1); Frank Alcântara (1-1). 

Construtoras 5 6 Marcos Juliani (1-2); Luis (1-1); 

Copel - Paraná 1 1 Não identificado 

Corpo de Bombeiro 1 1 Alexandre Brasil 

El Pais 1 1 Não identificado 

Eletrobrás Amazonas 

Energia 
1 1 Não identificado 

Eletropaulo 1 1 Não identificado 

Embaixada francesa 1 1 Não identificado 

Embratur 2 3 Flávio Dino 

Europol 1 1 Não identificado 

Federação do Taiti 

de Futebol 
1 1 Eddy Etaeta 

Federação Espanhola 

de Futebol 
1 1 Vicente Del Bosque 

Federação Italiana de 

Futebol 
2 2 Marchisio (1-1); M. Balotelli (1-1) 

Federação Mexicana 

de Futebol 
2 3 

Andres Guardado (1-1); J.M. de la Torre (1-2) 
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Federação Uruguaia 

de Futebol 
1 1 Óscar Tabárez 

FIFA 23 27 
Walter de Gregório (1-1); Thierry Weil (1-2); Joseph 

Blatter (2-2); Jérôme Valcke (10,17) 

Força Aérea 

Brasileira 
1 1 Donald Gramkow 

Fórum de 

Operadores 

Hoteleiros do Brasil 

1 1 Roberto Rotter 

Governo Estadual 32 95 

Ícaro Moreno (2-4); Ricardo Coutinho (1-1); Geraldo 

Alckmin (1-2); Renato Casagrande (1-1); Sérgio 

Cabral (4-4); Maurício Guimarães (1-1); José Aníbal 

(1-1);Thiago Lacerda (1-1); Fernando Grella (1-2); 

Nilton Vasconcelos (1-1); Ferrucio Feitosa (1-1); Régis 

Fichtner (1-1); Hudson Braga (1-1); Claudio Monteiro 

(1-1); Leonardo Espíndola (1-1) 

Governo Federal 17 20 

Guilherme Ramalho (1-1); Ideli Salvatti (1-1); Guido 

Mantega (1-1); José Eduardo Cardozo (2-3); Paulo 

Bernardo (1-1); Aldo Rebelo (7-10); Dilma Rousseff 

(3-3). 

Governo Municipal 5 7 Fernando Haddad (1-3); Eduardo Paes (1-1). 

Hotel 3 3 
Paulo Marcos Ribeiro (1-1); Ivana Rebouças (1-1); 

Salete Soares (1-1). 

Infraero 1 1 Não identificado 

Inmetro 1 1 Leonardo Rocha 

Light - Companhia 

Energética RJ 
1 1 Não identificado 

Não identificado 60 74 

MAIS FREQUENTES Grupo de manifestantes (3-3); 

operário (4-8); Torcedor brasileiro (5-6); usuário de 

aeroporto (7-11); voluntário (7-8); 

Oi Telefonia 1 1 Não identificado 

Organização 

Repórteres Sem 

Fronteiras 

1 1 Não identificado 

Outplan Ingressos 1 1 Não identificado 

Polícia Civil 2 2 Felipe Falles (1 -1) 

PUC - RJ 1 1 Luiz da Silva Mello (1-1) 

Rede Globo 7 16 
Ronaldo (2-3); Galvão Bueno (1-1); Renato Ribeiro (1-

7); Tino Marcos (1-1). 

Santos Futebol 

Clube 
1 1 Não identificado 

Senado 3 3 
Aloysio Nunes Ferreira (1-1); Vital do Rêgo (1-1); 

Wellington Dias (1-1) 

Sindicato das 

Empresas de 

Telefonia 

3 4 Eduardo Levy (1-2); Carlos Fernando Duprat (1-1). 

The New York 

Times 
2 2 Não identificado 

TIM Telefonia 1 1 Não identificado 
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Tribunal de Contas 

de Mato Grosso 
2 2 Não identificado 

Tribunal de Justiça 1 1 Adriana dos Santos 

Vivo Telefonia 1 1 Não identificado 

Washington Post 1 1 Não identificado 

Elaboração do autor. 

Conclui-se que os órgãos mais acionados na cobertura foram FIFA, governos 

estaduais e federal, CBF, Comitê Organizador Local e a própria Rede Globo. Devido ao 

frequente uso do fala-povo como recurso editorial, houve um grande número de 

entrevistados sem apresentação de nome ou entidade correspondente. O secretário-geral 

da FIFA – Jérôme Valcke obteve maior aparição, seguido do ministro do esporte – Aldo 

Rebelo. É interessante notar que o ex-jogador Ronaldo Nazário posiciona-se ora como 

membro do Comitê Organizador, ora como comentarista da TV Globo. Isto suscita mais 

um indício de conflito de interesse. Ainda que o ex-jogador não seja jornalista e, 

possivelmente, participe apenas das transmissões de jogos, é inegável que seu 

posicionamento enquanto comentarista vai estar ligado a sua participação enquanto 

membro organizador do mesmo evento.  

Utilizando a análise do requisito pluralidade, a pesquisa pôde sistematizar 

alguns aspectos referente à diversidade temática da cobertura do JN sobre os eventos 

observados. Embora não fosse o cerne do problema de pesquisa, é interessante notar a 

prioridade do telejornal em agendar a cobertura em razão das obras de estádios, em 

detrimento da discussão sobre infraestrutura e serviços relacionados ao tema. É o que 

mostra a Tabela 19: 

Tabela 19 – Natureza das Obras 

Tema Quantidade de matérias (n.) 

Estádios 36 

Infraestrutura 12 

Serviços 8 

 

Outro aspecto saliente na análise foi a prioridade do telejornal em agendar 

problemas referentes ao Rio de Janeiro, justamente a sede e origem da emissora. A 

Tabela 20 mostra essa desproporção a favor da capital fluminense: 
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Tabela 20 – Sedes Tematizadas na Cobertura 

Sedes abordadas Quantidade de matérias (n.) 

Rio de Janeiro 23 

Brasília 7 

Belo Horizonte 6 

São Paulo 4 

Cuiabá 4 

Salvador 3 

Recife 3 

Fortaleza 1 

Manaus 1 

Porto Alegre 1 

 

Cabe ressaltar que, possivelmente em razão do período observado na pesquisa 

ser mais próximo à Copa das Confederações, algumas sedes que só abrigariam a Copa 

do Mundo não tiveram o apelo da aproximação do evento. Ainda assim, Cuiabá (que só 

sediaria a Copa do Mundo) foi apresentada em quantidade bem maior de matérias que 

Fortaleza (sede da Copa das Confederações e Copa do Mundo). De fato, chama a 

atenção o grande número de matérias que abordam o Rio de Janeiro, uma vez que a 

emissora se apresenta como de grande alcance nacional. 

Outro aspecto alheio à pluralidade que merece menção é o pequeno número de 

matérias que divulgaram o valor das obras e a natureza do financiamento. Diante de 

eventos que suscitaram grandes questionamentos sobre a aplicação de dinheiro público, 

pouco se falou da aplicação de verbas públicas e no modo de gestão dos 

empreendimentos, como o modelo de parceria público-privada implementada em favor 

dos consórcios administradores dos estádios. O Quadro 8 relaciona as matérias que 

informaram a natureza do investimento de obras(se ocorreu parceria público-privada ou 

financiamento estritamente público por exemplo) e o valor aplicado para execução: 

 

Quadro 8 - Registro de Custo de Obras e/ou Natureza do Financiamento 

MATÉRIA 

Estádio Arena Castelão, em Fortaleza, é inaugurado neste domingo 

Governo do Rio informa novo prazo para entrega do Maracanã à Fifa 

Odebrecht, IMX e AEG vencem licitação para administrar Maracanã 

Estádio Nacional Mané Garrincha é inaugurado com festa em Brasília 

Estádio Arena Pernambuco é inaugurado com evento-teste 
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Mais de 85% das obras em MT para a Copa do Mundo estão atrasadas 

Governo corta R$ 28 bilhões do orçamento deste ano 

 

Com base nos dados apresentados foi possível responder às categorias de 

análise propostas no tocante ao atendimento por parte do Jornal Nacional de produção 

de uma cobertura plural. 

 

5.5 – Análise do requisito Pluralidade na cobertura do JN  

 

Com base nos dados apresentados, é possível discutir o grau de pluralidade da 

cobertura jornalística destacada, através da observância dos requisitos propostos para 

mensuração deste princípio ao longo deste trabalho - acessibilidade, equilíbrio de 

participação e autonomia em relação às partes interessadas.  

 Acessibilidade 

 

O princípio da universalidade da participação, que possibilita todos os 

potenciais concernidos pelo tema agendado e próprio ao interesse público terem acesso 

ao debate, não foi contemplado em sua totalidade na cobertura do JN. A ausência de 

potenciais agentes sociais do debate sobre os preparativos para Copa iniciou com a 

exclusão de temas e aspectos pertinentes aos eventos, flagrantes no levantamento 

documental desta pesquisa, porém ignorados ou pouco explorados na cobertura. Os 

problemas contemplados na cobertura, com exceção de ―Qualidade dos serviços 

oferecidos‖ (que apresentou um razoável número de anônimos por meio do recurso fala-

povo) apresentaram um pequeno leque de atores sociais, com ênfase no posicionamento 

de órgãos promotores do evento e seus agentes oficiais. 

Somente uma matéria – ―Índios resistem à desocupação de prédio que deve ser 

demolido no Rio‖ - apresentou relato (indireto, na ocasião) de manifestante contra uma 

remoção, assim, não houve menção em nenhuma das matérias analisadas a falas 

contrárias a realização do evento. Em apenas uma matéria - ―Manifestantes protestam 

em frente ao Mané Garrincha na estreia da Copa das Confederações‖ - é relatado 

manifesto de grupo avesso aos eventos, mais propriamente contrários ―aos gastos na 



108 
 

organização da Copa‖.  A disparidade entre a presença do Poder Executivo (61 

ocorrências, somando as esferas federal, estadual e municipal) e Poder Legislativo (3 

ocorrências) e Poder Judiciário (2 ocorrências – ambas Tribunal de Contas de Mato 

Grosso) aponta para a tônica da cobertura com foco nas preocupações concernentes à 

execução de cronogramas de obras e serviços, desconsiderando as implicações no 

tocante ao acompanhamento jurídico e fiscalizador – seja através de instituições como 

Ministério Público e Tribunal de Contas, seja por provocação de segmentos da 

sociedade de civil em iniciativas em prol de transparência, como o  Portal Jogos 

Limpos, ou pelo poder legislativo, em sua Comissão de Fiscalização Financeira e 

Controle. 

A frequência absoluta que ilustra o acionamento de determinados grupos na 

cobertura dos preparativos dos eventos aponta evidências quanto a um enquadramento 

que privilegiou uma relação limitada de compreensão das dimensões sociais, 

econômicas e políticas que engendram tais megaeventos. Fatores como a ausência de 

atores contrários às consequências dos eventos, de entidades civis e representantes dos 

poderes judiciário e legislativo, em contraponto à numerosa frequência do círculo 

organizador – FIFA, COL, Poder Executivo (que em última análise perseguem, por 

mais que seja apresentada alguma divergência pontual, o mesmo fim); e mais que o 

triplo de falas de funcionários da própria emissora em matérias promocionais da 

cobertura, em comparação com a ocorrência de posicionamentos de clubes (apenas duas 

vezes), são indícios de vícios em uma cobertura jornalística que se pretende plural, 

como a orientação expressa na alínea ―b‖, no requisito Isenção no documento Princípios 

Editoriais das Organizações Globo, mas que não consegue atingir efetivamente tal 

pluralidade. 

 Equilíbrio de participação 

 

 A cobertura apresentou um intercâmbio de posições satisfatório no tocante ao 

problema ―Prazos serão cumpridos‖ quando considerada a frequência absoluta da 

posição 1, da crítica 1. Porém, quando os relatos são agrupados em razão de seu 

posicionamento frente ao problema (adicionando à posição 1 o relato de resposta), 

constata-se uma grave discrepância favorável ao grupo 1. Esta é tônica nos outros 

problemas que apresentam relato de resposta (sempre alinhado com a posição 1). Nos 
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demais problemas em que não há relato de resposta, ocorre pouca participação de 

pontos de vista contrários ou críticos a determinada questão.  

 

 Autonomia em relação às partes interessadas 

 

O envolvimento da Rede Globo com a FIFA no tocante aos direitos de 

transmissão e exibição pública dos jogos da Copa coloca em xeque sua condição de 

distanciamento ou autonomia em relação a partes interessadas no debate. Ao mesmo 

tempo em que se diz independente de grupos econômicos e media os diferentes 

posicionamentos das partes envolvidas com isenção, a empresa é parceira comercial e 

parte interessada na realização do evento, constituindo uma situação de conflito de 

interesses que compromete a condução do debate público que se pretende plural. Com 

efeito, a emissora não informa publicamente no telejornal sua condição frente ao evento, 

implicando em pouca ou nenhuma transparência à postura editorial pretendida no 

documento de princípios editoriais. À luz da condição de pluralidade indicada por 

Gomes (2004), há um vício na origem, e de natureza ética, que compromete a 

consolidação de uma cobertura plural do Jornal Nacional sobre a Copa do Mundo.  

Após apresentação dos dados relativos aos indicadores principais, é pertinente 

a verificação dos principais aspectos de uma cobertura pluralista - sistematizados por 

Egypto de Cerqueira (UNESCO, 2010) - de modo a avaliar a conformidade do conteúdo 

jornalístico do JN na cobertura observada com o referencial teórico sustentado nesta 

pesquisa. Esta abordagem também compreende aspectos relacionados à 

responsabilidade da organização. O Quadro 9 apresenta esta disposição que sintetiza 

algumas considerações posteriores à análise do objeto de pesquisa. Por nível 1, entende-

se os indicadores que caracterizam a preocupação com pluralidade no conteúdo 

jornalístico por parte da empresa. Ao nível 2, estão agrupados indicadores que abordem 

a condição para a organização efetivar um conteúdo plural. 

 

Quadro 9- Indicadores Conforme Sistematização de Cerqueira (UNESCO, 2010). 

Nível 1 – Pluralidade Estrita Nível 2 – Relevância em função de 

pluralidade 

 Conformidade  Conformidade 
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A informação veiculada reflete 

de maneira equitativa a 

pluralidade de pontos de vista 

representados na sociedade? 

 

 

NÃO 

A organização adota 

políticas claras de 

separação entre os 

interesses da área 

comercial e o trabalho 

jornalístico da redação? 

 

 

PARCIALMENTE 

A organização estimula o 

consenso em torno da 

diversidade e da pluralidade 

como elementos básicos e de 

impacto direto na qualidade do 

produto jornalístico? 

 

 

PARCIALMENTE 

A pauta jornalística 

considera a missão de 

fornecer informações que 

ajudem os cidadãos a 

participar da vida pública 

e política? 

 

 

NÃO 

Normas sobre a cobertura 

jornalística destacam 

explicitamente a necessidade de 

a apuração garantir pluralidade 

de fontes, inclusive de grupos 

marginalizados? 

 

 

SIM 

 

A diretoria executiva tem 

compromisso público com 

pluralismo de opiniões e pontos 

de vista veiculados nos produtos 

jornalísticos da organização? 

 

NÃO 

OBSERVADO 

A pauta jornalística esforça-se 

por acompanhar os movimentos 

sociais? 

 

NÃO 

Há orientação editorial de 

garantir espaço para as 

Minorias? 

 

NÃO 

 

A informação veiculada não reflete de maneira equitativa a pluralidade de 

pontos de vista representados na sociedade em razão de: a) Diversas temáticas 

potenciais relativas aos eventos sequer foram mencionadas, embora fossem pautadas 

pela sociedade civil organizada e pela matriz de responsabilidades do governo federal – 

como investimentos nos portos brasileiros, despejos e ameaças à soberania nacional (em 

razão da Lei Geral da Copa); b) ínfima disposição de diferentes posicionamentos entre 

as temáticas abordadas – como ausência de posicionamento crítico em relação às 

condições de trabalho para operários; c) discrepância entre a participação dos órgãos 

promotores e os demais envolvidos no evento (como mostra a Tabela 18), e d) não há de 

se falar em maneira equitativa quando é diagnosticado um desequilíbrio entre 

posicionamentos, como foi apresentado nas tabelas 6, 8 e 10. 

Pode-se afirmar que a organização estimula parcialmente o consenso em torno 

da diversidade e da pluralidade como elementos básicos e de impacto direto na 

qualidade do produto jornalístico pois, embora mencione tais valores no conjunto de 

garantias apresentadas no documento PEOG, a Rede Globo (através de seu principal 
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telejornal) não apresenta indícios de priorizar o respeito ao requisito pluralidade em sua 

cobertura jornalística. O documento PEOG não detalha procedimentos que persigam tal 

requisito na cobertura, tampouco possibilita ao telespectador modos de atestar esse 

consenso em torno da diversidade e pluralidade no produto jornalístico. Logo, são 

constatadas no documento normas que destaquem a necessidade das fontes em garantir 

pluralidade de fontes, mas não são apresentados os procedimentos nem a 

responsabilidade da organização referente a esse compromisso. 

A pauta jornalística não apresentou as demandas de movimentos sociais 

organizados que apresentam seus posicionamentos em relação aos eventos em outras 

plataformas midiáticas mencionadas anteriormente. Além dessa carência, foi ínfima a 

repercussão e participação de atores vinculados ao poder legislativo e poder judiciário, 

embora a polêmica Lei nº 12.663 de 2012 (Lei Geral da Copa) tenha sido aprovada em 

meio a debates sobre soberania nacional, provocando inclusive o Supremo Tribunal 

Federal a manifestar-se sobre a constitucionalidade da referida Lei.   

Quanto ao documento PEOG, de fato a organização adota um posicionamento 

claro de separação entre os interesses da área comercial e o trabalho jornalístico da 

redação. Entretanto, esse marco previsto principalmente na alínea ―m‖ do item 

―Isenção‖ não deixa claro a responsabilidade da empresa em caso de comprometimento 

desta garantia. Especificamente no tocante à cobertura da Copa do Mundo, o Jornal 

Nacional não manifestou em momento algum no período observado o reconhecimento 

público de parte interessada do evento, uma vez que a TV Globo é detentora dos direitos 

de transmissão e exibição em locais públicos (acima de 5000 pessoas), em parceria com 

a FIFA. Um de seus comentaristas é simultaneamente membro do Comitê Organizador 

Local. Na apresentação do problema ―Ações promocionais‖, a TV Globo posiciona-se 

em diversas matérias que tratam especificamente de promover o evento. Ou seja, além 

da posição ética conflitante em fazer jornalismo e ao mesmo tempo ser parte interessada 

- como afirma Gomes (2004) - há um problema de transparência da emissora em não 

deixar claro no telejornal sua condição ambígua e possivelmente contrária ao que 

propõe em seu código editorial. 

Em razão da pouca conformidade do conteúdo jornalístico do JN com os 

requisitos e condição para pluralidade analisados neste trabalho, premissas que 

possibilitam a ampliação do horizonte informativo do cidadão para formar com 
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liberdade sua opinião sobre determinado evento ou conjuntura política (GOMES, 2004), 

pode-se afirmar que a pauta jornalística não apresenta indícios de que prioriza a missão 

de fornecer informações que ajudem os cidadãos a participar da vida pública e política. 

Considerando que a Copa do Mundo representa um esforço de agentes políticos e 

representantes da inciativa privada com consequências diretas para diversos setores da 

sociedade civil e para os cofres públicos do país, a análise do requisito pluralidade na 

cobertura do Jornal Nacional evidenciou que houve uma concentração no agendamento 

de cobranças de prazos, resultados de testes e ações promotoras do evento, com a 

polarização de posições nos dois primeiros problemas (parte interessada na celeridade 

das obras cobrando prazos e êxito nos testes dos executores igualmente interessados) e 

saturação de um ciclo fechado de atores sociais fomentadores dos torneios (FIFA, COL, 

Ministério do Esporte e Secretarias estaduais para Copa). 

É possível que esse grande enfoque por parte do telejornal em cobrar prazos e 

resultados de testes em detrimento a outros problemas se dê em razão do interesse da 

emissora na realização bem sucedida do evento, uma vez que é promotora e parceira da 

FIFA. Outros estudos devem ser realizados de modo a observar a cobertura de outros 

telejornais, até mesmo de outras plataformas de notícias – transmissoras e não-

transmissoras do evento – para saber até que ponto a prioridade em agendar a cobrança 

de prazos, seus respectivos posicionamentos e atores envolvidos é de fato a tônica da 

cobertura jornalística dos preparativos para a Copa.  

