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Priscila Leal Seifert (UFF) 

Jornalismo, Justiça e Verdade1: 

Resumo: 

Muito mais do que uma simples instituição social, a Imprensa é reconhecida como uma 

instituição política. Ao organizar o noticiário ela organiza a esfera pública e funciona 

como um árbitro final do que é importante ou não. Entretanto, essa postura tão ativa da 

Imprensa tem causado alguns problemas, especialmente no que se refere a sua relação 

com o Poder Judiciário. Para explicar tais problemas, o presente artigo se propõe a 

analisar a relação que se estabelece entre a Imprensa e o Judiciário à luz dos estudos de 

Michel Foucault. Parte-se da hipótese de que a análise dos sistemas de produção da 

verdade adotados por essas duas instituições pode explicar várias facetas dessa 

complexa relação.   

Palavras chaves: 

Impresa-Poder Judiciário-Sistemas de produção da verdade 

Introdução 

O Poder Judiciário tem sido acusado pela Imprensa de usar mecanismos legais para 

esconder a verdade, suprimir a liberdade de expressão e promover a censura. 

Recentemente, houve um protesto, por parte dos jornalistas, contra o pronunciamento de 

determinados magistrados no sentido de proibir a Imprensa de noticiar os crimes de 

seqüestro. Este protesto é apenas mais um episódio que exterioriza um conflito que vem 

se estabelecendo entre o Poder Judiciário e a Imprensa. 

Tal conflito se explica, em parte, por haver uma disputa política entre os jornalistas e os 

membros do Poder Judiciário. A Imprensa, enquanto poder de fato, reivindica uma 

função de utilidade pública realizando a justiça onde o Poder Judiciário está em falta. 

Este se defende acusando a Imprensa de querer ocupar de forma ilegítima atribuições 

que lhe foram constitucionalmente confiadas e de abusar do direito de liberdade de 

expressão. 
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Há, porém, uma outra razão para esse conflito: Imprensa e Judiciário utilizam sistemas 

distintos de produção da verdade. Enquanto o Judiciário obedece a uma lógica longa e 

complexa na produção de suas verdades, a Imprensa, para garantir a circulação diária do 

noticiário, utiliza um conjunto de procedimentos que possibilita uma produção 

instantânea de verdades. 

É importante observar que o conflito não basta para dar conta da relação que existe 

entre o Judiciário e a Imprensa. Não obstante seus métodos distintos e interesses 

contraditórios, eles são obrigados a conviver e a colaborar: a Imprensa tem necessidade 

de fontes para produzir as notícias e os diversos setores do Judiciário se valem da 

Imprensa para obter publicidade e prestígio. 

A fim de explicar as relações que se estabelecem entre a Imprensa e o Judiciário, este 
artigo tem por referência estudos que procuram problematizar a produção de verdades 
por diferentes sistemas de conhecimento: o Jornalismo e o Direito. O objetivo é 
observar em que medida os modos de produção de verdade dessas duas instituições são 
coincidentes e em que medida eles são contrastantes. 
Para tanto, o presente foi estruturado em torno de quatro questões. A primeira trata 
especificamente do conceito de sistemas de produção da verdade. A segunda cuida de 
aspectos da produção da verdade jurídica no sistema processual penal brasileiro. 
Procura-se demonstrar que embora o sistema processual penal seja classificado como 
acusatório, na prática, diferentes sistemas coexistem. A coexistência desses sistemas 
acarreta uma produção hierarquizada e contraditória da verdade jurídica. A terceira 
analisa o sistema de produção da verdade jornalística. Esta, por sua vez, foi dividida em 
três subquestões: a primeira trata da produção da notícia sobre a perspectiva 
organizacional, a segunda se preocupa com o aspecto cultural da produção da notícia, a 
terceira cuida do jornalismo comparado. Finalmente, a última questão a ser tratada diz 
respeito às complexas relações que se estabelece entre a Imprensa e o Judiciário. 

1) O conceito de sistemas de produção da verdade 
O estudo dos sistemas de produção da verdade é apenas um fragmento do estudo do 
poder nas sociedades disciplinares, tema central da genealogia de Michel Foucault. Ao 
analisar a formação histórica das sociedades capitalistas, Foucault se afastou 
bruscamente da hipótese repressiva e apresentou uma noção positiva e disseminada do 
poder. 
O poder, para Foucault, não atua essencialmente através da imposição de limites. Ao 
contrário, o poder regula produzindo. Produz muito mais que reprime. O que faz com 
que o poder se mantenha e seja aceito é que simplesmente ele não pesa só como uma 
força que diz não, mas que de fato permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, 
produz discurso. Trata-se de uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social.   
Para dar conta dessa concepção de poder, o filósofo teve que tomar algumas precauções 

metodológicas. Ele se afastou da análise das formas regulamentares e legítimas       do 
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poder em seu centro e foi buscar o poder em suas extremidades, nas suas formas mais 

regionais e locais. O poder não está apenas no Estado e muito menos é uma simples 

extensão dos efeitos do Estado. O poder funciona como uma rede de mecanismos a que 

nada ou ninguém escapa, a que não existe exterior possível, limites ou fronteiras. 

Nesse contexto, verdade e poder também existem conjunta e simultaneamente: não há 

verdade fora ou sem o poder, pelo contrário ela é produzida no poder e nele produz 

efeitos regulamentados de poder. Só a partir das relações de poder que a verdade torna-

se um objeto possível. Foucault entende por verdades o conjunto de procedimentos 

regulados para a produção, repartição, circulação e funcionamento de enunciados. A 

verdade está circularmente ligada a sistemas de poder que a produzem e a efeitos de 

poder que ela induz e que a reproduzem. Assim, pode-se entender como sistema (ou 

regime) de produção da verdade os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir 

os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira com se sanciona uns e outros, as 

técnicas e procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, o estatuto 

daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro.   

Para dar conta da complexidade que essa concepção da verdade encerra, Foucault se 

valeu dos mais variados objetos: a loucura, o sexo, as técnicas de confinamento e as 

provas judiciárias. Em História da Loucura (1976), Foucault estuda a medicalização da 

doença mental e as relações que se estabelecem com o louco nos locais em que eram 

confinados. No primeiro volume de História da Sexualidade, A vontade de Saber 

(1980), preocupa-se com os procedimentos de confissão do sexo, da sexualidade e dos 

prazeres sexuais. Em Vigiar e Punir (1999), analisa o nascimento da instituição 

carcerária e as técnicas de confinamento e vigilância que caracterizam as sociedades 

disciplinares. Em A verdade e as formas jurídicas (1984), trata do aparecimento do 

inquérito, não apenas como técnica de investigação da verdade, mas como pilar para a 

constituição de outros saberes. 

Esta última obra nos interessa de modo particular, pois se trata de um estudo histórico 

das práticas judiciárias, formas utilizadas para administrar a produção da verdade e 

controlar as transgressões humanas.  Dentre essas formas, pode-se destacar o duelo, 

típico do velho direito germânico, no qual se confrontavam acusador e acusado, os 
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sistemas de provas (games), composto por provas sociais, verbais, corporais e mágico-

religiosas, característico do regime feudal, e finalmente, o inquérito, prática de origem 

religiosa que começou a ser utilizada como método de inquirição judicial a partir do 

século XVIII.  

O inquérito desempenhou um papel crucial para o desenvolvimento da tradição penal de 

diversos países, inaugurando três sistemas processuais penais de produção de verdade: o 

inquisitorial, o acusatório e o misto. O sistema inquisitório caracteriza-se  por um 

processo sigiloso e unilateral, em que o acusado é apenas um objeto de investigação. No 

acusatório tem-se um processo inteiramente público, contraditório, presidido por 

diferentes pessoas, cada qual exercendo as funções de julgar, defender e acusar. Por fim, 

há o sistema misto em que a fase de instrução probatória é sigilosa e unilateral, mas o 

julgamento é contraditório e público. 