 

 

 

 

 

 

6 - Considerações Finais 

 

Esta pesquisa procurou responder se um produto jornalístico das Organizações 

Globo apresenta conformidade com o valor pluralidade previsto no documento editorial 

da empresa, garantia pública que expressa valores e procedimentos caros a um 

jornalismo de qualidade, segundo a empresa. A ideia era verificar se, de fato, uma 
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empresa jornalística entrega ao público aquilo que garante oferecer. Embora as 

Organizações Globo justifiquem a publicação do documento Princípios Editoriais das 

Organizações Globo como possibilidade de verificação e julgamento por parte do 

público se a ―prática é condizente com a crença‖ (relação entre garantias e conteúdo 

jornalístico), não há clareza de quais seriam os procedimentos para tal averiguação, nem 

dos mecanismos da empresa para recebimento e publicidade dessas verificações 

oriundas da audiência. Há, portanto, uma lacuna que compreende a avaliação de 

conteúdos jornalísticos, implícita no próprio documento editorial PEOG. 

A pesquisa tinha seu primeiro desafio: identificar se o valor pluralidade estaria 

previsto no documento. Uma vez identificado, procuramos elaborar e testar uma 

metodologia que operasse o confronto entre determinada cobertura jornalística e as 

garantias expressas do documento no tocante à pluralidade. Ao longo do documento são 

enumerados atributos da informação de qualidade. O mais detalhado deles – isenção – 

descreve garantias e procedimentos que atestam independência das Organizações Globo 

em relação a qualquer agente ou instituição social que possa ser retratada na cobertura 

jornalística – como, por exemplo, governos, religiões, grupos econômicos, inclusive 

anunciantes. Esta autonomia em relação às partes interessadas no jogo político, segundo 

Gomes (2004), é condição para efetiva pluralidade em uma cobertura jornalística que se 

pretende mediadora das diversas pretensões na esfera política. Assim, se a Rede Globo é 

enfática em garantir uma premissa para operação de um jornalismo plural, era 

necessário observar no documento as assertivas referentes ao compromisso com 

pluralidade e a conformidade deste valor em algum produto jornalístico. 

Para mensurar o valor pluralidade no jornalismo e identificá-lo no documento 

PEOG, este trabalho revisou leituras pertencentes às teorias democráticas que situam o 

pluralismo enquanto imperativo da consolidação dos regimes liberais-democráticos. 

Concomitantemente à gradativa universalização do direito ao voto e à ampliação da 

participação popular em regimes democráticos no último século, o jornalismo se 

constituiu com provedor de insumos informativos que subsidiavam essa maior 

participação da sociedade civil no debate sobre a coisa pública, além de constituir 

potencial arena de mediação e exposição dos diversos atores sociais. Da mesma forma 

que o pluralismo passa a ser um parâmetro para avaliar o vigor de uma democracia e sua 

disponibilização de liberdades civis, a pluralidade no jornalismo indica a real 

capacidade da instituição jornalística em representar um fórum das distintas 
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manifestações, posicionamentos e dos diversos ângulos possíveis de um dado tema ou 

cobertura. Um dos pontos confluentes entre pluralismo em regimes democráticos e o 

jornalismo é elevação do direito à informação como elemento primordial para 

universalização de outros direitos sociais, políticos e civis. O jornalismo é entendido 

como caixa de ressonância dos diferentes anseios e posicionamentos da sociedade civil, 

que através do consumo de informação em qualidade e quantidade, opera o melhor 

julgamento possível dos temas pertinentes à coisa pública. 

Foi visto que a discussão de pluralidade - seja no jornalismo, seja no sistema 

midiático como um todo – pode ser compreendida em duas dimensões: pluralidade 

externa e pluralidade interna. De forma sucinta, pode-se dizer que a primeira opera no 

âmbito da propriedade e controles dos meios; a segunda, engloba os desdobramentos 

referentes ao conteúdo midiático – como tipos, gêneros, formatos midiáticos e, 

especificamente em relação ao jornalismo, os diferentes pontos de vista que têm acesso 

à discussão política. Nessa pesquisa, foi feita a escolha por trabalhar com esta última 

dimensão de pluralidade. Alinhando-se com Maia (2008a), entendemos que, embora as 

empresas midiáticas estejam circunscritas às suas próprias lógicas e modos de operação 

que por vezes não favorecem a ampliação dos debates democráticos, seus produtos 

possibilitam a conexão entre atores de diferentes setores da sociedade, potencializando a 

capacidade de reverberação de diferentes posicionamentos no jogo político. 

Para caracterização de requisitos que promovam efetiva pluralidade no 

jornalismo, foram listadas três exigências, inspiradas nas referidas obras de Wilson 

Gomes e Rousiley Maia: 1) autonomia em relação às partes; 2) igualdade de chances de 

acesso ao debate e 3) equilíbrio de participação. O documento PEOG assegura a isenção 

da Rede Globo, listando inclusive exemplos de procedimentos a serem adotados pelos 

jornalistas quando ocorrer situações em que a independência em relação às partes fique 

comprometida; igualmente, afirma o compromisso com o amplo acesso aos envolvidos 

em uma reportagem em igualdade de condições de participação. 

Entretanto, a Rede Globo estabelece parceria para transmissão e promoção do 

evento Copa do Mundo junto à FIFA, entidade privada detentora do evento. Ainda que 

haja uma divisão organizacional que separe o departamento de jornalismo do 

departamento esportivo ou de entretenimento, o conflito é latente: a Rede Globo respeita 

sua publicação editorial em um cenário no qual ela também é parte interessada?  
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No documento PEOG, a empresa afirma que os veículos devem ser 

transparentes em suas ações e em seus propósitos (alínea ―r‖, item ―isenção‖). 

Entretanto, ao longo da cobertura analisada, não foi registrada qualquer menção por 

parte do Jornal Nacional ao fato de a Rede Globo ser emissora oficial da Copa do 

Mundo, titular junto à FIFA dos direitos de imagem e transmissão da Copa no Brasil. 

Ou seja, da mesma forma que não foi verificado respeito ao compromisso com 

independência em relação a anunciantes ou grupos econômicos, previsto na alínea ―m‖ 

do item ―isenção‖, também não houve respeito ao compromisso com transparência em 

situações dessa natureza em que a empresa ou o jornalista se encontre em condição 

duvidosa de isenção. 

 Quanto à igualdade de chances de acesso, a análise da cobertura do Jornal 

Nacional indicou que houve uma amplitude satisfatória de atores sociais apenas nos 

problemas ―Qualidade dos Serviços Oferecidos‖ e ―Ações promocionais‖, em ambos, 

em decorrência do recurso telejornalístico ―fala-povo‖, que apresenta breves relatos de 

populares sobre determinado assunto. Nos demais problemas, houve um repertório 

limitado de atores, predominando os discursos oficiais das forças organizadoras do 

evento – FIFA, Governo Federal (em especial na figura do Ministério do Esporte), 

Governo Estadual e Comitê Organizador Local (COL). Uma série de atores sociais 

potenciais, localizados na leitura documental desta pesquisa, foram omitidos ou 

minimamente mencionados, a exemplo de comunidades atingidas por remoções 

habitacionais oriundas das obras e clubes ou consórcios administradores que irão gerir 

obras financiadas com dinheiro público. 

No tocante ao equilíbrio de participação, ficou destacada a constante 

participação dos representantes da FIFA, do COL e do Governo em razão das 

justificativas para os problemas referentes ao cumprimento de prazos e resultados de 

testes. Quanto ao cumprimento de prazos, por exemplo, FIFA e Governo tiveram mais 

que o dobro de relatos e matérias em comparação com outros órgãos (Tabela 5). Outros 

problemas que não fossem cumprimento de prazos, qualidade dos serviços, resultados 

de testes e ações promocionais tiveram reduzida representação em matérias e relatos a 

ponto de não apresentarem significativos dados que possibilitassem a inferência. 

A metodologia também proporcionou identificar o embate entre 

posicionamentos favoráveis e contrários à organização da Copa, através do alinhamento 
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de relatos a favor pela Posição 1 e contrários pela Crítica 1. Como mostrou a Tabela 17, 

a Posição 1 apareceu em quase 80% das matérias, enquanto a Crítica 1 em 33% das 

matérias. Ainda assim, como pode ser verificado no Quadro 10, boa parte dessas críticas 

era feitas pelos representantes da FIFA, interessados em cobrar celeridade dos 

preparativos para que o evento fosse bem-sucedido. Em última análise, pode-se concluir 

que, uma vez parte interessada no evento, era conveniente para Rede Globo a 

apresentação desse relato crítico, que cobrasse condições favoráveis que não 

colocassem em risco a realização bem sucedida do torneio do qual ela é promotora. A 

análise mostrou que, até mesmo os relatos de resposta em 22% das matérias, além de 

reforçar e justificar na maioria das vezes uma Posição 1, simulavam essa interação 

discursiva de um debate geralmente apenas nos problemas referentes a prazos, testes de 

preparativos e qualidade dos serviços. Neste último, em grande parte com a 

apresentação de notas oficiais de empresas de telefonia, por exemplo, justificando 

alguma insatisfação de usuários e da agência reguladora. 

Se a cobertura jornalística do Jornal Nacional não apresentou de forma 

satisfatória a contemplação dos requisitos para uma cobertura plural, de acordo com os 

indicadores trabalhados nesta pesquisa e sugeridos em alguma medida pelo documento 

PEOG, é necessário destacar a publicação desta carta de princípios editoriais como 

mecanismo que possibilita a fiscalização do produto jornalístico em razão da qualidade 

pretendida e garantida pela empresa. 

A noção de accountability como mecanismos de cobrança por 

responsabilização de prestadores de um serviço de natureza pública nos possibilitou 

situar esse movimento de transparência organizacional das Organizações Globo. 

Embora seja uma empresa da iniciativa privada, partimos do reconhecimento da 

importância do jornalismo de informação pública ou de interesse público enquanto 

serviço imprescindível na lógica interna de uma democracia. Ainda que a proliferação 

de códigos desta natureza muitas vezes seja voltada unicamente para aumentar a 

credibilidade da instituição, como uma receita de relações públicas, entendemos que 

esse movimento seja também uma demanda por outro expediente que não esteja 

circunscrito entre a consciência ética e aplicações de sanções legais (hipotética 

regulação do Estado). O documento PEOG enseja, ao apresentar uma cultura 

organizacional socialmente responsável, a concepção de direito do usuário, que pode ser 

cobrada pela via da qualidade. É o que Bertrand (2002) propõe como modelos de 
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sistemas de responsabilização da mídia, ou seja, qualquer meio de cobrar da mídia a 

cumprir adequadamente seu papel. 

Então, embora a delegação do serviço prestado pelo jornalismo em prol da 

sociedade civil não tenha base contratual explícita, entendemos que processos de 

accountability, enquanto exercício de autoridade por parte dos cidadãos, corroboram 

para elevação dessa terceira via que consolida uma política de publicidade para 

cobrança de qualidade midiática ou informativa. Dos diversos processos sociais de 

interação com a mídia dentro e fora do sistema midiático elencados por Braga (2006), 

entendemos que a publicação de princípios editoriais encaminha expedientes de crítica e 

retorno na produção jornalística. Especificamente em relação à Rede Globo, em um 

próximo estágio de pesquisa deve-se averiguar a efetividade dos dispositivos de 

recebimento de demandas dos usuários, para dessa forma, avaliar em que medida o 

documento se efetiva como uma ferramenta de responsabilização da empresa e 

interação com usuários. 

Esta pesquisa pretendeu testar uma metodologia que pudesse avaliar o grau de 

pluralidade de uma cobertura jornalística. Entretanto, reconhecemos as limitações e 

obstáculos de trabalhos desta natureza que busquem diagnosticar o ambiente complexo 

dos processos comunicativos, como o imperativo da diversidade e múltiplos 

posicionamentos: como ressalta Maia (2008a), deduções simplistas baseadas em 

medidas classificatórias como índices de acesso, tempo e espaço concedidos aos atores 

sociais nas coberturas jornalísticas não são definitivas quanto à efetividade daquele 

discurso na avaliação democrática do debate. Outras variáveis como as barreiras 

institucionais de entrada nas arenas discursivas e a reprodução interna de hierarquias no 

acesso à fala (MIOLA, 2012) devem ser consideradas na análise do grau de pluralidade 

nas rotinas e produtos jornalísticos. 

Um avanço na metodologia em futuras etapas pode averiguar estratégias de 

utilização das fontes (como o recorrente uso de testemunho popular individual e de 

especialistas); e observação dos lugares de falas dos atores sociais acionados pela 

cobertura, isto é, a representação das posições sociais e da posse de capital simbólico 

dos agentes sociais envolvidos. 

A exigência por um jornalismo plural, que abarque a diversidade de interesses 

da sociedade civil, pode ser viabilizada por mecanismos que possibilitem a fiscalização 
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das empresas jornalísticas pelos seus usuários. Acreditamos que essa terceira via – dos 

processos de interação produtor-usuário pela qualidade do produto – possa ser ainda 

mais fecunda e imediata para persecução de processos de mediação jornalística 

satisfatórios, para além da adesão voluntária dos princípios éticos ou de um marco de 

regulação estatal para a imprensa. 
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APÊNDICE 

Quadro 10 - Demonstrativo de Classificação dos Pontos de Vista 

TIPO / TEOR 

MACRO-POSIÇÃO 1 - ORGANIZAÇÃO DA COPA É SUCESSO. 

Segundo o secretário-geral da Fifa a procura tem sido um sucesso. Mas ainda há entradas disponíveis. 

(Jérôme Vaclke – “Fifa espera recorde de vendas para a Copa das Confederações”). 

―Tivemos dias tensos. Bons e maus momentos, mas queríamos manter seis sedes desde o início. 

Conseguimos atingir essa meta‖, concluiu Jérôme Valcke. (Jérôme Vaclke – “Fifa espera recorde de vendas 

para a Copa das Confederações”). 

http://www.rbpc.lapcom.unb.br/index.php/revista/article/view/6
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―Isto é algo que é uma demonstração da capacidade de nós brasileiros juntos. Realizarmos aquilo que 

muito, muitos pessimistas de plantão dizem sempre que nós não somos capazes‖, comentou a presidente. 

(Dilma Rousseff – “Estádio Nacional Mané Garrincha é inaugurado com festa em Brasília”). 

A presidente Dilma Rousseff reafirmou a confiança numa competição bem sucedida. 

―Temos a certeza que nos preparamos para realizar um extraordinário espetáculo esportivo‖, destacou a 

presidente. (Dilma Rousseff - “Seleção Brasileira conhece adversários da Copa das Confederações”). 

MACRO-POSIÇÃO 2 – A ORGANIZAÇÃO DEVERIA SER DE OUTRA FORMA. 

Contrastando com a ansiedade da torcida, um grupo fez uma manifestação. Se dizia contra os gastos na 

organização da Copa. (Grupo de manifestantes – “Manifestantes protestam em frente ao Mané Garrincha na estreia 

da Copa das Confederações”). 

POSIÇÃO 1 – PRAZOS SERÃO CUMPRIDOS SEM COMPROMETER O EVENTO. 

Ele disse que está confiante de que o estádio ficará pronto para a Copa das Confederações, em junho do 

ano que vem. (Jérôme Valcke – “Jérôme Valcke vistoria obras da Arena Pernambuco e se diz 

confiante”). 

De acordo com a organização da Copa, em Minas, o estádio vai ser entregue no dia 21 de dezembro deste 

ano, seis meses antes da Copa das Confederações. (Comitê Organizador Local – “Jérôme Valcke diz que 

dificilmente Copa das Confederações terá 6 sedes”). 

A concessionária gaúcha diz que o cronograma inicial foi feito para a Copa das Confederações, mas como 

Porto Alegre não será sede da competição as obras para Copa do Mundo estarão prontas dentro do prazo. 

―A concessionária, a CEEE tem dado toda a dedicação possível pra que não tenhamos nenhum problema 

de abastecimento para esse evento‖, reforçou Sérgio Dias, diretor-presidente da CEEE. (“Atraso nas obras 

compromete geração de energia na Copa, diz Aneel”). 

. Mas os comitês locais asseguraram que vão entregar as obras no prazo determinado pela Fifa e, assim, a 

Copa das Confederações vai ter seis sedes, anunciadas pelo presidente da CBF, José Maria Marin. 

―Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife e Rio de Janeiro‖, anunciou José Maria Marin.  

(“CBF anuncia que Copa das Confederações terá seis sedes”). 

―Nós temos segurança de que as obras dos estádios e as obras essenciais de mobilidade e no entorno dos 

estádios serão entregues para a Copa das Confederações‖, afirmou ministro do Esporte Aldo Rebelo. 

(“CBF anuncia que Copa das Confederações terá seis sedes”). 

"Eu sou da turma dos otimistas. Tenho certeza que estará tudo preparado para a Copa das 

Confederações‖, ressaltou Ronaldo, membro do Comitê Organizador Local.  (“CBF anuncia que Copa das 

Confederações terá seis sedes”). 

―Na última semana de janeiro ou na primeira de fevereiro já podemos fazer um jogo inaugural aqui, 

algumas opções estão sendo sondadas‖, revela Thiago Lacerda, secretário de estado extraordinário da 

Copa. (“Mineirão recebe gramado para a Copa do Mundo”). 

(...) o governo do estado do Rio informou nesta quarta (9) um novo prazo para entregar o estádio à Fifa: 

28 de maio. A 18 dias do início da Copa das Confederações. 

―Nossa previsão continua entregar esta obra no dia 28 de fevereiro de 2013, a tempo de cumprir o 

calendário da Copa das Confederações", disse na ocasião o secretário estadual de obras Hudson Braga, 

em abril de 2012. (“Governo do Rio informa novo prazo para entrega do Maracanã à Fifa”). 

Nesta quarta, a Empresa de Obras Públicas do Estado informou um novo prazo limite para entregar a 

administração do estádio à Fifa: 28 de maio, a apenas 19 dias da primeira partida da Copa das 

Confederações no estádio. 

―Nós temos um prazo para entregar para Fifa até 28 de maio‖, afirmou Ícaro Moreno, presidente da 

EMOP. 

"Vai dar tempo, claro que é um desafio, desafio até o último minuto, cada vez apertando mais. Agora 

nosso planejamento dá, acompanhando o planejamento, 28 de fevereiro estamos entregando a chave pra 

Fifa para a Copa das Confederações", afirmou Ícaro em outubro de 2011. (“Governo do Rio informa novo 

prazo para entrega do Maracanã à Fifa”). 

O governo do Rio de Janeiro informou que vai entregar o estádio do Maracanã para a administração da 

Fifa no dia 24 de maio - e não no dia 28 de maio, como informou nesta quarta (9), ao Jornal Nacional, o 

diretor da Empresa de Obras Públicas do Estado, Ícaro Moreno. 

O governo também detalhou o cronograma da fase final da reforma do Maracanã: a parte interna do 

estádio deve ficar pronta até o fim de fevereiro. As obras da chamada região intramuros devem ser 

concluídas em abril. 

Ainda segundo o governo do Estado, haverá jogos-teste entre o fim das obras e a entrega à Fifa - mas não 

http://g1.globo.com/topico/rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/pa/para/cidade/maracana.html
http://g1.globo.com/topico/fifa.html
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foi informado quantas partidas serão e quais as datas. (“Governo do Rio diz que vai entregar Maracanã à Fifa no 

dia 24 de maio”). 

As distribuidoras de energia Eletropaulo, de São Paulo, Cemig, de Minas, Copel, do Paraná, e a Coelba, 

da Bahia, afirmaram que os cronogramas das obras passaram por ajustes. E que as mudanças não vão 

atrapalhar o atendimento à demanda de energia para a copa. 

A Consern, do Rio Grande do Norte, declarou que já está dentro do cronograma. A Light - do Rio - 

afirmou que todas as obras relacionadas ao estádio do Maracanã estão prontas. 

E a Eletrobrás Amazonas Energia declarou que atrasos isolados não vão comprometer a entrega das 

obras. (“Atraso nas obras compromete geração de energia na Copa, diz Aneel”). 

―Estamos tranquilos quanto a isso. Não tenho a menor dúvida. Isso foi confirmado em uma reunião que 

tivemos pela manhã com o prefeito e o governador‖, destacou José Maria Marín, presidente do Comitê 

Organizador Local.  (“Pôster oficial da Copa de 2014 é apresentado no Rio”). 

Segundo o governo do estado do Rio, as obras do estádio terminarão no dia 15 de abril. (“Maracanã recebe 

ajuda de alpinistas para instalar parte da cobertura nova”). 

A Vivo informou que cumprirá todos os prazos previstos pela Anatel. A Claro e a TIM declararam que 

seguem o cronograma determinado pela agência. Segundo a Oi, as antenas já estão em processo de 

instalação nas cidades-sede da Copa das Confederações. (“Operadoras dizem que excesso de leis municipais 

emperra o 4G”). 