2) A produção da verdade jurídica: o caso do Brasil 

Tal como o sistema jurídico americano, o brasileiro é oficialmente considerado um 

sistema acusatório (Tourinho Filho, 1999, Cintra, Grinover e Dinamarco, 1998 e 

Rangel, 2000). No entanto, na prática, várias lógicas coexistem. Por não reconhecer 

explicitamente a coexistência de outras lógicas, o sistema judiciário brasileiro permite 

que essas diferentes lógicas sejam usadas alternativas e alternadamente, embora a 

verdade por elas produzidas se desqualifiquem umas as outras (Kant de Lima, 1997). A 

coexistência dessas diferentes lógicas é respaldada pela dogmática jurídica, espécie de 

doutrina jurídica, que estabelece que as normas jurídicas se encontram hierarquizadas e 

se anulam automática e reciprocamente quando entram em contradição.  

No topo dessa hierarquia de normas estão os princípios constitucionais. Dentre estes é 

relevante destacar, para fins da presente análise, o da presunção da inocência1, o da 

ampla defesa2, o do contraditório3 e o direito de não fazer prova contra si mesmo 

(manter-se em silêncio)4.   

                                                 
1 Art. 5º, LVII, da CRFB: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória”. 
2 Art. 5º, LV, da CRFB: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, 
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
3 De acordo com o processualista Vicente Greco Filho (1997), o contraditório pode ser definido com meio 
ou instrumento técnico para a efetivação da ampla defesa e consiste praticamente em: poder contrariar a 
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Em seguida tem-se o Código de Processo Penal que regula três formas de produção de 

verdade: a policial, a judicial e a do Tribunal do Júri.  Tais formas encontram-se 

dispostas no Código de forma hierárquica. O inquérito policial é considerado um 

procedimento administrativo e não judicial, e, por isso, não está sujeito ao princípio do 

contraditório.  O processo judicial é caracterizado pela construção dialógica da verdade. 

Trata-se de um procedimento5 longo e complexo, que se inicia com a denúncia do 

promotor de justiça. Esta só é possível quando há indícios da autoria e da materialidade 

do crime. Após a denúncia, dá-se a oportunidade a defesa6, consagrando, dessa forma, o 

princípio do contraditório.  Por fim, o julgamento pelo Tribunal do Júri é um 

procedimento que se aplica apenas aos crimes dolosos (intencionais) contra a vida 

humana. Trata-se de um procedimento complexo, que se inicia com a sentença de 

pronúncia, decisão proferida depois de passar por todas as etapas do procedimento 

comum. É por meio dessa decisão que se estabelece que o acusado será julgado pelo 

Júri. Após a pronúncia, há ainda o libelo crime acusatório, o contra libelo e finalmente o 

julgamento. 

O sistema jurídico norte-americano tem como fundamento o Estado Democrático de 

Direito, que se constitui através da resolução de conflitos, seja através de acordos e 

barganhas, seja através do veredicto. A produção da verdade jurídica neste sistema é 

fruto de um consenso, obtido ao longo de um processo ritualizado, dialógico e coletivo. 

Por ser baseado no princípio individualista da defesa do cidadão contra os abusos do 

Estado, este sistema prima pela presunção de inocência do réu. Todas as evidências 

devem ser negociadas e tudo que é dito presume-se verdadeiro. O sistema jurídico 

brasileiro, por sua vez, se baseia em princípios totalmente distintos: antes de defender os 

                                                                                                                                               
acusação, pode requerer a produção de provas que devem, se pertinentes, obrigatoriamente ser 
produzidas, acompanhar a produção das provas, fazendo, no caso de testemunhas, as perguntas 
pertinentes que entender cabíveis, falar sempre depois da acusação, manifestar-se sempre em todos os 
atos e termos processuais aos quais devem estar presentes e recorrer quando for informado.   
4 Art. 5º, LXIII, da CRFB: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer 
calado, sendo-lhes assegurada a assistência da família e de advogado”. 
5 Esse procedimento está previsto no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal. 
6 A defesa, nesse momento, corresponde à defesa do acusado feita no interrogatório. Para os estudiosos do 
direito, a defesa tem duplo significado, corresponde a defesa técnica, feita por advogado, e a autodefesa, 
que é a defesa feita pelo próprio acusado (Tourinho Filho, 1999, Cintra, Grinover e Dinamarco, 1998 e 
Rangel, 2000). 
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direitos individuais dos envolvidos, defende-se a ordem e a paz social que o conflito e o 

crime parecem ameaçar. Por isso que não se admite a negociação da verdade. Esta deve 

ser uma verdade “real” e a confissão do réu ainda é julgada o melhor meio para obtê-la. 

Uma vez que milita contra o réu uma presunção de culpa, é plausível que ele minta em 

causa própria, por outro lado o objetivo do interrogatório é extrair do réu uma confissão, 

para tanto, qualquer pergunta, tendenciosa ou não, é válida. 

A contradição que permeia o direito brasileiro se repete no campo do jornalismo: a 

Imprensa dos Estados Unidos também serviu como um modelo para a do Brasil, mas 

esta, na prática, tem se pautado por uma lógica diferente daquela. Antes, porém, iremos 

abordar, de forma genérica, diversas peculiaridades acerca da produção da verdade 

jornalística. 

3) A produção da verdade jornalística 

Uma das principais ênfases dos estudos de jornalismo tem sido a administração das 

notícias. Esta está relacionada a diferentes tradições culturais, cada qual com seus 

valores, rotinas e formas específicas de organização. Nesse sentido, a notícia, do mesmo 

modo que o sexo, a loucura, a prisão e as práticas judiciárias, tem uma história exterior. 

Por este motivo, acreditamos ser plausível e produtivo aplicar a análise foucaulteana dos 

sistemas de produção da verdade ao campo do jornalismo. 

Nos propomos a reunir, através da aplicação do conceito de sistemas de produção da 

verdade, uma série de estudos sistemáticos sobre o jornalismo. De modo geral, a 

construção da verdade jornalística tem sido apresentada de forma implícita em estudos 

de natureza da sociologia da produção da notícia. Michael Schudson (1992) dividiu 

esses estudos em três perspectivas: a da economia política, a da organização social e a 

da produção cultural da notícia. A primeira, considera a notícia como um reflexo dos 

interesses políticos e econômicos  das classes dominantes. A segunda, relaciona a 

produção de notícias às rotinas ocupacionais e organizacionais dos jornalistas. A 

terceira, por sua vez, concebe a notícia como um produto cultural, enfatizando a força 

dos valores culturais em sua produção.  

Sem descartar a importância dos estudos da economia política, considera-se para fins do 

presente, apenas as duas últimas, uma vez que para aplicarmos o conceito de sistemas 
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de produção da verdade aos estudos de jornalismo temos que associar as relações de 

poder estabelecidas ao longo do processo de produção das notícias (tema da perspectiva 

organizacional) à autoridade atribuída aos jornalistas (tema da perspectiva cultural).  

Para tanto, tomamos por base os estudos de Richard Sennett (2002) sobre o conceito de 

autoridade. De modo geral, autoridade, para este autor, é entendida como uma tentativa 

de interpretar as condições de poder, de dar sentido às condições de controle e 

influência, definindo uma imagem de força. Sennett destaca Max Weber como um dos 

maiores expoentes no estudo da autoridade como processo interpretativo do poder. O 

mais importante da abordagem weberiana da autoridade é a sua identificação com a 

legitimidade. Para Weber, as pessoas só obedecem voluntariamente as autoridades 

consideradas legítimas. Essa concepção de autoridade - como crença na legitimidade 

medida pela obediência voluntária -é bastante adequada para análise aqui proposta.    