Jérôme Valcke, confirmou, nesta quinta-feira (7), uma nova data para o término das obras do Maracanã, 

no Rio. agora, 27 de abril é o prazo determinado. 

O secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke, disse que sempre trabalhou com o dia 27, que não tem 

motivos para duvidar do cumprimento do prazo, mas que espera que o Maracanã esteja, de fato, 100% 

concluído. (“Valcke confirma nova data para fim das obras do Maracanã”). 

No Maracanã, as chuvas fortes desta semana atrasaram pela terceira vez a data de conclusão das obras - 

agora, 27 de abril. Mas os responsáveis pelo gramado dizem que não haverá problemas na instalação. 

―Em relação ao campo não existia essa preocupação porque a gente sabia que ia haver tempo para sucção 

daquela área", explica Breno Couto. (“Grama do Maracanã começa a ser plantada”). 

A promessa do governo do Estado é concluir a reforma no dia 24 deste mês, quando o estádio será 

entregue à Fifa para a Copa das Confederações. (“Odebrecht, IMX e AEG vencem licitação para administrar 

Maracanã”). 

A Odebrecht, construtora responsável pela obra, emitiu nota garantido que tudo estará pronto em 

dezembro. (“'Podemos mudar tudo se não começamos a vender ingresso', diz Valcke, secretário-geral da Fifa”). 

Segundo, o Ministério do Esporte, todos os compromissos assumidos pelo Governo Federal com a Fifa 

serão cumpridos e o país está pronto para receber todos os torcedores. (“'Podemos mudar tudo se não 

começamos a vender ingresso', diz Valcke, secretário-geral da Fifa”). 

O governo de São Paulo afirmou que mantém a confiança de que Corinthians e Fifa honrarão o acordo 

assumido para que a abertura da Copa do Mundo seja realizada na capital paulista. (“'Podemos mudar tudo se 

não começamos a vender ingresso', diz Valcke, secretário-geral da Fifa”). 

A SP-Copa, o comitê especial da prefeitura, declarou que está extremamente confiante na boa preparação 

de São Paulo para o mundial. (“'Podemos mudar tudo se não começamos a vender ingresso', diz Valcke, secretário-

geral da Fifa”). 

Jérôme Valcke elogiou o avanço nas obras: 97% concluídas nos dois casos. E minimizou os atrasos nos 

arredores do Maracanã e do Estádio Nacional, que será inaugurado no sábado, na final do Campeonato 

Brasiliense. (“Fifa espera recorde de vendas para a Copa das Confederações”). 

Valcke elogiou o gramado e disse que os prazos da reforma estão sendo cumpridos. Ao todo, 40% das 

obras foram concluídas. (“Jérôme Valcke vistoria Beira-Rio e elogia gramado do estádio”). 

―Estamos tranquilos quanto a isso. Não tenho a menor dúvida. Isso foi confirmado em uma reunião que 

tivemos pela manhã com o prefeito e o governador‖, destacou José Maria Marín, presidente do Comitê 

Organizador Local. (“Pôster oficial da Copa de 2014 é apresentado no Rio”). 

A Secretaria Extraordinária de Mato Grosso para a Copa do Mundo diz que são 62%. O Comitê 

Organizador da Copa do Mundo afirmou que o cronograma da Arena Pantanal está dentro do prazo 

estipulado, e que o estádio será entregue em dezembro. (“Tribunal de Contas de MT divulga relatório sobre obras 

da Copa”). 

O ministro Rebelo reafirmou o compromisso do governo federal de cumprir o prazo e falou sobre o problema no 

repasse de verbas para as obras da Arena Corinthians: 

―O BNDES não liberou o dinheiro para o Banco do Brasil, nem o Banco do Brasil liberou para a construção. 

Nós estamos acompanhando de perto essa questão pra ver se resolvemos isso rapidamente", declarou o ministro. 

(“Ministro do Esporte se reúne com os principais dirigentes da Fifa”). 

http://g1.globo.com/topico/cemig/
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CRÍTICA 1 - PRAZOS PODEM PREJUDICAR EVENTO. COBRANÇA POR CUMPRIMENTO. 

O secretário-geral da Fifa disse nesta terça (16), em Belo Horizonte, que a Copa das Confederações 

dificilmente terá seis sedes, em junho do ano que vem. Durante a visita, Jérôme Valcke descartou a 

possibilidade de o Brasil ter seis estádios prontos para a Copa das Confederações. 

Valcke disse que, no momento, não temos seis estádios para a Copa das Confederações. (“Jérôme Valcke diz 

que dificilmente Copa das Confederações terá 6 sedes”). 

Walter de Gregório, diretor de comunicação da Fifa, foi claro ao dizer que não será admitido nenhum dia 

de atraso na entrega das instalações. (“CBF anuncia que Copa das Confederações terá seis sedes”). 

O Comitê Organizador da Copa do Mundo declarou ainda que a data de entrega do estádio, no fim de 

maio, é padrão para todas as sedes da Copa das Confederações. (“Governo do Rio informa novo prazo para 

entrega do Maracanã à Fifa”). 

Na opinião de fontes da Fifa, o Maracanã é o estádio que está com as obras mais atrasadas no país para a 

Copa das Confederações. (“Governo do Rio informa novo prazo para entrega do Maracanã à Fifa”). 

Em nota, o Comitê Organizador da Copa do Mundo informou que a mudança do prazo para a conclusão 

da reforma de dezembro para abril, foi tomada porque técnicos afirmaram que o prazo era viável e 

autoridades do estado do rio se comprometeram a entregar a obra. (“Governo do Rio informa novo prazo para 

entrega do Maracanã à Fifa”). 

Um relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica concluiu que mais da metade das obras do setor 

nas cidades sede da Copa do Mundo de 2014 está atrasada. As situações mais graves são as de Porto 

Alegre e de Brasília. 

De acordo com o relatório, "a análise das obras prioritárias para fornecimento de energia nas cidades-sede 

da Copa do Mundo revela a existência de atrasos na maior parte das distribuidoras‖. (“Atraso nas obras 

compromete geração de energia na Copa, diz Aneel”). 

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, confirmou que a data limite de 15 de abril vale para todos os 

estádios das Copa das Confederações. No dia 28 de maio, terão que ser entregues à Fifa. (“Pôster oficial da 

Copa de 2014 é apresentado no Rio”). 

O sindicato que representa as empresas de telefonia alerta que pelo menos três dos seis estádios correm o 

risco de não estar prontos para receber a internet ultrarrápida. 

Mas, para isso, segundo cálculos do Sindicato das Empresas de Telefonia, o desafio é instalar quase 10 

mil novas antenas para transmissão do sinal. Uma média de 30 por dia até dezembro. (“Operadoras dizem 

que excesso de leis municipais emperra o 4G”). 

Para Luiz da Silva Mello, professor do setor de Telecomunicações da PUC do Rio, empresas e prefeituras 

devem se apressar se o Brasil quiser entrar na era da tecnologia de última geração. 

―É preciso que as operadoras de fato realizem os investimentos necessários, que são vultosos, e que os 

governos locais colaborem na agilização dos processos de licenciamento‖, destaca o professor. 

(“Operadoras dizem que excesso de leis municipais emperra o 4G”). 

Para a Fifa, antes de liberar o estádio para o torneio, é fundamental realizar pelo menos dois eventos-teste. 

Um deles seria o amistoso Brasil e Inglaterra, no dia 2 de junho. 

"Precisamos entender exatamente o que será entregue no dia 27 de abril. Se ficará faltando algo dentro do 

estádio ou no entorno‖, disse Valcke 

Ele também reafirmou: ―Faremos a Copa das Confederações nos seis estádios previamente anunciados. Já 

vendemos ingressos e divulgamos a tabela. Não há como voltar atrás.‖ (“Valcke confirma nova data para fim 

das obras do Maracanã”). 

Em nota, a FIFA e o comitê organizador afirmaram que vão intensificar o monitoramento da obra e que 

farão nova inspeção no local em duas semanas. E reiteraram que os atrasos observados em alguns estádios 

que receberão jogos da Copa das Confederações não serão tolerados para os outros seis que sediarão 

partidas da Copa do Mundo. Estes deverão ser entregues até o fim de dezembro, sem concessões. (“FIFA e 

COL discutem o adiamento da data de estreia do estádio em Brasília”). 

O secretário estadual da Casa Civil garantiu que, no período da Copa do Mundo, não haverá canteiros de 

obras no complexo. 

―Nós só vamos começar agora, antes da Copa, aquilo que é possível terminar até a realização da Copa do 

Mundo‖, afirma Régis Fichtner. (“Odebrecht, IMX e AEG vencem licitação para administrar Maracanã”). 

―A Copa não é um evento com o mesmo nível de necessidades do que da Copa das Confederações. Não 

podemos ter um estádio pronto só em maio, junho", disse o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, já no 

Rio de Janeiro, em entrevista exclusiva ao Jornal Nacional. 

Hoje, a maior preocupação da Fifa é com o estádio do Corinthians, local da abertura e de uma semfiinal 

do Mundial. Valcke disse que precisa ter até a data de início da venda de ingressos, dia 1º de agosto, 

garantia de que o estádio estará pronto a tempo. (“'Podemos mudar tudo se não começamos a vender ingresso', diz 

http://g1.globo.com/topico/fifa.html
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Valcke, secretário-geral da Fifa”). 

"São Paulo é uma questão. Teremos uma reunião com eles para tentar botar tudo nos trilhos, como 

fizemos em Brasília", disse Valcke. 

Ele ainda alertou: "Se eu falar que março está bom, como ficam as outras cidades? E quem garante que 

março não vai virar abril ou maio?" (“'Podemos mudar tudo se não começamos a vender ingresso', diz Valcke, 

secretário-geral da Fifa”). 

―São Paulo deve entender que há algumas exigências para um jogo de abertura. Eles têm que entregar as 

facilidades temporárias. Caso contrário, temos um problema‖, afirmou. 

Valcke ainda afirmou que sempre se pode mudar algo: "Podemos mudar tudo se não começamos a vender 

ingresso". (“'Podemos mudar tudo se não começamos a vender ingresso', diz Valcke, secretário-geral da Fifa”). 

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, confirmou que a data limite de 15 de abril vale para todos os 

estádios das Copa das Confederações. No dia 28 de maio, terão que ser entregues à Fifa. A Arena 

Amazônia, em Manaus, que era um dos estádios com problemas no cronograma, recebeu elogios. (“Pôster 

oficial da Copa de 2014 é apresentado no Rio”). 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso divulgou, nesta segunda-feira (18), um relatório sobre obras 

relacionadas à Copa do Mundo. De 24 intervenções, 21 apresentam de um a seis meses de atraso. Com 

relação à Arena Pantanal, que vai receber quatro jogos do mundial, os auditores afirmam que só foram 

concluídos 47% das obras. (“Tribunal de Contas de MT divulga relatório sobre obras da Copa”). 

A população de Cuiabá sente os efeitos desses atrasos. Faz quase um ano que o trânsito é desviado por 

ruas estreitas. 

―É difícil, mais gasto. Você tem que rodar dez quilômetros para chegar ao destino‖, disse uma mulher. 

(“Mais de 85% das obras em MT para a Copa do Mundo estão atrasadas”). 

O Tribunal de Contas do estado também apontou atrasos nas obras da Arena Pantanal. A conclusão estava 

prevista para dezembro do ano passado. Agora foi fixado um novo prazo: outubro de 2013. (“Mais de 85% 

das obras em MT para a Copa do Mundo estão atrasadas”). 

Valcke disse ser essencial que os estádios de Manaus, Cuiabá, Natal, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre sejam 

entregues em dezembro. (“Ministro do Esporte se reúne com os principais dirigentes da Fifa”). 

POSIÇÃO 2 - PRAZOS NÃO FORAM ADEQUADAMENTE DIMENSIONADOS 

―As obras estarão prontas em fevereiro. Nunca falei que entregaria a chave em fevereiro. Nunca falei. As 

obras ficarão prontas, que eu estou falando, várias obras prontas. E ao longo de março e abril nós íamos 

entregando para a Fifa‖, afirmou Ícaro Moreno. (“Governo do Rio informa novo prazo para entrega do Maracanã à 

Fifa”). 

Já o Corinthians foi duro na resposta. O texto diz que gera estranheza o prazo de 2013 para a conclusão 

dos estádios, já que o próprio Valcke estendeu esse prazo ao Corinthians até fevereiro. Em outro ponto, 

diz que o objetivo do Corinthians sempre foi servir a cidade, o estado e o país e, por isso, aumentou a 

capacidade e não aceita pressão: "Se entendem que devem mudar o local de abertura da Copa, fiquem a 

vontade", diz o texto. (“'Podemos mudar tudo se não começamos a vender ingresso', diz Valcke, secretário-geral da 

Fifa”). 

POSIÇÃO 3 - FALHAS DE EXECUÇÃO COMPROMETEM OS PRAZOS 

O presidente do Sindicato das Empresas de Telefonia (SINDITELEBRASIL), Eduardo Levy, alega que o 

problema é a dificuldade em conseguir autorização das prefeituras. Segundo ele, há muitas exigências 

para a instalação das antenas em cada município, o que estaria provocando atrasos no cronograma. 

―O licenciamento de antenas no Brasil é um processo extremamente complexo. Existem mais de 250 leis 

que impedem isso, como não cobertura em hospitais, clínicas e escolas‖, afirma Eduardo Levy. 

(“Operadoras dizem que excesso de leis municipais emperra o 4G”). 

Nesse ritmo, admite Eduardo Levy,  nem os estádios devem estar prontos para oferecer internet em alta 

velocidade a tempo da Copa das Confederações, em junho. 

―Os seis estádios correm risco, sendo que três nós temos mais otimismo, e outros nem tanto. E para fora 

dos estádios, onde há trafego de pessoas,  aeroportos, o risco de não termos as licenças em tempo hábil. 

Com isso a cobertura não vai ser tão boa como nós gostaríamos e que está nos nossos projetos‖, ressalta. 

(“Operadoras dizem que excesso de leis municipais emperra o 4G”). 

No encontro, o governador explicou os motivos que o levaram a alterar a data de 21 de abril para 18 de 

maio. E apresentou o novo cronograma de trabalho. (Agnelo Queiróz – “FIFA e COL discutem o adiamento da 

data de estreia do estádio em Brasília”). 

O Corinthians está com dificuldade para conseguir o empréstimo junto ao BNDES e também ter 

incentivos fiscais da prefeitura de São Paulo o que, segundo o clube, poderia causar atraso nas obras e 

também comprometer a instalação de 20 mil assentos temporários. (“'Podemos mudar tudo se não começamos a 
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vender ingresso', diz Valcke, secretário-geral da Fifa”). 

Só que o ritmo é lento e o motivo é a falta de mão de obra. ―Elas têm que fazer despesas com transportes, 

com alimentação, com alojamento. Isso aumenta a sua composição de custo e deixa as obras mais caras‖, 

disse Maurício Guimarães, secretário da Secopa. (“Ritmo de obras para Copa em Cuiabá é lento por falta de mão 

de obra”). 

O secretário extraordinário da Copa do Mundo, Maurício Guimarães, culpou a chuva pelo atraso. 

―Passado esse período de chuva agora, vamos aumentar o contingente de trabalhadores nos turnos 

adicionais‖, disse Maurício Guimarães. (“Mais de 85% das obras em MT para a Copa do Mundo estão atrasadas”). 

RESPOSTA 3 

Em nota, a Anatel afirmou que, se as metas de cobertura não forem cumpridas, as operadoras ficarão 

sujeitas a não conseguir resgatar os depósitos dados como garantia para participar da licitação. 

(“Operadoras dizem que excesso de leis municipais emperra o 4G”). 

―O prefeito do Rio de Janeiro está muito desinformado sobre a Copa do Mundo no Rio de Janeiro e mais 

desinformado ainda sobre a Copa do Mundo no resto do Brasil. Se falou sobre o Rio de Janeiro, falou sem 

conhecimento de causa porque as obras do Rio de Janeiro, inclusive as do Maracanã, estão em dia. E se 

falou sobre o resto do Brasil, falou com maior desconhecimento ainda. Então, falou o que não devia sobre 

o que não sabia‖, afirmou Aldo Rebelo, ministro do Esporte. (“Jérôme Valcke diz que dificilmente Copa das 

Confederações terá 6 sedes”). 

POSIÇÃO 1 – (RESULTADOS E PREPARATIVOS DE TESTES) SÃO SATISFATÓRIOS PARA 

A PREPARAÇÃO. 

A Companhia Energética de Brasília afirma que vai terminar as obras e que uma pequena subestação será 

construída dentro do estádio. 

―Essa subestação é para atender, alimentar o Estádio Nacional e a área central de Brasília. E o 

equipamento utilizado nessa subestação virá da Coreia. Que é um equipamento compacto‖, afirmou 

Mauro Martinelli, diretor de engenharia da CEB. (“Atraso nas obras compromete geração de energia na Copa, diz 

Aneel”). 

―Obras de distribuição são obras de fácil execução, de rápida execução que podem tranquilamente ser 

executadas ao longo de 2013, que não vão afetar de forma alguma o suprimento para Copa do Mundo de 

2014‖, afirmou Nelson Hubner, diretor-geral da Aneel. (“Atraso nas obras compromete geração de energia na 

Copa, diz Aneel”). 

O ministro das Comunicações , Paulo Bernardo, disse que até o fim do mês de abril as operadoras serão 

obrigadas a disponibilizar o sistema 4G em pelo menos metade das áreas urbanas da capitais que vão 

sediar a Copa das Confederações:  Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. 

(“Tecnologia 4G começa a ser implantada no Brasil”). 

―Ter acontecido esse tipo de ação, para nós é o melhor mundo. A gente precisa que aconteça para que a 

gente se previna‖, afirmou o diretor-geral do Comitê Organizador Local, Ricardo Trade. (“Torcedores 

enfrentam dificuldades em jogo no Mineirão”). 

O comitê organizador se justificou. 

―Tivemos 150, 200 voluntários. Na Copa das Confederações, serão mais de 600‖, disse o gerente geral de 

integração operacional, Tiago Paes. 

Apesar dos problemas, o comitê organizador local divulgou um relatório dizendo que gostou do jogo-

teste. (“Torcedores enfrentam dificuldades em jogo no Mineirão”). 

―A comunidade não tinha projeto, não tinha nada, é totalmente abandonada. Agora acho que com a 

chegada aqui vai melhorar para todo mundo‖, afirma a moradora. (“Polícia do Rio ocupa mais três comunidades 

para instalar UPP”). 

Mas hoje, com a polícia por perto, a sensação já é de mais de tranquilidade. ―Tomara que seja para a vida 

toda‖, diz um morador. (“Polícia do Rio ocupa mais três comunidades para instalar UPP”). 

Por isso, Ronan Campos ficou tranquilo para trazer Maria Eduarda, de apenas 4 meses de idade. ―Eu acho 

que a segurança vai estar impecável. Tem que estar, para a Copa. Então é seguro trazê-la‖, disse o 

funcionário público. (“Estádio Nacional Mané Garrincha é inaugurado com festa em Brasília”). 

―Um evento como esse, nós começamos a monitorar durante várias horas antes do evento, até horas 

depois do evento‖, disse o coronel Donald Gramkow, da Força Aérea Brasileira. (“Central especial garante 

segurança na Copa das Confederações”). 

Segundo a Secretaria de Segurança, o plano de pacificação na Zona Sul da cidade agora está completo. 

(“Polícia do Rio ocupa mais três comunidades para instalar UPP”). 

A instalação de uma UPP, Unidade de Policia Pacificadora, nessas comunidades vai ser estratégica para a 

segurança dos eventos que o Rio vai receber. (“Polícia do Rio ocupa mais três comunidades para instalar UPP”). 

http://g1.globo.com/pa/para/cidade/maracana.html


132 
 

―Se houver algum tumulto a gente consegue direcionar as nossas câmeras para esse local e identificar as 

pessoas, a gente detecta e desloca os profissionais necessários pra gente dispersar‖, explica Severiano 

Braga, gerente do Mineirão. (“Estádio do Mineirão será reinaugurado neste domingo”). 

―O estádio foi aprovado num dimensionamento de evacuação de seis minutos‖, afirma o tenente-coronel 

Alexandre Brasil, bombeiro. (“Estádio do Mineirão será reinaugurado neste domingo”). 

―Você testa a estrutura. Com uma máquina, não com o público. Porque você sentir com o público que a 

estrutura não está boa, é tarde. Você coloca em risco essas pessoas‖, explica o engenheiro responsável 

pelo teste, Marcos Juliani. (“Arena Corinthians passa pelo teste de estrutura para a Copa do Mundo”). 