3.1) A organização social da produção da notícia 

Os estudos que consideram o jornalismo do ponto de vista da perspectiva organizacional 

desenvolveram duas ordens de questões que interessam a nossa análise. A primeira 

delas refere-se as relações de poder que o jornalista estabelece com suas fontes e com os 

demais jornalistas no processo de produção de notícias. A segunda ordem de questões 

considera o processo de produção de notícias como construção social da realidade e 

investiga o papel que os eventos de “rotinização do inesperado” desempenham nesse 

processo. 

Para desenvolvermos a primeira ordem de questões, nos valeremos dos estudos de 

Robert Darnton (1990), Herbert J. Gans (1980) e Gadi Wolfsfeld (1991). O primeiro 

trata da relação dos jornalistas com instâncias diversas, ao passo que os dois últimos se 

concentram na que se estabelece com as fontes.  

No artigo “Jornalismo: toda a notícia que couber a gente publica”, Darnton (1990) 

demonstrou que a disputa pela administração da notícia está presente na própria sala de 

redação e exerce enorme influência na definição do destinatário das notícias. Em 

contraste com Ithiel de Sola Pool e Irwin Shulman, Darnton constatou que os jornalistas 

não escrevem para um leitor ideal, mas para uma série de grupos heterogêneos. Dentre 

estes, destacam-se quatro: os próprios pares, os editores, os subgrupos e as fontes.   
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A relação entre os jornalistas e suas fontes é um dos temas do livro Deciding What´s 

News, de Herbert J. Gans (1980). Neste livro, essa relação é considerada um verdadeiro 

cabo de guerra: enquanto os jornalistas administram as fontes para extrair a informação 

que desejam, as fontes procuram administrar as notícias da forma que melhor lhes 

convém.  

Entretanto, a relação entre os jornalistas e suas fontes não é totalmente arbitrária. De 

acordo com Gans (1980), ao lidarem com as fontes, os jornalistas procuram obedecer a 

quatro fatores: 1) noticiabilidade: as fontes devem estar dispostas para oferecer as 

informações; 2) autoridade: as fontes de notícia embora possam provir de qualquer 

lugar, na prática, têm maior credibilidade se provierem de autoridades que refletem as 

hierarquias do país e da sociedade; 3) capacidade de oferecer informações adequadas: 

uma grande quantidade de informação deve ser oferecida sem desperdiçar tempo e 

trabalho dos jornalistas; 4) proximidade geográfica e social: as fontes devem estar 

próximas geograficamente do estabelecimento das sucursais e devem apresentar 

características e interesses semelhantes aos do jornalista. 

 O estudo de Gans é complementado pelo de Gadi Wolfsfeld (1991). Através da análise 

da cobertura de uma série de conflitos políticos ocorridos em Israel, Wolfsfeld 

constatou que a relação entre as fontes e os jornalistas pode ser entendida  como uma 

“simbiose competitiva”, na qual cada lado depende do outro para serviços necessários, 

ao mesmo tempo que cada um tenta obter  tais serviços nos seus próprios termos. Nesse 

sentido, a relação entre as fontes e os jornalistas, é uma relação de dependência e poder. 

Enquanto os jornalistas precisam das fontes para produzir o noticiário, as fontes 

encontram nos jornalistas a oportunidade de obter uma publicidade ampla e legítima. 

Por outro lado, os jornalistas podem deixar de dar às fontes a noticiabilidade esperada, 

assim como as fontes podem tornar-se recalcitrantes.  