―Está totalmente garantida. Até os testes que nós fizemos‖, garante o engenheiro. 

Antes do encontro, Jérôme Valcke visitou o Maracanã e disse que o importante agora é avaliar o 

funcionamento do estádio quando ele estiver com ocupação máxima: 78.838 lugares. (“Arena Corinthians 

passa pelo teste de estrutura para a Copa do Mundo”). 

CRÍTICA 1 – NÃO SÃO SATISFATÓRIOS; APONTAM RISCOS PARA O EVENTO. 

Um dos casos citados pelo relatório é o do Estádio Nacional de Brasília que pode ter problemas no 

abastecimento de energia durante a competição. (Aneel - “Atraso nas obras compromete geração de energia na 

Copa, diz Aneel”). 

Em Porto Alegre, de acordo com o relatório, a situação é ainda mais preocupante: 96% das obras para 

reforçar o abastecimento na Copa do Mundo estão atrasadas. 

Segundo a Aneel, isso causa preocupação e pode comprometer o abastecimento da cidade-sede, caso não 

sejam tomadas as providências necessárias para a recuperação do cronograma. (Aneel - “Atraso nas obras 

compromete geração de energia na Copa, diz Aneel”). 

―Eu fui tomar o meu assento e quando cheguei ao meu assento, ele estava ocupado. Você compra o 

ingresso e você não tem o assento‖, reclamou o empresário Paulo Garcia. (“Torcedores enfrentam dificuldades 

em jogo no Mineirão”). 

―Já temos comprovação de pessoas que chegavam à cadeira com a mesma numeração de outra pessoa, 

que já estava sentada no mesmo local‖, afirmou o delegado Felipe Falles. (“Torcedores enfrentam dificuldades 

em jogo no Mineirão”). 

―Cheio de vazamento, não está tendo descarga, as pias tão quebradas. O negócio de sabão já está 

quebrado. Está horrível para usar‖, reclama Joyce Lustosa, técnica em enfermagem. (“Torcedores enfrentam 

dificuldades em jogo no Mineirão”). 

O dirigente disse que o episódio serve como alerta para os organizadores da Copa do Mundo. Segurança, 

segundo Blatter, é assunto para as autoridades, para a polícia, para as forças armadas ou quem quer que 

seja responsável por ela. (Joseph Blatter – “Blatter diz que confusão na Sul-Americana é alerta para a Copa”). 

―Eu não esperava enfrentar essa situação de termos que ficar procurando campo para treinar. Espero que isso 

seja resolvido‖, disse ele. (Técnico do Uruguai – “Chuva no Recife prejudica o primeiro dia de treinos da seleção do 

Uruguai”). 

Na liminar, a juíza determina a suspensão do jogo porque laudos técnicos sobre a segurança do Maracanã não 

tinham sido entregues até a quarta-feira (29). 

Segundo a juíza, faltou entregar os seguintes laudos: de vistoria de engenharia, de prevenção e combate a 

incêndio e condições sanitárias e de higiene. A entrega desses laudos está prevista no artigo 23 da lei 10.671, de 

2003. (Adriana dos Santos – “Justiça ameaça a realização do jogo Brasil x Inglaterra no Maracanã”). 

RESPOSTA - JUSTIFICATIVAS PARA PROBLEMAS E DESDOBRAMENTOS DOS 

PROBLEMAS 

http://g1.globo.com/pa/para/cidade/maracana.html
http://g1.globo.com/topico/aneel/
http://g1.globo.com/pa/para/cidade/maracana.html
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A Polícia Civil informou que vai acionar o Ministério Público sobre a questão da duplicidade de 

ingressos. (Polícia Civil MG – “Torcedores enfrentam dificuldades em jogo no Mineirão”). 

Segundo os representantes do consórcio administrador do local, um técnico esqueceu de tensionar uma 

das placas de lona durante a realização de uma vistoria. Com a chuva, a água se acumulou e rompeu a 

estrutura. (Consórcio Administrador Estádio Arena Fonte Nova – “Parte da cobertura existente na Arena Fonte 

Nova rompe após erro técnico”). 

O consórcio Brasília 2014, responsável pela obra, declarou que está apurando as causas do acidente. 

(“Viga de aço atinge cinco operários do Estádio Nacional de Brasília”). 

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, enviou uma nota sobre as declarações do presidente da Fifa. 

Segundo ele, o governo adotará todas as medidas necessárias para garantir a segurança da população, dos 

torcedores, das delegações e dos atletas nas competições nacionais e internacionais e, principalmente, na 

Copa do Mundo. (“Blatter diz que confusão na Sul-Americana é alerta para a Copa”). 

Segundo o governo do estado, ainda não há data para reintegração de posse. A prefeitura informou que 

atualizou neste sábado (12) o cadastro dos ocupantes da área para que eles sejam removidos. (“Índios 

resistem à desocupação de prédio que deve ser demolido no Rio”). 

A construtora responsável pela obra, a Andrade Gutierrez, declarou em nota que aguarda o resultado da 

perícia técnica para saber o que houve. (“Operário morre na obra da Arena Amazônia”). 

Segundo o secretário extraordinário da Copa do Mundo no Distrito Federal, Claudio Monteiro, o motivo 

do adiamento é que o gramado não ficará pronto a tempo - por causa do excesso de chuvas que ocorre na 

cidade há 15 dias. (“DF: governo anuncia adiamento da inauguração do Estádio de Brasília”). 

 

Em nota, o Comitê Organizador Local da Copa afirmou que recebeu a notícia do adiamento com grande 

preocupação. E que representantes da Fifa - e do próprio comitê - vão se reunir na terça com o 

governador de Brasília, Agnelo Queiroz, e com os responsáveis pela construção do estádio para avaliar 

detalhadamente a situação. (“DF: governo anuncia adiamento da inauguração do Estádio de Brasília”). 

O consórcio responsável anunciou que o problema será resolvido e não compromete a segurança da obra. 

(Consórcio de obra em Cuiabá – “Viaduto construído para a Copa em Cuiabá tem erro de estrutura”). 

Na noite desta quinta-feira (30), o governo do estado divulgou uma nota, em que afirma que todos os requisitos 

de segurança para a realização do amistoso foram cumpridos e que por uma falha burocrática, o laudo da PM - 

que atesta que as regras de segurança no Maracanã foram cumpridas - não foi entregue à Suderj, que é a 

Superintendência de Desportos do Estado. 

O governo do Rio de Janeiro informou ainda que, por esse motivo, confia que a Justiça vai reconsiderar essa 

decisão e que o jogo será realizado normalmente no domingo. (“Justiça ameaça a realização do jogo Brasil x 

Inglaterra no Maracanã”). 

A Confederação Brasileira de Futebol, organizadora do evento, informou que o departamento jurídico da 

entidade vai entregar, ainda nesta quinta-feira, a Justiça, os outros laudos necessários. (“Justiça ameaça a 

realização do jogo Brasil x Inglaterra no Maracanã”). 

―Temos que corrigir, apurar o que houve, tomar providências necessárias‖, disse ele (José Maria Marín – 

“Fifa confirma sedes da Copa das Confederações no dia 8 de novembro”). 

POSIÇÃO 1 – SERVIÇOS SERÃO ADEQUADOS 

O ministro Aldo Rebelo cobrou soluções: ―Não é pedir luxo, não é pedir um serviço de luxo para as 

pessoas. É um serviço básico. ‖ (―Fifa confirma sedes da Copa das Confederações no dia 8 de novembro”). 

"Nós teremos 240 câmeras monitorando a entrada, saída e permanência dos torcedores dentro do estádio", 

revela Ferrucio Feitosa, secretário especial da Copa. (“Estádio Arena Castelão, em Fortaleza, é inaugurado neste 

domingo (16)”). 

―A Fifa atende mais o turista, o torcedor, dentro e nas proximidades do estádio. E o nosso programa é pra 

dar um atendimento muito mais abrangente‖, explicou Aldo Rebelo, ministro do Esporte. (“Ministério do 

Esporte lança programa para formar voluntários para a Copa”). 

―Calmíssima e sorridente‖, diz uma voluntária. (“Voluntários fazem prova para atuar na Copa das 

Confederações”). 

―Quero mostrar a nossa alegria, a nossa simplicidade, a nossa vontade de receber bem que é só nossa‖, 

conta o turismólogo Juliano Daldegan. (“Voluntários fazem prova para atuar na Copa das Confederações”). 

http://g1.globo.com/topico/aldo-rebelo.html
http://g1.globo.com/topico/fifa.html
http://g1.globo.com/topico/aldo-rebelo.html
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Cuidar de um tapete natural dá trabalho. ―Ficamos carnaval, ano novo, natal. Passamos tudo aqui 

mesmo", conta o operário Jocafe Oliveira. (“Grama do Maracanã começa a ser plantada”). 

Um alemão diz que se sente seguro na cidade, mas que ficou chocado ao saber das agressões sofridas pelo 

casal de turistas. (“Turistas alemães são assaltados no acesso ao Cristo Redentor, no Rio”). 

A secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro declarou que não houve aumento da criminalidade e 

que as estatísticas de crimes contra turistas cresceram após campanhas de incentivo ao registro dos casos 

na delegacia. (“Turistas alemães são assaltados no acesso ao Cristo Redentor, no Rio”). 

―É mais ou menos o que eu tenho em casa, então eu estou conseguindo trazer a velocidade que eu já tenho 

na banda larga fixa para a banda larga móvel‖, diz Nuno. (Nuno José Vieira – “Telefonia celular 4G começa a 

operar timidamente no Brasil”). 

―Todos que vierem da Europa, usam a mesma frequência no Brasil, então não teremos problema do 4G 

funcionando para os turistas que vierem da Europa. No caso do americano, vai falar em 3G porque a 

nossa frequência não é a mesma nesse momento‖, explicou o diretor do Sindetelebrasil, Carlos Fernando 

Duprat. (“Telefonia celular 4G começa a operar timidamente no Brasil”). 

―Absolutamente seguro. Teremos um jogo extraordinário, uma partida com conforto para a população, no 

entorno e internamente. Posso assegurar que a polícia estará presente com todo seu efetivo‖, afirmou o 

governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. (“'Absolutamente seguro', diz governador do Rio sobre Maracanã”). 

O Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, destacou o papel desse centro de comando para a Copa das 

Confederações. 

―Nós vamos ter centros provisórios em todas as seis cidades. E aqui vai fazer papel de grande articulador 

da Copa das Confederações‖, disse o ministro. (“'Absolutamente seguro', diz governador do Rio sobre Maracanã”). 

―A ideia é tornar o jogo mais pacífico e que seja um programa mais familiar. Eles estão treinados para 

negociar e fazer a coisa na conversa‖, diz o responsável pela segurança. (“'Absolutamente seguro', diz 

governador do Rio sobre Maracanã”). 

 

―Essa capacidade de atender uma demanda, que por ventura possa ocorrer de última hora, a gente tem 

perfeitamente condições de atender com nosso pessoal que hoje presta serviço‖, afirma Ricardo Coutinho, 

gerente da rodoviária. (“Rodoviárias têm necessidade de investimentos para grandes eventos”). 

―A ideia é a partir de um conjunto de requisitos facilitar ao consumidor, ao usuário da rede hoteleira, a 

opção por este ou aquele meio de hospedagem‖, afirmou o diretor do Inmetro Leonardo Rocha. (“Hotéis 

do Brasil passarão por análise para exibir estrelas que indicam nível”). 

―Eles precisam saber o que eles estão vendendo e recomendando pro cliente deles, então é muito 

importante que exista classificação oficial e que ele possa confiar‖, disse o diretor de marketing de hotel 

Paulo Marcos Ribeiro. (“Hotéis do Brasil passarão por análise para exibir estrelas que indicam nível”). 

―A gente tem uma referência da qualidade do hotel, do serviço que ele pode prestar pra gente‖, disse uma 

turista. (“Hotéis do Brasil passarão por análise para exibir estrelas que indicam nível”). 

 

CRÍTICA 1 – SERVIÇOS DEIXARÃO A DESEJAR. 

O presidente da Embratur afirmou que os resultados da pesquisa mostram que já há algum tempo o setor 

hoteleiro tem mantido uma política constante de elevação de preços. O que tem feito o turista brasileiro 

preferir viajar para o exterior do que para destinos nacionais. 

O presidente da Embratur disse ainda que o governo concedeu incentivos fiscais ao setor hoteleiro e que, 

agora, está na hora de colaborar. 

―Com desoneração tributária, com redução dos preços de energia e com essa grande exposição que o 

Brasil terá nos próximos anos, é fundamental praticar tarifas justas, preços justos. Prestar bons serviços 

aos turistas a preços justos. E a pesquisa mostra que infelizmente há uma tendência no mercado, 

equivocada na nossa perspectiva, de praticar preços acima da média internacional‖, ressaltou Flávio Dino, 

presidente da Embratur. 

A Embratur afirmou que a metodologia da pesquisa que acompanhou as tarifas dos hotéis está correta. 

(“Embratur e setor hoteleiro discutem preços de diárias durante Copa das Confederações”). 

Débora está arrependida. Acabou de comprar o telefone sem a internet mais rápida. 

―Agora eu vou esperar alguém comprar o 4G, fazer o teste, aí eu compro também‖, disse a estudante 

Débora Amorim. (“Telefonia celular 4G começa a operar timidamente no Brasil”). 

Depois do episódio, a embaixada francesa publicou um alerta para que turistas evitem o uso de 

transportes coletivos à noite, especialmente vans, no Brasil. (“Turistas alemães são assaltados no acesso ao Cristo 

Redentor, no Rio”). 

―Eu acho que ligou o sinal amarelo. A gente tem que pisar no freio de arrumação e rever todas as 

políticas. Os maiores eventos do planeta irão acontecer aqui. E nesse momento nós não podemos perder 
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essa oportunidade de fazer uma mega divulgação do Brasil e da própria cidade do Rio‖, comenta Alfredo 

Lopes, presidente da ABIH – RJ. (“Turistas alemães são assaltados no acesso ao Cristo Redentor, no Rio”). 

Uma francesa mal chegou ao Rio e já foi roubada. A câmera fotográfica foi levada de dentro da mala, no 

aeroporto. A primeira impressão da cidade não foi das melhores, mas ela diz que pretende aproveitar o 

Rio, tomando um pouco mais de cuidado. (“Turistas alemães são assaltados no acesso ao Cristo Redentor, no Rio”). 

―Quem gosta de tecnologia, curte tecnologia e utiliza intensamente como eu, eu acho que é uma baita 

frustração‖, avaliou o contador Carlindo Costa. 

Carlindo comprou o telefone nos Estados Unidos. Lá a frequência usada é de 700 MHz, incompatível 

com a frequência de 2,5 GHz usada no Brasil. (“Telefonia celular 4G começa a operar timidamente no Brasil”). 

Segundo a Anatel, mais de 40% dos usuários estão insatisfeitos com a conexão 3G. (“Telefonia celular 4G 

começa a operar timidamente no Brasil”). 

O presidente da Embratur criticou a alta dos preços. ―Nós já identificamos hotéis praticando diárias 

superiores a R$ 1 mil. Isso é incompatível com a realidade nacional, mesmo com a realidade 

internacional. E, sobretudo, isso acaba dificultando o crescimento do turismo após a realização dos 

eventos‖, aponta Flávio Dino, presidente da Embratur. (“Hotéis em Brasília custam até 4 vezes mais na Copa das 

Confederações”). 

―A rampa é bem íngreme. Então, eu tenho uma certa dificuldade para subir‖, comenta Eliseu Ferreira da 

Silva, técnico de basquete. (“Rodoviárias têm necessidade de investimentos para grandes eventos”). 

Gisiane queria uma informação. Viu a seta na placa. O guichê era do lado oposto. E lá, ela descobriu que, 

para chegar ao estande da empresa de ônibus, teria que subir três lances de escada. ―Está bem 

complicado‖, diz. (“Rodoviárias têm necessidade de investimentos para grandes eventos”). 

―Está quente, não. Está um inferno mesmo‖, diz uma mulher. (“RJ: problema no ar condicionado transforma 

aeroporto em 'sauna'”). 

―Eu acho que o cliente merece respeito. Todo mundo transpirando aqui feito um porco, um animal, e não 

tem o menor respeito‖, diz o marítimo Luciano Abreu. (“RJ: problema no ar condicionado transforma aeroporto 

em 'sauna'”). 

―A sensação é de que estou numa churrascaria na grelha. Não é sentadinha esperando para comer, não. É 

preparando o churrasco‖, compara a bióloga Cláudia Magalhães. (“RJ: problema no ar condicionado transforma 

aeroporto em 'sauna'”). 

Nem o ajudante de cozinha suportou o forno do saguão do embarque ―Está queimando aqui dentro‖, conta 

ele. (“RJ: problema no ar condicionado transforma aeroporto em 'sauna'”). 

―De vez em quando, a gente coloca um pouco de sal na língua para ver se dá uma reanimada, porque a 

gente fica com a pressão muito baixa, e não tem muita condição de trabalhar‖, revela a promotora de 

vendas Landia Gomes. (“RJ: problema no ar condicionado transforma aeroporto em 'sauna'”). 

A espera pelo voo virou tortura. ―E não tem água, a água está quente‖, diz a publicitária Mônica Paiva. 

(“RJ: problema no ar condicionado transforma aeroporto em 'sauna'”). 

―Não tem sinalização. A gente fica perdido‖, diz um passageiro. (“Computação gráfica mostra como vão ficar 

aeroportos após privatização”). 

―As salas de embarque são bem pequenas‖, critica outro. (“Computação gráfica mostra como vão ficar aeroportos 

após privatização”). 

―Falta de internet‖, acrescenta outro passageiro. (“Computação gráfica mostra como vão ficar aeroportos após 

privatização”). 

―Banheiros também‖, ressalta outro. (“Computação gráfica mostra como vão ficar aeroportos após privatização”). 

―A esteira não está funcionando‖, diz uma passageira. (“Computação gráfica mostra como vão ficar aeroportos 

após privatização”). 

RESPOSTA – JUSTIFICATIVA PARA CRÍTICA AOS SERVIÇOS. 

O Santos divulgou nota admitindo que obras precisam ser feitas, mas afirmou oferecer, sempre, três 

ambulâncias, uma a mais do que exige o estatuto, em função da capacidade do estádio. (“Fifa confirma sedes 

da Copa das Confederações no dia 8 de novembro”). 

A Anatel informou que está verificando se as operadoras cumpriram a meta. Disse ainda que a cobertura 

4G deve chegar a todas as capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes até maio de 2014. (“Telefonia 

celular 4G começa a operar timidamente no Brasil”). 

Os empresários contestaram a pesquisa, feita pela Embratur, sobre preços das diárias de hotéis nas 

cidades sede da Copa das Confederações. Admitiram que haverá aumentos, mas não tanto quanto mostrou 

a pesquisa. 

―Não dá pra prever aumento, vai subir 10 ou 20%. Não posso dizer qual é o percentual. Não vou me 

atrever a isso, até porque isso pode gerar falsa expectativa ou falsa interpretação‖, afirmou Roberto 

http://g1.globo.com/topico/anatel/
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Rotter, presidente do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. (“Embratur e setor hoteleiro discutem preços de 

diárias durante Copa das Confederações”). 

A Outplan, empresa responsável pela emissão e comercialização dos ingressos, explicou que um erro foi 

detectado durante a operação de impressão de 211 unidades - do total de 53 mil. E que as pessoas que não 

localizaram seus lugares foram prontamente realocadas em assentos livres. (“Torcedores enfrentam 

dificuldades em jogo no Mineirão”). 

―Como se trata de um grande evento, a gente orçou em cima de tarifas normais da semana que é uma taxa 

mais alta, é um percentual mais alto‖, aponta a gerente de hotel Ivana Rebouças. 

A gerente Salete Soares diz que o sobe e desce das tarifas obedece à lei da oferta e da procura. ―É um 

comportamento que responde à demanda. Quanto mais cresce a demanda, os valores vão se ajustando, o 

mercado vai se ajustando a essa demanda‖, diz. (“Hotéis em Brasília custam até 4 vezes mais na Copa das 

Confederações”). 

A prefeitura de Belo Horizonte informou que as peças das esteiras rolantes não são mais fabricadas e que 

existe um projeto, ainda sem previsão de execução, para substituí-las por escadas rolantes. E declarou que 

vai fazer uma nova obra para acabar com as goteiras. (“Rodoviárias têm necessidade de investimentos para 

grandes eventos”). 

Segundo a Infraero, a manutenção no sistema de ar condicionado está sendo feita, e o problema deve ser 

resolvido até domingo. (“RJ: problema no ar condicionado transforma aeroporto em 'sauna'”). 

―Tem determinados investimentos que precisam de mais tempo. Para fazer um terminal você demora dois 

anos. Mas às vezes tem coisas que podem melhorar bastante a vida do passageiro e que podem ser 

construídas imediatamente‖, diz o diretor presidente da Anac, Marcelo Guaranys. (“Computação gráfica 

mostra como vão ficar aeroportos após privatização”). 

POSIÇÃO 1 – PROMOÇÃO DO EVENTO PARA DIVULGAR COISAS POSITIVAS. 

"Vou animar o pessoal, buscar no aeroporto, levar para ver as nossas praias, que são belíssimas‖, diz ela. 

(Regina Aguiar – “Voluntários já podem se inscrever para a Copa”). 

 ―Queria estar no campo‖, confessou Bebeto. (“Voluntários já podem se inscrever para a Copa”). 

"Sem dúvida,queria acompanhar a seleção brasileira", disse Ronaldo. (“Voluntários já podem se 

inscrever para a Copa”). 

―Messi, Cristiano Ronaldo. Do Brasil tem Lucas, Neymar. Não adianta só jogar, tem que trazer o título 

também‖, conclui um operário. (“Mineirão recebe gramado para a Copa do Mundo”). 

―Como voluntária a gente está aqui pra servir onde precisar, onde precisar eu estou lá feliz. É só me 

chamar que eu estou lá‖, ressaltou Mary Alves, jornalista e professora de educação física. (“Ministério do 

Esporte lança programa para formar voluntários para a Copa”). 

―Dei sorte. Escolhi esse porque tem o mapa do Brasil, as pernas do jogador brasileiro e detalhes do 

Brasil‖, disse Ronaldo, membro do Comitê Organizador Local. (“Pôster oficial da Copa de 2014 é apresentado 

no Rio”). 

O diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, divulgou os números da venda dos ingressos até agora. 

De 800 mil ingressos para os 16 jogos da competição, 426 mil já foram vendidos; 209 mil direto ao 

público na primeira fase que já se encerrou. Mas ainda tem ingressos disponíveis para quase todos os 

jogos, inclusive para a final no Maracanã. (“Fifa faz balanço positivo da 1ª etapa de venda de ingressos da Copa”). 

O diretor de marketing disse que é importante o torcedor checar no site da Fifa, porque sempre será 

possível que ingressos para jogos esgotados voltem a aparecer como disponíveis. (“Fifa faz balanço positivo 

da 1ª etapa de venda de ingressos da Copa”). 

A Fifa anunciou, nesta terça-feira (19), que a Copa do Mundo do Brasil será a primeira a adotar a 

tecnologia do chip para saber se a bola ultrapassou ou não a linha do gol. (“Copa do Mundo do Brasil terá chip 

que mostra se bola entrou no gol”). 

―Eu sei que o ideal é não tietar, não tirar fotografia‖, diz um voluntário. (“Voluntários fazem prova para atuar 

na Copa das Confederações”). 

―Esse é o gramado da final da Copa do Mundo. E a gente espera o Brasil lá", conclui Breno. (“Grama do 

Maracanã começa a ser plantada”). 

E esse teste hoje é justamente pra saber se as palavras saem bem claras e as imagens estão nítidas. E pra 

fazer esse teste a gente escolheu um vídeo que mostra bem essa parceria, essa tabelinha sempre bem feita 

entre o Rio de Janeiro e o Maracanã.  

-Chico, Cris, e aí, gostaram? Ficou bonito né? Tchau, Tchau, boa noite. 
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- Bonito e emocionante essa tabelinha Rio de Janeiro e Maracanã. 

-Aprovadíssimo esse teste. 

- Boa noite Cristiane, boa noite a todos. Já teve muito gol: sete gols no novo Maracanã. Nesse momento 

vai começar o segundo tempo do jogo ‗Amigos do Ronaldo contra Amigos do Bebeto‘ – começou agora – 

e os amigos do Ronaldo, de branco, estão vencendo por 4 a 3. E quem fez o primeiro gol desse novo 

Maracanã? Vamos acompanhar: cruzamento de Bebeto e cabeçada de Washington, que já fez vários gols 

no Maracanã pelo Fluminense, já fez defendendo o Atlético Paranaense também. To aqui do lado dele. 

Washington, não é jogo oficial mas tá lá registrado na história: primeiro gol do novo Maracanã é seu. 

- Com certeza, de tantas emoções que eu vivi, no antigo Maracanã, agora voltando ao novo Maracanã 

fazendo o primeiro gol, acho que Deus me iluminou e me abençou novamente com esse grande presente 

dentro do Maracanã.  

-Parabéns. E olha, dentro desta edição do Jornal Nacional a gente ainda volta com todos os detalhes desse 

primeiro evento-teste no palco da final da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Alexandre, 

Cristiane. 

 

-Bom, meio do segundo tempo, e os amigos do Ronaldo vão vencendo os amigos do Bebeto por 5 a 3 e a 

gente pode observar o lado de lá de Maracanã que está tomado, as arquibancadas cheias, por oito mil 

operários com suas famílias. Eles que foram os convidados de honra deste primeiro evento-teste. E 

curtiram muito viu! Primeiro, um grande show com nomes da música brasileira. E o primeiro a agitar a 

galera foi Neguinho da Beija-Flor. Um clássico na voz dele sobre o Maracanã e também teve o hino 

nacional brasileiro cantado por ilustres torcedores dos quatro grandes times do Rio de Janeiro. E olha, 

também impressionou o show de luzes, algo que o torcedor brasileiro não está acostumado ainda: com o 

estádio às escuras, um show com luzes, várias cores diferentes. Uma amostra do que a gente vai ter 

depois, daqui pra frente, em shows aqui no Maracanã, e também antes de jogos. A presidente Dilma 

Roussef esteve aqui também presente neste primeiro grande teste do Maracanã. E toda essa festa na 

verdade foi um presente pra quem ajudou essa reforma do Maracanã. (“Maracanã reabre com jogo festivo para 

operários da reforma”). 

―Eu posso vir hoje com a minha filha e com meu pai e mostrar: ‗aquilo ali tem o meu toque‘, ‗aquilo ali 

fui eu que fiz‘‖, diz Walquíria. 

- ―Muito bonito, valeu a pena o trabalho, o esforço‖, diz Walquíria. (“Maracanã reabre com jogo festivo para 

operários da reforma”). 

- ―Tudo aqui eu participei, até da escavação do campo. Tudo aqui tem meu suor e muito trabalho‖, diz 

Pedro. (“Maracanã reabre com jogo festivo para operários da reforma”). 

Mas eu posso dizer que já deu pra matar a saudade desse nosso velho conhecido, agora com uma nova 

cara. (Repórter TVGlobo - “Maracanã reabre com jogo festivo para operários da reforma”). 

E cobrou um desempenho semelhante da Seleção Brasileira. ―Nós esperamos que a mesma competência 

ocorra dentro do campo‖, declarou Dilma. (“Estádio Nacional Mané Garrincha é inaugurado com festa em 

Brasília”). 

―Sinceramente, eu vim para ver o estádio. Um espetáculo. Eu estou me sentindo na Europa‖, comentou o 

advogado Paulo França. (“Estádio Nacional Mané Garrincha é inaugurado com festa em Brasília”). 

"Maravilhoso. estão de parabéns.", declarou uma torcedora. (“Estádio Arena Pernambuco é inaugurado com 

evento-teste”). 

Ronaldo. ―Eu rodava o subúrbio todo atrás de pelada‖, conta. (“Ronaldo estreia como comentarista da TV Globo 

no domingo (2) ”). 

―Eu vejo o Brasil como favorito‖, afirmou. E na Copa das Confederações? ―Espanha continua sendo a 

grande favorita‖, disse. (“Ronaldo estreia como comentarista da TV Globo no domingo (2) ”). 

―É a primeira vez que um time de amadores, como o Taiti, vai jogar uma grande competição, como a 

Copa das Confederações. Isso é incrível. Mas, no mundo do futebol, 99% dos jogadores são amadores, 

1% é profissional. E nós vamos representar esses 99% de jogadores pelo mundo‖, explica o técnico do  

Taiti, Eddy Etaeta. (“Seleção japonesa e taitiana preparam as bagagens para chegar ao Brasil”). 

Mário Bolotelli. A simpatia do atacante é virtual. ―Amo o Brasil‖, publicou o atacante na internet. 

(“Seleção da Itália chega ao Rio para a Copa das Confederações”). 

―Nunca vivi aqui dentro do país essa atmosfera, essa sensação. Vai ser muito interessante. Como é um 

evento-teste para a Copa do Mundo, é também um evento-teste de percepção, de sensação para nós, de 

muitas semelhanças com a Copa do Mundo‖, comenta o repórter Tino Marcos. (“Veja como será a cobertura 

da Globo na Copa das Confederações”). 

―Um carro preparado para qualquer tipo de chão, de obstáculo, podendo entrar ao vivo de qualquer lugar 

do Brasil‖, explica um funcionário. (“Veja como será a cobertura da Globo na Copa das Confederações”). 
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―A gente vai estar junto aqui, destrinchando tudo o que aconteceu na partida do Brasil, papeando com os 

convidados. Vai ter convidados bem especiais, inclusive‖, adianta Alex Escobar. (“Veja como será a 

cobertura da Globo na Copa das Confederações”). 

―Como um jogo de botão do terceiro milênio, diria Galvão Bueno. Aqui, a gente vai poder recriar as 

jogadas em terceira dimensão, com bonequinhos, para as pessoas poderem entender o que aconteceu na 

Seleção, de bom e de ruim‖, explica Tiago Leifert. (“Veja como será a cobertura da Globo na Copa das 

Confederações”). 

Leonardo não perdeu tempo e buscou nesta terça mesmo os bilhetes. 

―Sabia que muita gente estava querendo, fiquei sabendo inclusive de gente que não conseguiu, me senti 

um pouco sortudo sim por ter conseguido‖, comemora o empresário. (“Mais de 200 mil ingressos da Copa das 

Confederações ainda não foram retirados”). 

―A gente recomenda que as pessoas possam vir já agora, acelerar esse processo, deixando para o último 

dia vão vir muitas pessoas de outras cidades que não tem centros de tíquete, como por exemplo, São 

Paulo, podem vir retirar aqui. Então pode complicar um pouquinho no último dia‖, aponta Ricardo Trade, 

diretor-geral do Comitê Organizador Local. (“Mais de 200 mil ingressos da Copa das Confederações ainda não 

foram retirados”). 

João Bachiega comprou ingresso para a família toda. ―Primeira vez que a gente vai ver o Brasil e isso 

deixa a gente bastante empolgado‖, comenta o analista de informática. (“Mais de 200 mil ingressos da Copa 

das Confederações ainda não foram retirados”). 

―É bom contar sempre com a tecnologia e qualquer tipo de tecnologia para passar, realmente, o mais 

próximo da realidade, para o torcedor que está em casa‖, diz Ronaldo, comentarista convidado. (“Copa das 

Confederações terá novidades na transmissão da Globo”). 

―Vai ser uma emoção diferente, vai ser um momento muito especial‖, comenta Galvão Bueno. (“Copa das 

Confederações terá novidades na transmissão da Globo”). 

―Espero que eu não tenha a mesma experiência que eu tive quando tinha 9 anos. Meu pai estava ouvindo 

no rádio, em Bauru, a Copa do Mundo de 1950 e eu vi meu pai chorando porque o Brasil perdeu a Copa‖, 

lembra Pelé. (“Relógios marcam a contagem regressiva para a Copa do Mundo”). 

―A gente vai mostrar nossa diversidade, o nosso povo, nossa gente¨, afirma uma brasileira. ¨Turismo, tem 

serra, tem praia, tem campo para mostrar¨, enumera um brasileiro. (“Relógios marcam a contagem regressiva 

para a Copa do Mundo”). 

Zico, que comandou a seleção entre 2002 e 2006, se lembra bem de como os adversários exploravam o 

baixo porte físico dos japoneses. ―A gente ia jogar contra os times europeus e os caras  só bola no alto. E 

você perdia os jogos todos dessa maneira‖, lembra. (“Japão investe em time mais alto e forte na Copa das 

Confederações”). 

―Conversamos com o técnico da Nigéria. A situação está resolvida. E eles viajam no sábado para o 

Brasil‖, disse o secretário geral da Fifa, Jerome Valcke. (“Seleção nigeriana faz greve e atrasa chegada na Copa 

das Confederações”). 

O zagueiro disse que custou a acreditar que mais de 60 mil ingressos tenham sido vendidos para um jogo 

que nem é da Seleção Brasileira. ―Só vi o Maracanã pela televisão. Sei que tem muita história‖, 

completou o meio-campo. (“ Seleção italiana vira atração no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro”). 

―Você tem um tapete verde que não pode ser tocado, porque ele é uma preciosidade, ele tem que ser 

muito bem cuidado‖, diz ele. Paulo Barros faz mistério sobre o show, mas diz que vai tocar o coração. ―A 

gente vai levar uma festa de alegria e principalmente de emoção para as pessoas‖, afirma o carnavalesco. 

 (Paulo Barros – “Paulo Barros promete emoção para a abertura da Copa das Confederações”). 

A voluntária Valéria Soares cuida do figurino. Quase três mil voluntários vão se apresentar. ―Vai ser 

muito emocionante a hora que estiver lotado, todo mundo olhando e você saber que participou. Meu 

coração acho que vai bater... Ele não vai bater, ele vai disparar‖, conta. (“Paulo Barros promete emoção para a 

abertura da Copa das Confederações”). 

"O tempo de resposta é menos de meio segundo", conta o criador da tecnologia, Björn Lindner. 

(“Tecnologia promete solucionar as dúvidas dos árbitros de futebol”). 

A competição já tem um vencedor. É o Sanderson. ―Tirei uma foto com o Fernando Torres‖, comemora o 

jovem. (―Brasil é favorito para levar a Copa das Confederações, diz técnico espanhol‖). 

―Quando eu vejo todos eles se cumprimentando no café da manhã, fico feliz, eles estão formando um 

novo grupo. É diferente de todas as equipes que eu já passei. A equipe de 2002 era mais madura, essa é 

uma equipe mais jovem‖, afirma Felipão. 

"O Neymar está jogando como craque e também para a equipe, isso é ótimo". 

―Não gostei em determinados momentos do jogo do posicionamento. Não se dá oportunidade a uma 

equipe do Japão que é rápida a possibilidade de um contra-ataque‖, explica Felipão sobre o que ele não 

gostou no jogo. (“É diferente das equipes que eu já passei”, diz Felipão sobre grupo da Copa das Confederações”). 
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―No mínimo contra o Japão três a zero‖, disse um torcedor. (“Brasil faz festa para torcer pela seleção”). 

―Dá uma certa confiança, mas a gente ainda não fez nada. A gente só ganhou o primeiro jogo, que era 

muito importante. Agora é descansar e pensar no México‖, disse Marcelo, lateral-esquerdo do Real 

Madrid. (“Felipão diz que canto emocionado do hino amedronta os adversários”). 

―A cada partida que a gente vem fazendo agora, a gente vem tendo uma evolução em todos os sentidos‖, 

analisou Júlio César, goleiro do Queens Park Rangers. (“Felipão diz que canto emocionado do hino amedronta os 

adversários”). 

―Passa um filme na cabeça. Há duas semanas atrás, dificilmente eu estava imaginando chegar numa 

estreia de Copa das Confederações e marcar um gol. Então, eu acho que a alegria é muito grande‖, 

revelou Jô, atacante do Atlético-MG. (“Felipão diz que canto emocionado do hino amedronta os adversários”). 

E Felipão também destacou um momento especial, que aconteceu antes do jogo começar. O que eu vi 

hoje, aqui no hino nacional, foi fantástico. É assim que tem que ser. Cantar, vibrar. Não adianta alguns me 

criticarem que eu sou patriota ou não sou, ou que eu estou sendo demagogo. Não estou nem um 

pouquinho preocupado com isso. Estou preocupado em ver realmente esse povo de 60, 70 mil pessoas 

cantarem o hino. Porque quando cantam o hino da forma como cantaram, amedronta os adversários‖, 

destacou Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção. (“Felipão diz que canto emocionado do hino amedronta os 

adversários”). 

"Para qualquer futebolista estar nesse estádio, qualquer pessoa que se dedica ao futebol é maravilhoso. 

São sonhos que se tornam realidade e vamos buscar desfrutar " disse o técnico José Manoel de La Torre. 

(“México se prepara para inaugurar Maracanã pela segunda vez”). 

O meio campista Andres Guardado quis saber. ―Como fomos?‖, ele perguntou. Contei sobre os quatro a 

zero. Após rir, ele completou dizendo que ―já passaram muitos anos. Esperamos que seja diferente e digo, 

jogar no Maracanã é uma grande motivação pra qualquer jogador". (“México se prepara para inaugurar 

Maracanã pela segunda vez”). 

―A gente nem conseguiu dormir direito essa semana só pensando no jogo. Compramos ingresso em 

janeiro, desde lá, só pensando nesse dia‖, disse uma jovem. (“Manifestantes protestam em frente ao Mané 

Garrincha na estreia da Copa das Confederações”). 

A grandiosidade do evento surpreendeu quem estava acostumado a participar apenas como convidado. ―Eu não 

imaginava essa organização tão complexa que é fazer Copa do Mundo, das Confederações‖, disse Ronaldo, 

membro do Comitê Organizador da Copa. (“Seleção Brasileira conhece adversários da Copa das Confederações”). 

Na abertura, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, fez questão de lembrar que a Copa das Confederações vai 

reunir ganhadores de 12 títulos mundiais. (“Seleção Brasileira conhece adversários da Copa das Confederações”). 

José Maria Marin, presidente da CBF, disse que o sucesso é fruto de uma união de forças. (“Seleção Brasileira 

conhece adversários da Copa das Confederações”). 

Ainda assim, Luis Felipe Scolari foi embora do sorteio satisfeito. ―Vai nos dar uma dimensão melhor do que se 

pegássemos adversários de menor expressão‖, disse Felipão. (“Seleção Brasileira conhece adversários da Copa das 

Confederações”). 

POSIÇÃO 2 – AÇÕES QUE DETURPAM O EVENTO. 

Segundo o diretor da Europol, a manipulação de resultados teria sido feita em jogos entre 2008 e 2011. 

Na lista, há três partidas de Eliminatórias para Copa do Mundo, duas na África e uma na América Central. 

Não foi revelado se para a última Copa, na África, ou para a próxima, no Brasil. (“Investigação conclui que 

680 jogos de futebol foram manipulados nos últimos 4 anos”). 

E como os investigadores dizem não vão divulgar os nomes de jogadores ou clubes, ficam todos sob 

suspeita. (“Investigação conclui que 680 jogos de futebol foram manipulados nos últimos 4 anos”). 

 

O documento cita pagamentos a João Havelange, ao ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira, e ao agora 

ex-presidente da Conmebol, o paraguaio Nícolas Leoz, e afirma que os três receberam as quantias entre 

1992 e 2000. Mas, segundo o comitê da Fifa, não há indícios de que algum serviço tenha sido prestado à 

ISL em contrapartida aos pagamentos, que o relatório chama de propinas. (“João Havelange não é mais 

presidente de honra da Fifa”). 

Segundo o parecer de um advogado suíço independente, as leis suíças da época não previam punição para 

a aceitação dessa propina. Mas, as condutas de Havelange, de Teixeira e de Leoz foram reprovadas ética e 

moralmente. (“João Havelange não é mais presidente de honra da Fifa”). 

RESPOSTA 2 
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A Fifa pediu apoio às investigações e punições mais severas a quem manipula resultados. (“Investigação 

conclui que 680 jogos de futebol foram manipulados nos últimos 4 anos”). 

POSIÇÃO 1 – CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OPERÁRIOS SÃO SATISFATÓRIAS. 

―As mulheres têm privilégio. Entra na frente‖, ensina uma mulher. (“Hora do almoço tem 300 quilos de feijão 

para operários do Maracanã”). 

―A gente planeja uma questão de 1.600 calorias no mínimo por almoço deles‖, conta a nutricionista 

Jeruza Campos. (“Hora do almoço tem 300 quilos de feijão para operários do Maracanã”). 

―Eu como só uma vez por dia‖, garante um homem. (“Hora do almoço tem 300 quilos de feijão para operários do 

Maracanã”). 

―É um lanchinho para mais tarde‖, confessa outro. (“Hora do almoço tem 300 quilos de feijão para operários do 

Maracanã”). 

―Só não vou lamber porque é falta de educação‖, brinca um. (“Hora do almoço tem 300 quilos de feijão para 

operários do Maracanã”). 

POSIÇÃO 2 – DEVE HAVER FINANCIAMENTO PÚBLICO. 

Em nota, a Secretaria de Obras informou que a adoção de medidas decorrentes de fatores não previstos à 

época da licitação, gerou alteração no montante do contrato, valor que é permitido por lei. 

O governador Sergio Cabral falou sobre o reajuste. ―Surge, durante uma obra, uma série de invariáveis e 

imponderáveis que você não esperava. Sobretudo em um estádio como o Maracanã, com mais de 60 anos 

de vida e com reformas sempre mambembes feitas ao logo de sua história‖, comentou. (“Odebrecht, IMX e 

AEG vencem licitação para administrar Maracanã”). 

Apesar disso, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, reafirmou o compromisso do governo com o 

controle das contas públicas e da inflação. Este ano, a meta é economizar R$ 156 bilhões pra pagar juros 

da dívida pública. (“Governo corta R$ 28 bilhões do orçamento deste ano”). 

POSIÇÃO 1 – (LEGISLAÇÃO E NORMAS) TÊM SIDO DESENVOLVIDAS DE FORMA 

SATISFATÓRIA. 

―Viabiliza a igualdade social na distribuição da maior riqueza do Brasil na atualidade. Na nossa previsão, 

todos irão ganhar‖, disse o senador Vital do Rêgo, PMDB-PB, relator. (“Estados produtores podem ir à Justiça 

contra distribuição de royalties”). 

―Nós tínhamos uma distribuição injusta dos royalties do Brasil. Hoje, a nova regra permite que cada 

cidade brasileira e que todas as unidades da federação possam distribuir aquilo que é uma riqueza de 

todos‖, disse o deputado federal Ônix Lorenzoni (DEM-RS). (“RJ: mais de 200 mil protestam contra distribuição 

dos royalties do petróleo”). 

―Nós estamos falando de petróleo em mar, o petróleo em mar pertence a todos os brasileiros, porque 

pertence à União, está na Constituição‖, acrescentou o senador Wellington Dias (PT-PI). (“RJ: mais de 200 

mil protestam contra distribuição dos royalties do petróleo”). 

CRÍTICA 1 – NÃO TÊM SIDO DESENVOLVIDAS DE FORMA SATISFATÓRIA. 

O governador do Rio de Janeiro disse que o estado pode perder R$ 4 bilhões por ano por causa da 

mudança. ―O estado fecha as portas. Então não se faz Olimpíadas, não se faz Copa do Mundo, não se 

paga servidor público, não se paga aposentado, não se paga pensionista, enfim, o estado sofre um abalo, 

evidente que isso é inconstitucional. E a presidente Dilma vai vetar‖, afirmou o governador do Rio 

Janeiro, Sérgio Cabral. (“Estados produtores podem ir à Justiça contra distribuição de royalties”). 

―Nós confiamos de que o Supremo poderá, caso nós não tenhamos na política e na posição da presidenta 

Dilma, uma posição vitoriosa, que o Supremo possa garantir os nossos direitos‖, ressaltou Renato 

Casagrande, governador do Espírito Santo. (“Estados produtores podem ir à Justiça contra distribuição de 

royalties”). 

―Um assunto que poderia ter sido resolvido no debate, no acordo da política, acaba tendo o risco de ter 

que ser decidido pelo judiciário num longo processo‖, revelou Ideli Salvatti, ministra de Relações 

Exteriores. (“Estados produtores podem ir à Justiça contra distribuição de royalties”). 

Para as autoridades do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e das cidades atingidas, é injusto mexer 

com o que já estava decidido. (“RJ: mais de 200 mil protestam contra distribuição dos royalties do petróleo”). 

―O governador Geraldo Alckmin está solidário tanto com o Rio quanto com Espírito Santo, no 

entendimento que você não pode mudar as regras no curso do jogo‖, disse José Aníbal, secretário de 

Energia de São Paulo. (“RJ: mais de 200 mil protestam contra distribuição dos royalties do petróleo”). 

―Não pode haver uma quebra de contrato quando o estado assume projetos como Copa do Mundo e 

Olimpíadas e, no curso desses projetos, essa receita é retirada do estado‖, reforçou Leonardo Espíndola, 
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subprocurador-geral do estado do Rio. (“RJ: mais de 200 mil protestam contra distribuição dos royalties do 

petróleo”). 

―Estamos pedindo à presidenta Dilma, e tenho certeza que ela vai atender o Rio de Janeiro e vetar aquilo 

que diz respeito ao já licitado‖, concluiu o governador Sérgio Cabral. (“RJ: mais de 200 mil protestam contra 

distribuição dos royalties do petróleo”). 

POSIÇÃO 1 – VAI HAVER UM LEGADO IMPORTANTE PARA A MODERNIZAÇÃO DO 

PAÍS. 

―Isso traz não só a boa vontade, mas também a possibilidade de capacitação dessas pessoas, que farão 

parte de um evento único‖, afirmou Ricardo Trade, diretor executivo do Comitê Olímpico Local. 

(“Voluntários já podem se inscrever para a Copa”). 

"Há uma preocupação de sustentabilidade desde o início, inclusive ambiental, que é reduzir o consumo de 

energia, e sendo translúcida a cobertura, isso facilita enormemente essa redução de consumo de energia", 

aponta o secretário do Trabalho e Esporte da Bahia, Nilton Vasconcelos. (“Obras da Arena Fonte Nova correm 

contra o relógio em Salvador”). 

―O jogador tem que ter um piso extremamente homogêneo, que seja seguro para ele. Nós temos que ter 

uma velocidade de jogo‖, diz a agrônoma Maristela Kuhn. (“Mineirão recebe gramado para a Copa do Mundo”). 

Segundo os técnicos, ela não se solta com facilidade e aguenta bem pragas e doenças. (“Mineirão recebe 

gramado para a Copa do Mundo”). 

"Para mim, é um sonho realizado", diz seu Luis. (“Estádio Arena Castelão, em Fortaleza, é inaugurado neste 

domingo (16)”). 

―É uma chance muito grande pro Brasil, pro brasileiro, de mostrar o que tem de melhor no Brasil, no 

nosso país. Eu acho que é uma chance muito boa‖, afirmou Marianne Duarte. (“Ministério do Esporte lança 

programa para formar voluntários para a Copa”). 

―Servir, representar bem meu país, receber bem as pessoas‖, descreve Carlos. (“Voluntários fazem prova para 

atuar na Copa das Confederações”). 

―Eu não tinha esse sentimento patriótico dentro de mim, e a vinda desses eventos para cá despertou isso 

em mim‖, conta a fisioterapeuta Liliana Ferreira. (“Voluntários fazem prova para atuar na Copa das 

Confederações”). 

―Vim de Belém para só para isso mesmo. Tenho vontade de crescer, é uma oportunidade de um evento 

internacional‖, diz. (“Voluntários fazem prova para atuar na Copa das Confederações”). 

―Acho que a gente pode melhorar a nível de serviço, pode trazer esses voluntários para nos ajudar a 

prestar um melhor serviço. O Brasil precisa disso‖, diz Ricardo Trade, chefe do comitê organizador da 

Copa do Mundo. (“Voluntários fazem prova para atuar na Copa das Confederações”). 

―Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte para melhorar nosso país‖, comenta. (“Voluntários fazem 

prova para atuar na Copa das Confederações”). 

―Permitiria jogo no dia seguinte. É o ideal? Não. Nem há necessidade disso, porque a gente sabe que 

ainda tem coisas a fazer lá. Mas, em tese, sim. A tecnologia que está sendo usada permite", afirma o 

engenheiro agrônomo Breno Couto. (“Grama do Maracanã começa a ser plantada”).  

-Boa noite Cristiane, boa noite a todos. Este é o primeiro teste em conjunto dos sistemas de áudio, vídeo e 

iluminação do Maracanã. Foram acesos os 396 refletores, que garantem uma potência de luz cinco vezes 

maior em relação àquela que havia antes do início das reformas. (Repórter TV Globo – “Novo Maracanã 

passa por testes de áudio, vídeo e iluminação”). 

- Boa noite. Que chique! Eu estou em um dos quatro super-telões do Maracanã, e essa é uma das 

novidades:de qualquer ponto do estádio, de qualquer uma das arquibancadas, os torcedores vão poder 

acompanhar os jogos também em super-telões com imagem de alta definição. Está sendo testado ainda o 

novo sistema de som, com 78 alto-falantes. (Repórter TV Globo – “Novo Maracanã passa por testes de áudio, 

vídeo e iluminação”). 

―Sinto muito orgulho do meu pai já sabe ler, escrever. Sempre incentivei ele muito a estudar. Às vezes ele 

queria fugir um pouco. Eu falava: ‗não, pai, vai estudar, vai estudar‘‖, diz a filha de Pedro. (Walquíria – 

“Maracanã reabre com jogo festivo para operários da reforma”). 

―Primeiro eu comecei a conhecer as letras. Depois fui juntando. Ainda hoje eu confundo alguma‖, 

confessa o operário. 

-Bem-vindo. Que todo mundo do Brasil e do mundo inteiro seja bem-vindo aqui. (Pedro - “Maracanã 

reabre com jogo festivo para operários da reforma”). 
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―É uma oportunidade na minha vida para poder crescer profissionalmente e encarar a vida‖, afirmou 

Edvaldo Sartori, pedreiro. (“Ritmo de obras para Copa em Cuiabá é lento por falta de mão de obra”). 

―Quando chegarem os torcedores e os jogadores, você olha o orgulho que é apresentar um estádio desse‖, 

disse a presidente. (Dilma Rousseff – “Arena Fonte Nova é inaugurada com um chute de Dilma Rousseff”). 

Um sentimento que não é só dela. ―Um orgulho de que a gente fez parte de uma grande história‖, 

comemorou o montador André Santos. (“Arena Fonte Nova é inaugurada com um chute de Dilma Rousseff”). 

―Qualquer coisa feita contra o patrimônio, contra o torcedor ou integrante da arena, será registrada e 

envida para as autoridades competentes‖, comentou Frank Alcântara, presidente da Arena Fonte Nova. 

(“Arena Fonte Nova é inaugurada com um chute de Dilma Rousseff”). 

―A aviação civil brasileira cresceu, nos últimos dez anos, uma média de 12%. E todas as projeções dão 

conta de uma triplicação da nossa demanda nos próximos 20 anos. Então, não há dúvidas de que temos 

que expandir a infraestrutura de forma célere e com bastante qualidade‖, afirma Guilherme Ramalho, 

secretário executivo de Aviação Civil. (“Computação gráfica mostra como vão ficar aeroportos após privatização”). 

CRÍTICA – NÃO VAI HAVER LEGADO POSITIVO 

O prefeito disse, no último fim de semana, em São Paulo, que o Brasil perdeu a oportunidade de 

aproveitar a Copa para mostrar ao mundo a sua capacidade de planejar e entregar as coisas no prazo. 

(Eduardo Paes – “Jérôme Valcke diz que dificilmente Copa das Confederações terá 6 sedes”). 

Na entrevista de hoje, Valcke também admitiu que não conta com as obras de infra-estrutura. "Sei que há 

obras que não ficarão prontas nem para Copa, mas isso faz parte de um plano maior do governo que será 

entregue depois. O que nós esperamos e combinamos com o governo é que o mínimo seja garantido para 

as pessoas circularem pelos aeroportos e pelas cidades", disse. (“'Podemos mudar tudo se não começamos a 

vender ingresso', diz Valcke, secretário-geral da Fifa”). 

Para o doutor em engenharia de transportes Frederico Rodrigues, algumas capitais estão perdendo a 

chance de conquistar os turistas. ―Não só focar em aeroportos, como está acontecendo, mas, também nos 

terminais rodoviários, porque os turistas também fazem viagens internas no país e para isso precisa desse 

apoio do modo de transporte rodoviário‖, aponta. (“Rodoviárias têm necessidade de investimentos para grandes 

eventos”). 

―Eu acho muito sério, principalmente para o Brasil, que agora vai acompanhar a Copa do Mundo, Jogos 

Olímpicos. Isso é uma impressão, principalmente para o brasileiro e para o estrangeiro, muito negativa‖, 

aponta o economista Miguel Lins. (“RJ: problema no ar condicionado transforma aeroporto em 'sauna'”). 

POSIÇÃO 1 – RESTRIÇÕES QUANTO À MOTIVAÇÃO E EXECUÇÃO DE 

MANIFESTAÇÕES. 

O governador Geraldo Alckmin voltou a afirmar que o movimento que reivindica a redução das tarifas de 

ônibus, trem e metrô é político e violento. (“Governo de São Paulo promete investigar ação da PM em protestos”). 

O prefeito Fernando Haddad voltou a afirmar que não haverá redução da passagem de ônibus, em São 

Paulo. (“Governo de São Paulo promete investigar ação da PM em protestos”). 

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, convidou representantes do movimento que protesta contra o 

aumento das passagens para um encontro, na terça-feira. O objetivo é que manifestantes e governo 

possam apresentar suas propostas para o transporte público. Nesta quinta, o prefeito já tinha dito que não 

há condições de reduzir a tarifa. (“Governo de São Paulo promete investigar ação da PM em protestos”). 

CRÍTICA – DEFESA DA MOTIVAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DE MANIFESTAÇÕES. 

A caminhada de um quilômetro uniu políticos, representantes da sociedade civil e artistas como Fernanda 

Montenegro, que caminhou ao lado do governador Sérgio Cabral. O lema era "Veta, Dilma. Contra a 

injustiça e em defesa do Rio". (Grupo de manifestantes – “RJ: mais de 200 mil protestam contra distribuição dos 

royalties do petróleo”). 

Mas os índios disseram que vão resistir à desocupação. (“Índios resistem à desocupação de prédio que deve ser 

demolido no Rio”). 

POSIÇÃO 2 – APOIO À INTERVENÇÃO DO APARATO ESTATAL NAS MANIFESTAÇÕES. 

Sobre a atuação da polícia, o governador disse que haverá investigação. 

―A polícia até acompanha as manifestações, pra proteger, inclusive, os manifestantes. Isso é feito 

permanentemente. A polícia trabalha dia e noite pra proteger a população, garantir a segurança. O que nós 

vimos nos últimos dias foi um ato de vandalismo, de violência, deixando um verdadeiro rastro de 

destruição. Quero também deixar claro o seguinte: não temos nenhum compromisso com o erro. A polícia 
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tem uma corregedoria. Será apurado qualquer abuso que tenha sido cometido, de forma rigorosa‖, 

afirmou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. (“Governo de São Paulo promete investigar 

ação da PM em protestos”). 

O secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, também defendeu a ação da polícia. Ele informou 

que foi aberta uma investigação para apurar se houve abusos. 

―A atuação da polícia foi correta. Temos o compromisso de apurar todos os fatos que aconteceram. O 

porque dessas situações noticiadas de abuso. Mas ela cumpriu o papel dela de procurar preservar a ordem 

e garantir o direito de liberdade de ir e vir das pessoas‖, ressaltou Fernando Grella, secretário de 

Segurança Pública. (“Governo de São Paulo promete investigar ação da PM em protestos”). 

O líder do PSDB defendeu a conduta da PM paulista. 

―Não cabe a forma de luta violenta para defender qualquer reivindicação, por mais legítima que seja, em 

um regime democrático. Se isso ocorrer, cabe sim, a intervenção da Polícia para a manutenção da ordem, 

para a garantia do respeito à lei‖, disse o senador Aloysio NunesFerreira, do PSDB de SP, líder do 

partido. (“Governo de São Paulo promete investigar ação da PM em protestos”). 

Ele voltou a oferecer ajuda federal ao governo do estado. 

―Podemos auxiliar na questão dos serviços de inteligência policial. Nós podemos somar, para 

entendermos o movimento, para que possamos ter as situações de análises adequadas. Como também 

podemos ajudar na mediação de conflitos. A Força Nacional tem uma expertise indiscutível para a 

atuação nesses casos de distúrbio civis‖, afirmou o ministro José Eduardo Cardozo. (“Governo de São Paulo 

promete investigar ação da PM em protestos”). 

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Fernando Grella, voltou a dizer que a PM agiu para 

manter a ordem. E que situações isoladas de abuso vão ser apuradas com rigor. Em relação às declarações 

do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, o secretário reafirmou que não há necessidade de ajuda 

federal. (“Governo de São Paulo promete investigar ação da PM em protestos”). 

CRÍTICA – QUESTIONAMENTO SOBRE O MODO DE INTERVENÇÃO DO APARATO 

ESTATAL. 

Sobre a atuação da polícia, ele disse que pode ter havido erro. 

―Nos três primeiros atos, a condução da Polícia Militar parecia estar adequada aos protocolos que a 

própria polícia estabelece para seus integrantes. O dia de ontem, segundo as imagens, eu estou me 

baseando nas imagens e nos depoimentos de repórteres, parece que esses protocolos não foram 

observados, razão pela qual o secretário de Segurança Pública determinou a apuração‖, destacou 

Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. (“Governo de São Paulo promete investigar ação da PM em protestos”). 

O ministro da Justiça disse que, pelas imagens que viu, houve excesso da polícia de São Paulo. (“Governo 

de São Paulo promete investigar ação da PM em protestos”). 

A organização Repórteres Sem Fronteiras pediu que a Secretaria de Direitos Humanos investigue os atos 

de violência da PM. (“Governo de São Paulo promete investigar ação da PM em protestos”). 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

Quadro 11 – Princípios Editoriais das Organizações Globo 

 

 
 

PRINCÍPIOS EDITORIAIS DAS ORGANIZAÇÕES GLOBO 

 

Desde 1925, quando O Globo foi fundado por Irineu Marinho, as empresas jornalísticas das 

Organizações Globo, comandadas por quase oito décadas por Roberto Marinho, agem de acordo com 

princípios que as conduziram a posições de grande sucesso: o êxito é decorrência direta do bom 

jornalismo que praticam. Certamente houve erros, mas a posição de sucesso em que se encontram hoje 

mostra que os acertos foram em maior número. Tais princípios foram praticados por gerações e gerações 
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de maneira intuitiva, sem que estivessem formalizados ordenadamente num código. Cada uma de nossas 

redações sempre esteve imbuída deles, e todas puderam, até aqui, se pautar por eles. Por que, então, 

formalizá-los neste documento?  

Com a consolidação da Era Digital, em que o indivíduo isolado tem facilmente acesso a uma audiência 

potencialmente ampla para divulgar o que quer que seja, nota-se certa confusão entre o que é ou não 

jornalismo, quem é ou não jornalista, como se deve ou não proceder quando se tem em mente produzir 

informação de qualidade. A Era Digital é absolutamente bem-vinda, e, mais ainda, essa multidão de 

indivíduos (isolados ou mesmo em grupo) que utiliza a internet para se comunicar e se expressar 

livremente. Ao mesmo tempo, porém, ela obriga a que todas as empresas que se dedicam a fazer 

jornalismo expressem de maneira formal os princípios que seguem cotidianamente. O objetivo é não 

somente diferenciar-se, mas facilitar o julgamento do público sobre o trabalho dos veículos, permitindo, 

de forma transparente, que qualquer um verifique se a prática é condizente com a crença. As 

Organizações Globo, diante dessa necessidade, oferecem ao público o documento ―Princípios Editoriais 

das Organizações Globo‖.  

É possível que, para a maioria, ele não traga novidades. Se isso acontecer, será algo positivo: um sinal de 

que a maior parte das pessoas reconhece uma informação de qualidade, mesmo neste mundo em que 

basta ter um computador conectado à internet para se comunicar.  

Desde logo, é preciso esclarecer que não se tratou de elaborar um manual de redação. O que se pretendeu 

foi explicitar o que é imprescindível ao exercício, com integridade, da prática jornalística, para que, a 

partir dessa base, os veículos das Organizações Globo possam atualizar ou construir os seus manuais, 

consideradas as especificidades de cada um. O trabalho tem o preâmbulo ―Breve definição de 

jornalismo‖ e três seções: a) Os atributos da informação de qualidade; b) Como o jornalista deve 

proceder diante das fontes, do público, dos colegas e do veículo para o qual trabalha; c) Os valores cuja 

defesa é um imperativo do jornalismo.  

O documento resultou de muita reflexão, e sua matéria-prima foi a nossa experiência cotidiana de quase 

nove décadas. Levou em conta os nossos acertos, para que sejam reiterados, mas também os nossos 

erros, para que seja possível evitá-los. O que nele está escrito é um compromisso com o público, que 

agora assinamos em nosso nome e de nossos filhos e netos.  

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2011  

Roberto Irineu Marinho  

João Roberto Marinho  

José Roberto Marinho 

 

REVE DEFINIÇÃO DE JORNALISMO  

De todas as definições possíveis de jornalismo, a que as Organizações Globo adotam é esta: jornalismo é 

o conjunto de atividades que, seguindo certas regras e princípios, produz um primeiro conhecimento 

sobre fatos e pessoas. Qualquer fato e qualquer pessoa: uma crise política grave, decisões 

governamentais com grande impacto na sociedade, uma guerra, uma descoberta científica, um desastre 

ambiental, mas também a narrativa de um atropelamento numa esquina movimentada, o surgimento de 

um buraco na rua, a descrição de um assalto à loja da esquina, um casamento real na Europa, as novas 

regras para a declaração do Imposto de Renda ou mesmo a biografia das celebridades instantâneas. O 

jornalismo é aquela atividade que permite um primeiro conhecimento de todos esses fenômenos, os 

complexos e os simples, com um grau aceitável de fidedignidade e correção, levando-se em conta o 

momento e as circunstâncias em que ocorrem. É, portanto, uma forma de apreensão da realidade.  

Antes, costumava-se dizer que o jornalismo era a busca pela verdade dos fatos. Com a popularização 

confusa de uma discussão que remonta ao surgimento da filosofia (existe uma verdade e, se existe, é 

possível alcançá-la?), essa definição clássica passou a ser vítima de toda sorte de mal-entendidos. A 

simplificação chegou a tal ponto que, hoje, não é raro ouvir que, não existindo nem verdade nem 

objetividade, o jornalismo como busca da verdade não passa de uma utopia. É um entendimento 

equivocado. Não se trata aqui de enveredar por uma discussão sem fim, mas a tradição filosófica mais 

densa dirá que a verdade pode ser inesgotável, inalcançável em sua plenitude, mas existe; e que, se a 

objetividade total certamente não é possível, há técnicas que permitem ao homem, na busca pelo 

conhecimento, minimizar a graus aceitáveis o subjetivismo.  

É para contornar essa simplificação em torno da ―verdade‖ que se opta aqui por definir o jornalismo 

como uma atividade que produz conhecimento. Um conhecimento que será constantemente aprofundado, 

primeiro pelo próprio jornalismo, em reportagens analíticas de maior fôlego, e, depois, pelas ciências 

sociais, em especial pela História. Quando uma crise política eclode, por exemplo, o entendimento que 

se tem dela é superficial, mas ele vai se adensando ao longo do tempo, com fatos que vão sendo 

descobertos, investigações que vão sendo feitas, personagens que resolvem falar. A crise só será mais 

bem entendida, porém, e jamais totalmente, anos depois, quando trabalhada por historiadores, com o 
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estudo de documentos inacessíveis no momento em que ela surgiu. Dizer, portanto, que o jornalismo 

produz conhecimento, um primeiro conhecimento, é o mesmo que dizer que busca a verdade dos fatos, 

mas traduz com mais humildade o caráter da atividade. E evita confusões.  

Dito isso, fica mais fácil dar um passo adiante. Pratica jornalismo todo veículo cujo propósito central 

seja conhecer, produzir conhecimento, informar. O veículo cujo objetivo central seja convencer, atrair 

adeptos, defender uma causa faz propaganda. Um está na órbita do conhecimento; o outro, da luta 

político-ideológica. Um jornal de um partido político, por exemplo, não deixa de ser um jornal, mas não 

pratica jornalismo, não como aqui definido: noticia os fatos, analisa-os, opina, mas sempre por um 

prisma, sempre com um viés, o viés do partido. E sempre com um propósito: o de conquistar seguidores. 

Faz propaganda. Algo bem diverso de um jornal generalista de informação: este noticia os fatos, analisa-

os, opina, mas com a intenção consciente de não ter um viés, de tentar traduzir a realidade, no limite das 

possibilidades, livre de prismas. Produz conhecimento. As Organizações Globo terão sempre e apenas 

veículos cujo propósito seja conhecer, produzir conhecimento, informar.  

É claro que um jornal impresso, uma revista, um telejornal, um noticiário de rádio e um site noticioso na 

internet podem ter diversas seções e abrigam muitos gêneros: o noticiário propriamente dito, os editoriais 

com a opinião do veículo, análises de especialistas, artigos opinativos de colaboradores, cronistas, 

críticos. E é igualmente evidente que a opinião do veículo vê a realidade sob o prisma das crenças e 

valores do próprio veículo. Da mesma forma, um cronista comentará a realidade impregnado de seu 

subjetivismo, assim como os articulistas convidados a fazer as análises. Livre de prismas e de vieses, 

pelo menos em intenção, restará apenas o noticiário. Mas, se de fato o objetivo do veículo for conhecer, 

informar, haverá um esforço consciente para que a sua opinião seja contradita por outras e para que haja 

cronistas, articulistas e analistas de várias tendências.  

Em resumo, portanto, jornalismo é uma atividade cujo propósito central é produzir um primeiro 

conhecimento sobre fatos e pessoas.  

SEÇÃO I 

OS ATRIBUTOS DA INFORMAÇÃO DE QUALIDADE  

Para que o jornalismo produza conhecimento, que princípios deve seguir? O trabalho jornalístico tem de 

ser feito buscando-se isenção, correção e agilidade. Porque só tem valor a informação jornalística que 

seja isenta, correta e prestada com rapidez, os seus três atributos de qualidade.  

 

1) A isenção:  

 

Isenção é a palavra-chave em jornalismo. E tão problemática quanto ―verdade‖. Sem isenção, a 

informação fica enviesada, viciada, perde qualidade. Diante, porém, da pergunta eterna – é possível ter 

100% de isenção? – a resposta é um simples não. Assim como a verdade é inexaurível, é impossível que 

alguém possa se despir totalmente do seu subjetivismo. Isso não quer dizer, contudo, que seja impossível 

atingir um grau bastante elevado de isenção. É possível, desde que haja um esforço consciente do 

veículo e de seus profissionais para que isso aconteça. E que certos princípios sejam seguidos. São eles:  

a) Os veículos jornalísticos das Organizações Globo devem ter a isenção como um objetivo consciente e 

formalmente declarado. Todos os seus níveis hierárquicos, nos vários departamentos, devem levar em 

conta este objetivo em todas as decisões;  

b) Na apuração, edição e publicação de uma reportagem, seja ela factual ou analítica, os diversos ângulos 

que cercam os acontecimentos que ela busca retratar ou analisar devem ser abordados. O contraditório 

deve ser sempre acolhido, o que implica dizer que todos os diretamente envolvidos no assunto têm 

direito à sua versão sobre os fatos, à expressão de seus pontos de vista ou a dar as explicações que 

considerarem convenientes;  

c) Isso não quer dizer que o relato e/ou a análise de fatos serão sempre uma justaposição de versões. Ao 

contrário, o jornalista deve se esforçar para deixar claro o que realmente aconteceu, quando isso for 

possível. Se uma apuração, durante a qual se ouvem várias fontes, estabelecer como fato que certa 

autoridade disse isso ou aquilo durante uma reunião fechada, o relato deve ser assertivo, sem o uso do 

condicional. Será dito que ―a autoridade disse isso e aquilo‖, em vez de ―a autoridade teria dito isso e 

aquilo‖. Se a autoridade negar a afirmação publicamente, deve-se registrar a atitude, não para invalidar a 

apuração, mas porque a negativa passa a ser ela própria uma informação para o julgamento do público. O 

condicional só será usado quando a apuração não for suficiente para que o jornalista consolide uma 

convicção;  

d) Não pode haver assuntos tabus. Tudo aquilo que for de interesse público, tudo aquilo que for notícia, 

deve ser publicado, analisado, discutido;  

e) Ninguém pode ser perseguido por se recusar a participar de uma reportagem; da mesma forma, 

ninguém pode ser favorecido por fazê-lo;  

f) Todos os jornalistas envolvidos na apuração, edição e publicação de uma reportagem, em qualquer 
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nível hierárquico, devem se esforçar ao máximo para deixar de lado suas idiossincrasias e gostos 

pessoais. Gostar ou não de um assunto ou personagem não é critério para que algo seja ou não publicado. 

O critério é ser notícia;  

g) A hierarquia, numa redação, é fundamental para que o trabalho jornalístico possa ser feito a tempo e a 

hora. E a decisão final caberá sempre àquele que estiver no comando. Ocupantes de cargos de chefia e 

direção devem, contudo, ter ouvidos abertos a críticas e argumentações contrárias. O trabalho 

jornalístico é essencialmente coletivo, e errarão menos aqueles que ouvirem mais. Porque aquilo que 

pode parecer certo, acima de dúvidas, confrontado com outros argumentos, pode se revelar apenas fruto 

de gosto pessoal, idiossincrasia ou preconceito;  

h) É imperativo que não haja filtros na composição das redações. Quanto mais diversa for uma redação – 

em termos de gostos, crenças, tendências políticas, orientação sexual, origens social e geográfica – mais 

isenta será a escolha dos assuntos a serem cobertos, discutidos e analisados, e mais abrangente a acolhida 

dos pontos de vista em torno deles. Esse objetivo não se alcança estabelecendo-se cotas, mas 

simplesmente evitando-se filtros. Os jornalistas devem ser escolhidos entre os mais capazes em suas 

áreas e funções, entre aqueles que têm a democracia e a liberdade de expressão como valores absolutos e 

universais;  

i) As Organizações Globo são apartidárias, e os seus veículos devem se esforçar para assim ser 

percebidos;  

j) As Organizações Globo são laicas, e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos;  

k) As Organizações Globo repudiam todas as formas de preconceito, e seus veículos devem se esforçar 

para assim ser percebidos;  

l) As Organizações Globo são independentes de governos, e os seus veículos devem se esforçar para 

assim ser percebidos;  

m) As Organizações Globo são independentes de grupos econômicos, e os seus veículos devem se 

esforçar para assim ser percebidos. Por esse motivo, as decisões editoriais sobre reportagens envolvendo 

anunciantes serão tomadas a partir dos mesmos critérios usados em relação aos que não sejam 

anunciantes;  

n) As Organizações Globo são entusiastas do Brasil, de sua diversidade, de sua cultura e de seu povo, 

tema principal de seus veículos. Isso em nenhuma hipótese abrirá espaço para a xenofobia ou desdém em 

relação a outros povos e culturas;  

o) Os jornalistas das Organizações Globo devem evitar situações que possam provocar dúvidas sobre o 

seu compromisso com a isenção. Por exemplo, pode acontecer que atividades sociais ou econômicas de 

parentes tenham impacto no trabalho cotidiano ou eventual dos jornalistas. É possível também que haja 

relação de amizade entre jornalistas e personalidades públicas ou personagens que estejam em destaque 

no noticiário ou que venham a estar. Em casos dessa natureza ou assemelhados, os jornalistas nessa 

situação devem comunicar o fato a seus superiores, que deverão encontrar meios de superar o conflito. 

Jornalistas em cargo de chefia ou que lidem diretamente com assuntos econômicos não podem fazer 

investimentos diretos em empresas ou em suas ações na Bolsa de Valores para que não venham a ser 

acusados de publicar reportagens positivas ou negativas sobre elas em benefício próprio (o investimento 

em fundos é permitido). De maneira geral, todo jornalista, na administração de seus investimentos, deve 

evitar negócios com empresas ou instituições cujas atividades cubra cotidianamente. Em caso de dúvida, 

a direção deve ser consultada;  

p) É inadmissível que jornalistas das Organizações Globo façam reportagens em benefício próprio ou 

que deixem de fazer aquelas que prejudiquem seus interesses;  

q) Os jornalistas das Organizações Globo não podem se engajar em campanhas políticas, de forma 

alguma: nelas trabalhando, anunciando publicamente apoio a candidatos ou usando adereços que os 

vinculem a partidos. Em seus manuais de redação, os veículos devem criar normas de quarentena para 

receber de volta jornalistas que tenham pedido demissão a fim de trabalhar para partidos, candidatos ou 

governos;  

r) Os veículos das Organizações Globo devem ser transparentes em suas ações e em seus propósitos. 

Isso significa que o público será sempre informado sobre as condições em que forem feitas reportagens 

que fujam ao padrão. Assim, para citar um exemplo, se for imperativo aceitar carona num avião 

governamental em determinada cobertura, isso será dito ao público claramente e, sempre que possível, o 

governo será ressarcido das despesas. Da mesma forma, quando uma decisão editorial provocar 

questionamentos relevantes, abrangentes e legítimos, os motivos que levaram a tal decisão devem ser 

esclarecidos;  

s) Os veículos das Organizações Globo estabelecerão normas, em seus manuais de redação, sobre como 

devem proceder seus jornalistas diante de convites e presentes. A regra geral é que nada de valor deve 

ser aceito;  

t) Todo esforço deve ser feito para que o público possa diferenciar o que é publicado como comentário, 
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como opinião, do que é publicado como notícia, como informação. Fora do noticiário propriamente dito, 

os veículos das Organizações Globo buscarão ter um corpo de comentaristas, cronistas e colaboradores, 

fixos ou eventuais, que seja plural, representando o arco mais amplo de tendências legítimas em uma 

sociedade democrática. Articulistas, cronistas e colaboradores fixos têm de zelar para que os dados 

objetivos usados para sustentar suas opiniões estejam corretos. O mesmo deve acontecer com 

convidados, embora, neste caso, a responsabilidade pelo que é dito seja deles e não do veículo;  

u) Os jornalistas das Organizações Globo agirão sempre dentro da lei, procurando adaptar seus métodos 

de apuração ao arcabouço jurídico do país. Como o interesse público deve vir sempre em primeiro lugar, 

buscarão o auxílio de especialistas para que não sejam vítimas de interpretações superficiais da 

legislação;  

v) Uma pessoa poderá ser apresentada como suspeita de crime ou irregularidade quando investigações 

jornalísticas, feitas segundo os preceitos deste documento, assim permitirem. A reportagem terá de trazer 

a versão da pessoa acusada, de forma ampla, se ela se dispuser a falar;  

w) Denúncia anônima não é notícia; é pauta, mesmo se a fonte for uma autoridade pública: a denúncia 

deve ser investigada à exaustão antes de ser publicada (ver seção II item 4-e);  

x) Denúncias e acusações, feitas em entrevistas por pessoas devidamente identificadas, que desfrutem de 

credibilidade, seja pelo cargo que ocupam, seja pela história de vida, podem ser publicadas, sem 

investigação própria, mas, necessariamente, acompanhadas pela versão dos acusados, de preferência no 

mesmo dia, quando estes se dispuserem a falar. Denúncias feitas em entrevistas por pessoas sem 

credibilidade, como criminosos, por exemplo, mesmo se identificadas, devem ser exaustivamente 

investigadas, antes de ser publicadas;  

y) Uma reportagem pode legitimamente apresentar uma pessoa como suspeita de crime ou irregularidade 

quando a suspeição partir oficialmente de alguma autoridade pública e estiver registrada em documento 

ou entrevista. O anúncio oficial de que alguém é suspeito de crime ou irregularidade é um fato, que pode 

ser registrado dependendo de sua relevância para a sociedade. Ao jornalista, cabe informar sobre o 

estágio em que se encontram as investigações, devendo sempre cobrar os indícios que levaram a 

autoridade a sustentar suas suposições, publicando-os, acompanhados da versão da pessoa acusada, se 

ela se dispuser a falar. Se a autoridade errar e culpar um inocente, o fato deve ser publicado com o 

mesmo destaque, e a polícia deve ser cobrada por seus erros;  

z) Os veículos jornalísticos das Organizações Globo devem priorizar sempre suas próprias investigações 

e publicar o que resultar delas apenas se houver convicção formada de que a reportagem é legítima. 

Dessa forma, não é automática a publicação de repercussões sobre reportagens de outros veículos. Isso 

só deve ocorrer se o exame da reportagem produzir, de imediato, a convicção de que nela há elementos 

de verdade. Do contrário, é imperioso que haja investigação própria e, somente depois, se for o caso, 

repercutir a reportagem. Há ocasiões em que a mera publicação de uma reportagem produz efeitos 

instantâneos. Quando for assim, publicam-se os efeitos, descreve-se a reportagem, mas ressaltando-se a 

sua origem e de modo algum acolhendo-a como verdadeira. Tudo dependerá do caso, do assunto, do 

momento e dos efeitos que ela produzir. Mas pode-se dizer, de modo geral e a título de exemplo, que um 

ministro emitir uma nota respondendo a uma reportagem não é motivo suficiente para que um veículo 

das Organizações Globo a repercuta, antes de investigação própria; a queda do ministro, porém, sim, 

justifica a publicação.  

 

 

2) A correção: 

 

Correção é aquilo que dá credibilidade ao trabalho jornalístico: nada mais danoso para a reputação de um 

veículo do que uma reportagem errada ou uma análise feita a partir de dados equivocados. O 

compromisso com o acerto deve ser, portanto, inabalável em todos os veículos das Organizações Globo. 

É evidente que, depois de tudo o que aqui já foi dito sobre o conceito de ―verdade‖, não é demais dizer 

que estar correto é procurar descrever e analisar os fatos da maneira mais acurada, dadas as 

circunstâncias do momento. Nesse sentido, a correção é um processo, uma construção que vai se dando 

dia após dia. O jornalista investiga os fatos, pouco a pouco, e vai montando um quebra-cabeça. O retrato 

final estará ainda incompleto, à espera da História, mas terá de ser já, necessariamente, uma silhueta com 

contornos visíveis. Não há fórmula, e nem jamais haverá, que torne o jornalismo imune a erros, porém. 

Quando eles acontecem, é obrigação do veículo corrigi-los de maneira transparente, sem subterfúgios, 

num movimento que é ele próprio essencial à busca da informação correta. Um dos mecanismos que 

mais contribuem no controle de qualidade posterior à publicação das informações é a reação do público. 

É essencial, portanto, que todos os veículos das Organizações Globo tenham, cada um à sua maneira, 

estruturas que recebam amplamente as observações do público, críticas ou elogiosas, para processá-las, 

entendê-las e dar seguimento a elas. Na busca pela correção, é necessário seguir os seguintes princípios:  
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a) Informações, para ser publicadas, devem ser confirmadas pelo maior número de fontes possível. 

Exceção feita às informações oficiais, de entidades públicas ou privadas;  

b) Informações e imagens enviadas pelo público pela internet só devem ser publicadas depois de 

averiguação quanto à sua veracidade. Na cobertura de eventos em que o trabalho de jornalistas esteja 

cerceado, haverá casos em que será necessária a publicação de informações e imagens assim obtidas, 

sem averiguação, mas o público deverá ser avisado de que não há como confirmar se são verdadeiras;  

c) O rigor com minúcias não é exagero, mas obrigação. Todos os dados de uma reportagem – nomes, 

datas, locais, horários, idades, endereços, referências históricas, descrições de processos, definições 

científicas, termos de um contrato, explicações sobre formas de governo, enfim, tudo o que de objetivo 

houver numa reportagem – devem ser exatos, corretos, sem erros;  

d) Todo repórter é responsável pela exatidão daquilo que apura, mas, como em jornalismo quase tudo se 

faz coletivamente, todos os envolvidos na edição de uma reportagem devem estar atentos para perceber 

inexatidões. Expressar dúvidas sobre dados de uma reportagem antes de sua publicação é a melhor 

maneira de torná-la mais exata;  

e) A revisão não é uma forma de controle ou censura. É parte integrante e fundamental do processo 

jornalístico, e sua principal função é evitar erros. Se o processo jornalístico prescindiu da figura clássica 

do revisor, foi apenas porque todos os envolvidos numa reportagem se tornaram revisores. Nesse 

sentido, nenhuma reportagem deve ser publicada apenas com o exame do autor: é indispensável que 

outros envolvidos no processo participem desse exame;  

f) Ferramentas tecnológicas hoje permitem o acesso rápido a bancos de dados confiáveis. Todas as 

redações das Organizações Globo devem viabilizar tal acesso, e seus jornalistas devem se impor como 

obrigação consultar tais arquivos;  

g) Em reportagens que requeiram conhecimento técnico, a consulta a especialistas deve ser obrigatória. 

Nenhum jornalista precisa ser médico, químico, biólogo ou historiador. Mas, por isso mesmo, para não 

errar em assuntos técnicos, todo jornalista precisa se socorrer de assessoria especializada, ouvindo 

sempre mais de um técnico toda vez que o assunto for controverso; 

 h) Quanto mais diversificado for o interesse dos jornalistas por disciplinas que não fazem parte de sua 

formação universitária básica, mais equipada estará uma redação para tratar dos múltiplos assuntos com 

que lida diariamente. Ilustrar-se continuamente é dever intransferível de todo jornalista: num mundo em 

constante evolução, nenhum jornalista deixa de estar em aprendizado contínuo. Os veículos das 

Organizações Globo, no entanto, devem montar programas e estruturas de treinamento para auxiliar seus 

jornalistas, subsidiariamente, nessa tarefa; 

 i) Com esse mesmo objetivo, embora as Organizações Globo devam manter a prática de recrutar 

majoritariamente seus profissionais nas faculdades de Comunicação, seus veículos devem estar sempre 

abertos a acolher profissionais de outros campos que decidam se dedicar ao jornalismo, desde que 

demonstrem aptidão para tal;  

j) A análise crítica das edições passadas é um imperativo. É a verificação cotidiana de pontos negativos e 

positivos das reportagens que permite o aperfeiçoamento contínuo delas e a adesão a estes princípios 

editoriais. Todos os veículos das Organizações Globo devem ter as suas estruturas de análise, 

escolhendo aquelas que melhor se adaptam ao seu perfil; 

 k) Os veículos das Organizações Globo devem ter estruturas para receber e processar as observações, 

positivas e negativas, vindas do público de uma maneira geral: os consumidores de suas informações, as 

fontes, os especialistas e os personagens de suas reportagens. Não se trata aqui de publicar ou deixar de 

publicar uma informação porque esta agrada a amplas camadas ou porque lhes desagrada: o dever de 

informar vem sempre em primeiro lugar. Conhecer a reação do público é fundamental porque contribui 

para a melhoria da qualidade da informação de muitas formas. Ajuda a conhecer possíveis erros, facilita 

o recebimento de novas informações sobre alguma cobertura e pode revelar o que é um fato em si 

mesmo: a própria reação do público. Essas estruturas devem ser capazes de discernir o que é 

manifestação espontânea e o que, em tempos de internet, é orquestração. Não há um modelo único: cada 

veículo deve encontrar aquele mais condizente com o seu perfil; 

 l) Os erros devem ser corrigidos, sem subterfúgios e com destaque. Não há erro maior do que deixar os 

que ocorrem sem a devida correção; 

 m) Os veículos das Organizações Globo usarão a norma culta da Língua Portuguesa, levando sempre 

em conta a sua evolução e as múltiplas possibilidades que ela acolhe. Gírias e neologismos serão 

evitados, sendo aceitos em declaração de entrevistados ou em reportagens mais leves, acompanhados, 

quando necessário, da explicação sobre seu significado. Cada veículo estabelecerá, em seu manual de 

redação, a padronização que considerar a mais apropriada. Mas editores evitarão que suas idiossincrasias 

em relação à língua se tornem norma; 

 n) Os veículos das Organizações Globo têm obrigação de se fazer entender. Uma notícia tem de ser 

publicada de forma clara, para que o público a compreenda sem dificuldades. Nesse sentido, na edição 
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de reportagens, recursos explicativos que facilitem o entendimento são uma obrigação. 

 

3) A agilidade:  

 

A agilidade da produção jornalística é o que compensa, em larga medida, as suas imperfeições, se a 

compararmos a outras formas de conhecer a realidade. Em outras palavras, há um duplo sentido na 

afirmação de que o jornalismo produz uma primeira imagem dos fatos: a imagem é primeira porque dela 

ainda não se têm os contornos definitivos; mas, também, é primeira porque é traçada logo após o 

ocorrido. A informação tem de ser prestada no menor espaço de tempo da melhor maneira possível, eis a 

equação diante da qual os jornalistas se veem todos os dias. Portanto, é atributo fundamental da 

qualidade da informação jornalística ser produzida com rapidez. Se a História pode dispor de anos de 

trabalho para fazer aflorar a realidade, o jornalismo dispõe de algumas horas (no máximo, de alguns dias, 

se a publicação for semanal ou mensal). É a celeridade com que traça o primeiro retrato dos fatos que ao 

mesmo tempo dá utilidade à produção jornalística e justifica as suas lacunas. A notícia tem pressa. E é 

por essa razão que os seguintes princípios devem ser perseguidos:  

a) Os veículos das Organizações Globo terão sempre como prioridade investir em tecnologia capaz de 

dar celeridade ao trabalho jornalístico e à sua difusão. Deverão estar atualizados com o que de melhor 

houver em maquinaria, equipamentos, softwares e meios de transporte;  

b) A burocracia que envolve o lado administrativo das empresas jornalísticas deve levar sempre em 

conta a necessidade de dar celeridade ao trabalho jornalístico. Os veículos devem desenvolver processos 

que controlem orçamentos e despesas sem que estes se transformem em entraves à agilidade que o 

jornalismo requer;  

c) A rapidez necessária ao trabalho jornalístico não se confunde com precipitação: nenhuma reportagem 

será publicada sem que esteja apurada dentro de parâmetros seguros de qualidade;  

d) Deve-se perseguir o furo jornalístico, a informação exclusiva, em primeira mão, mas jamais se 

descuidar dos outros atributos da informação de qualidade: a isenção com que é produzida, ouvindo-se 

todos os lados nela envolvidos, e a correção dos dados nela apresentados. Notícia errada ou enviesada 

não é furo; é um golpe na credibilidade do veículo;  

e) Como princípio geral, não se deve guardar notícia. Em geral, informação confirmada é informação 

publicada. Os veículos, no entanto, devem julgar quando uma reportagem deve ser publicada de 

imediato, quando pode esperar a próxima edição ordinária ou, se houver convicção de sua exclusividade, 

quando pode esperar por uma edição especial. O critério é a certeza de que a reportagem continuará a ser 

dada em primeira mão, e que a demora em publicá-la não acarretará prejuízos à sociedade. Quanto mais 

postergada for uma reportagem, mais completa e mais trabalhada ela deve ser;  

f) Deve-se ter humildade diante de furos de veículos concorrentes. Diante de casos assim, não se deve 

negar a realidade, mas entrar no assunto o mais rapidamente possível, tentando fazer mais e melhor, 

dando o crédito a quem de direito;  

g) Essa postura em nada se confunde com a adesão acrítica a reportagens veiculadas por concorrentes. 

Antes de serem publicadas em veículos das Organizações Globo, todas têm de ser confirmadas por 

verificações próprias. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de denúncias, de acordo com os 

procedimentos descritos no item 1-z desta seção.  

 

SEÇÃO II  

COMO O JORNALISTA DEVE PROCEDER DIANTE DAS FONTES, DO PÚBLICO, DOS 

COLEGAS E DO VEÍCULO PARA O QUAL TRABALHA  

 

1) Diante das fontes:  

a) Fazer e manter boas fontes é um dever de todo jornalista. Como a isenção deve ser um objetivo 

permanente, é altamente recomendável que a relação com a fonte, por mais próxima que seja, não se 

transforme em relação de amizade. A lealdade do jornalista é com a notícia;  

b) Se a relação de amizade com uma fonte for anterior à vida profissional do jornalista, este deve manter 

a direção do veículo informada, para que os conflitos possam ser evitados. O mesmo deve acontecer caso 

a relação fonte-jornalista, apesar dos esforços em sentido contrário, torne-se uma amizade ou algo maior;  

c) O respeito e a transparência devem marcar a relação dos jornalistas com suas fontes. Quando indagado 

por elas sobre o destino da informação que acaba de lhe dar, o jornalista deve responder com a exatidão 

possível;  

d) Deve-se sempre respeitar compromisso assumido com as fontes, principalmente aqueles relativos à 

preservação da identidade delas. Por esse motivo, esse tipo de compromisso deve ser apenas firmado 

com fontes de cuja credibilidade não se possa desconfiar (ver item 4-e, desta seção);  

e) Concedida uma entrevista exclusiva, uma fonte pode pedir alterações, acréscimos ou supressões, mas 
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o jornalista julgará se o pedido se justifica. Haverá vezes em que o jornalista não concordará com a 

mudança, sendo, nestes casos, necessário registrar que a mudança foi solicitada, mas não aceita.  

 

2) Diante do público:  

a) O público será sempre tratado com respeito, consideração e cortesia, em todas as formas de interação 

com os jornalistas e seus veículos: seja como consumidor da informação publicada, seja como fonte 

dela;  

b) Cada veículo tem um público-alvo e deve agir de acordo com as características dele, adaptando a elas 

pauta, linguagem e formato. Mas, para as Organizações Globo, todo público tem um alto poder de 

discernimento e entendimento: o menos culto dos homens é capaz de decidir o que é melhor para si, 

escolhe visando à qualidade e entende tudo o que lhe é relatado de forma competente. Essa convicção 

deve ser levada em conta especialmente pelos veículos de massa que produzem informação para pessoas 

de todos os níveis de instrução. Nesse caso, a linguagem e o formato não devem ser rebuscados a ponto 

de afastar os menos letrados nem simplórios a ponto de afastar os mais instruídos. Se informarem em 

linguagem clara sobre assuntos de interesse de todos, serão sempre bem entendidos;  

c) Nenhum veículo das Organizações Globo fará uso de sensacionalismo, a deformação da realidade de 

modo a causar escândalo e explorar sentimentos e emoções com o objetivo de atrair uma audiência 

maior. O bom jornalismo é incompatível com tal prática. Algo distinto, e legítimo, é um jornalismo 

popular, mais coloquial, às vezes com um toque de humor, mas sem abrir mão de informar corretamente;  

d) A sensibilidade do público será levada em conta. Cenas chocantes receberão o tratamento devido de 

acordo com as características do público-alvo. Quanto mais indistinto o público, mais cuidados são 

necessários. Nesses casos, o público deve ter sempre a confiança de que não será surpreendido por cenas 

que afrontem os valores médios presumidos da sociedade. A título de exemplo, talvez seja necessário 

mostrar o vídeo ou a foto de um homem-bomba explodindo, mas a cena pode ser congelada segundos 

antes do dilaceramento. Em resumo, a decisão de publicar ou não cenas potencialmente chocantes e de 

como tratá-las deve sempre levar em conta a sua relevância para o entendimento da questão abordada. A 

melhor saída é submeter a decisão à opinião do maior número de jornalistas de uma redação. De um 

grupo, sempre emerge mais facilmente o bom-senso;  

e) Todo veículo jornalístico tem uma responsabilidade social. Se é verdade que nenhum jornalista tem o 

condão de, certeiramente, escolher que informações são ―boas‖ ou ―más‖, é legítima a preocupação com 

os efeitos maléficos que uma informação possa causar à sociedade. Esse é um tema complexo, e sempre 

dependente da análise do momento. A regra de ouro é divulgar tudo, na suposição de que a sociedade é 

adulta e tem o direito de ser informada. A crença de que os veículos jornalísticos, ao não fazerem 

restrições a temas, estimulam comportamentos desviantes é apenas isso: uma crença;  

f) O jornalismo, contudo, não é insensível a riscos evidentes, mas estes são evitáveis quando se respeita 

outra regra de ouro: só se divulga informação relevante. Para citar um exemplo, um vídeo divulgado por 

um assassino em série pode e deve ser divulgado naquilo que é importante, mas não faz sentido deixar o 

criminoso ensinar como se articula um plano de assassinato em massa. Da mesma forma, não se 

publicam informações úteis para grupos criminosos, como o local aonde a polícia irá à cata de um 

sequestrador. E respeitam-se pedidos de pessoas que se considerem em risco com a publicação de 

informações que lhes digam respeito, como um policial que matou em ação um traficante perigoso e 

pode ser vítima de represália de seus comparsas;  

g) Notícias sobre sequestros serão sempre publicadas. Estudos de experiências internacionais levaram as 

Organizações Globo à convicção de que a publicação de que uma pessoa foi sequestrada não põe a 

vítima em risco, mas a protege. A notícia será publicada com todas as ressalvas, de modo a não revelar 

ao bandido o planejamento da polícia e da família, nem dar informações que mostrem a situação 

econômica da vítima. Isso obriga o veículo a um acompanhamento do sequestro mais sóbrio, sem 

necessariamente a publicação diária de reportagens a respeito. O registro de solidariedade pública, 

quando relevante, ou de fatos que ajudem a família ou a polícia deve ser feito;  

h) A privacidade das pessoas será respeitada, especialmente em seu lar e em seu lugar de trabalho. A 

menos que esteja agindo contra a lei, ninguém será obrigado a participar de reportagens;  

i) Pessoas públicas – celebridades, artistas, políticos, autoridades religiosas, servidores públicos em 

cargos de direção, atletas e líderes empresariais, entre outros – por definição abdicam em larga medida 

de seu direito à privacidade. Além disso, aspectos de suas vidas privadas podem ser relevantes para o 

julgamento de suas vidas públicas e para a definição de suas personalidades e estilos de vida e, por isso, 

merecem atenção. Cada caso é um caso, e a decisão a respeito, como sempre, deve ser tomada após 

reflexão, de preferência que envolva o maior número possível de pessoas;  

j) O uso de microcâmeras e gravadores escondidos, visando à publicação de reportagens, é legítimo se 

este for o único método capaz de registrar condutas ilícitas, criminosas ou contrárias ao interesse 

público. Deve ser feito com parcimônia, e em casos de gravidade. Seu uso deve ser precedido da análise, 
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pelas chefias imediatas, dos riscos que correrão os jornalistas caso venham a ser descobertos. A imagem 

e/ou o áudio de pessoas que não estejam envolvidas diretamente no que estiver sendo denunciado devem 

ser protegidos. Em seus manuais de redação, os veículos devem estabelecer suas normas de uso.  

 

3) Diante dos colegas:  

a) De jornalistas de um mesmo veículo das Organizações Globo, espera-se espírito de colaboração. 

Todos numa redação têm de cooperar entre si, para que o trabalho seja o melhor possível;  

b) Os envolvidos numa mesma reportagem – da apuração à edição – são responsáveis por sua qualidade. 

Devem agir como revisores uns dos outros, para bem do trabalho;  

c) Os jornalistas não devem nunca se furtar de opinar sobre reportagens que estejam sendo feitas por 

colegas, criticando, sugerindo, ajudando a encontrar caminhos. A decisão de publicar ou não uma 

reportagem, e de como tratá-la, é do editor responsável por ela, mas ele errará se menosprezar a opinião 

de colegas de qualquer nível hierárquico. Errará ainda mais quando se conduzir de tal modo que iniba os 

jornalistas a opinar ou ponderar a respeito do que está sendo feito. Vale sempre repetir: jornalismo é uma 

obra coletiva, e terá tanto mais êxito quanto mais pessoas participarem do processo;  

d) As redações dos veículos das Organizações Globo são absolutamente independentes umas das outras 

e competem entre si pelo furo, pela reportagem exclusiva. Esta é uma tradição que vem desde a origem 

do grupo e que tem se mostrado profícua: evita a pasteurização do noticiário e estimula o pluralismo de 

abordagens. Isso não quer dizer que, levando-se em conta a convergência de mídias, não seja possível a 

construção de sinergias em torno do chamado noticiário básico – aquelas notícias obrigatórias a que 

todos os veículos têm acesso. Em outras palavras, faz sentido a disputa por assuntos exclusivos, faz 

sentido dar mais ênfase a determinados temas e não a outros, mas não há mal algum na troca de 

informações sobre a dimensão de um temporal ou a ocorrência de um assalto, por exemplo.  

 

4) Diante do veículo:  

a) As redações são independentes na busca por notícias, mas há uma união de princípios sobre como 

obtê-las, sendo estes princípios editoriais sua maior expressão. Nenhum jornalista das Organizações 

Globo justificará falhas alegando desconhecer este código. Desconhecê-lo será considerado um erro 

ainda maior;  

b) Os veículos das Organizações Globo expressam, em seus editoriais, uma opinião comum sobre os 

temas em voga. Os textos podem e devem divergir no estilo, no enfoque, na ênfase nesse ou naquele 

argumento, mas a essência é a mesma. Essa opinião deve refletir a visão do seu conselho editorial, 

composto por membros da família Marinho e jornalistas que dirigem as redações. Nenhum outro 

jornalista do grupo precisa, porém, concordar com tais opiniões, que, em nenhuma hipótese, 

influenciarão as coberturas dos fatos. Estas, como exposto aqui extensivamente, devem se pautar por 

critérios de isenção;  

c) Os jornalistas têm um dever de lealdade com os veículos para os quais trabalham. As informações a 

que têm acesso se destinam ao veículo e com ele devem ser divididas. Ninguém, somente o veículo, deve 

decidir o que fazer com elas, sendo certo que o seu destino será a publicação, se estiverem de acordo 

com os princípios explicitados neste documento. Da mesma forma, os veículos têm um dever de lealdade 

com seus jornalistas, e tudo devem fazer para protegê-los em sua atividade, fornecer-lhes meios 

adequados de trabalho e ampará-los em disputas provocadas por reportagens que publicam;  

d) A participação de jornalistas das Organizações Globo em plataformas da internet como blogs 

pessoais, redes sociais e sites colaborativos deve levar em conta três pressupostos: notícias por eles 

apuradas devem ser divulgadas exclusivamente pelos veículos para os quais trabalham ou por estes 

autorizados; procedimentos internos, projetos, ideias, planos para o futuro ou quaisquer outras 

informações relativas ao dia a dia das redações não devem ser divulgados, sob pena de tornar vulnerável 

o veículo em que trabalham em relação a seus concorrentes; os jornalistas são em grande medida 

responsáveis pela imagem dos veículos para os quais trabalham e devem levar isso em conta em suas 

atividades públicas, evitando tudo aquilo que possa comprometer a percepção de que exercem a 

profissão com isenção e correção. Com base nestas premissas, cada veículo deve ter políticas próprias 

para presença de seus profissionais na internet, e que todos os jornalistas se obrigam a cumprir;  

e) O sigilo sobre as fontes é inviolável, e os veículos das Organizações Globo protegerão seus jornalistas 

na tarefa de mantê-lo em todas as instâncias, sob qualquer circunstância. O jornalista, porém, pode e 

deve dividi-lo com a direção do veículo, sempre que isso for fundamental para a tomada de decisão 

sobre publicar ou não uma informação. Isso não é quebra de sigilo, pois a direção se obriga a guardá-lo 

em todos os casos. Fontes que deliberadamente mintam para o jornalista, levando-o propositadamente a 

erro, podem ter seu nome revelado, não como represália, mas se essa medida for fundamental para a 

correção que o veículo terá de publicar na edição seguinte.  
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SEÇÃO III  

OS VALORES CUJA DEFESA É UM IMPERATIVO DO JORNALISMO  

 

As Organizações Globo serão sempre independentes, apartidárias, laicas e praticarão um jornalismo que 

busque a isenção, a correção e a agilidade, como estabelecido aqui de forma minuciosa. Não serão, 

portanto, nem a favor nem contra governos, igrejas, clubes, grupos econômicos, partidos. Mas 

defenderão intransigentemente o respeito a valores sem os quais uma sociedade não pode se desenvolver 

plenamente: a democracia, as liberdades individuais, a livre-iniciativa, os direitos humanos, a república, 

o avanço da ciência e a preservação da natureza.  

Para os propósitos deste documento, não cabe defender a importância de cada um desses valores; ela é 

evidente por si só. O que se quer é frisar que todas as ações que possam ameaçá-los devem merecer 

atenção especial, devem ter uma cobertura capaz de jogar luz sobre elas. Não haverá, contudo, 

apriorismos. Essas ações devem ser retratadas com espírito isento e pluralista, acolhendo-se amplamente 

o contraditório, de acordo com os princípios aqui descritos, de modo a que o público possa concluir se há 

ou não riscos e como se posicionar diante deles.  

A afirmação destes valores é também uma forma de garantir a própria atividade jornalística. Sem a 

democracia, a livre-iniciativa e a liberdade de expressão, é impossível praticar o modelo de jornalismo 

de que trata este documento, e é imperioso defendê-lo de qualquer tentativa de controle estatal ou 

paraestatal. Os limites do jornalista e das empresas de comunicação são as leis do país, e a liberdade de 

informar nunca pode ser considerada excessiva.  

Esta postura vigilante gera incômodo, e muitas vezes acusações de partidarismos. Deve-se entender o 

incômodo, mas passar ao largo das acusações, porque o jornalismo não pode abdicar desse seu papel: 

não se trata de partidarismos, mas de esmiuçar toda e qualquer ação, de qualquer grupo, em especial de 

governos, capaz de ameaçar aqueles valores. Este é um imperativo do jornalismo do qual não se pode 

abrir mão.  

Isso não se confunde com a crença, partilhada por muitos, de que o jornalismo deva ser sempre do 

contra, deva sempre ter uma postura agressiva, de crítica permanente. Não é isso. Não se trata de ser 

contra sempre (nem a favor), mas de cobrir tudo aquilo que possa pôr em perigo os valores sem os quais 

o homem, em síntese, fica tolhido na sua busca por felicidade. Essa postura está absolutamente em linha 

com o que rege as ações das Organizações Globo. No documento ―Visão, Princípios e Valores‖, de 

1997, está dito logo na abertura: ―Queremos ser o ambiente onde todos se encontram. Entendemos mídia 

como instrumento de uma organização social que viabilize a felicidade‖.  

O jornalismo que praticamos seguirá sempre este postulado.  

Em caso de dúvida sobre este documento, mande sua mensagem por meio do link: 

http://falecomaredeglobo.globo.com 

 

 