Ainda dentro da perspectiva organizacional, temos uma segunda ordem de questões que 

considera o processo de produção das notícias como construção social da realidade e 

investiga o papel que os eventos de rotinização do inesperado desempenham neste 

processo. Para desenvolver tais questões nos valeremos dos estudos de Gaye Tuchman 

(1980), Mark Fishman (1980) e Todd Gitlin (1980).  
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Em Making News, Tuchman (1980) sustenta que os jornalistas administram a notícia no 

tempo e no espaço através de uma “teia de facticidade”. Esse termo serve para designar 

os procedimentos e as concepções utilizadas pelos jornalistas para definirem os fatos 

jornalísticos, e, conseqüentemente, a verdade. A utilização de tais procedimentos e 

concepções possibilita a pronta transformação do fato em notícia e garante, dessa forma, 

a produção diária do noticiário. Deve-se destacar ainda que a “teia de facticidade” é 

fundamentalmente uma teia de poder, pois estimula os jornalistas a identificarem como 

fatos interpretações produzidas por determinadas fontes, em detrimento de outras. 

Através da análise de uma onda de crimes contra idosos ocorrida em Nova Iorque em 

1976, Fishman (1980) demonstra que os jornalistas tendem a considerar como fatos a 

maior parte das informações concedidas por fontes oficiais. Nesse sentido, as fontes 

oficiais desempenham um papel bastante significativo na construção do noticiário. 

No episódio da onda de crimes em Nova Iorque, as fontes, especialmente a polícia de 

Nova Iorque, utilizaram estrategicamente seu poder para produzir notícias a fim de 

expor o que estava acontecendo de maneiras compatíveis com o seu interesse. Assim, 

para entender a construção da onda de crimes em Nova Iorque ou de qualquer evento 

descrito pelo noticiário, Fishman sugere o estudo dos métodos utilizados pelos 

jornalistas na construção social da realidade. Para tanto, é importante distinguir os dois 

níveis em que esta construção pode ser feita: o do jornalismo de rotina e o do jornalismo 

manipulado. O primeiro é fruto das práticas rotineiras: acontecimentos normais de 

jornalismo que preenchem os jornais diariamente. O segundo advém do valor 

instrumental de determinadas notícias colocadas a serviço de interesses particulares. 

Este nível, para Fishman, é construído a partir das práticas rotineiras, pois são essas 

práticas que estabelecem a ligação dos jornalistas a determinadas fontes, levando-os a 

tratar seus relados não como versões da realidade, mas como os “próprios fatos”.   

Visando compreender porque as notícias importantes são geralmente atribuídas a fontes 

oficiais, de modo que o discurso da Imprensa termina por refletir o do governo ou das 

classes dominantes, Todd Gitlin (1980) aplicou o conceito de hegemonia formulado por 

Gramsci aos estudos da construção social da realidade.  
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A produção da notícia, segundo Gitlin, é feita em conformidade com padrões de 

cognição, de interpretação e de apresentação, de seleção, de ênfase e de exclusão, 

através dos quais os jornalistas organizam habitualmente o discurso. Esses padrões são 

chamados de enquadramentos. Eles permitem aos jornalistas processar, rápida e 

rotineiramente grandes quantidades de informação. Nesse sentido, por motivos 

simplesmente organizacionais, os enquadramentos são inevitáveis.  

A questão mais importante, no que se refere as mencionadas técnicas, é saber porque 

determinados enquadramentos são utilizados e outros não. É nesse ponto que se aplica o 

estudo da hegemonia gramsciana. O conceito de hegemonia sobre o qual Gitlin trabalha 

é um conceito ativo: a hegemonia operando através de uma complexa teia de atividades 

sociais e processos institucionais, e dessa forma, penetrando em tudo que as pessoas 

fazem e pensam como natural. Por causa disso, quando os jornalistas tomam decisões a 

respeito do que e como cobrir, raramente ponderam sobre os pressupostos ideológicos 

ou sobre suas conseqüências. Nesse sentido, pelo simples fato de realizar suas tarefas os 

jornalistas tendem a favorecer as definições da elite política e econômica da realidade.   

A perspectiva da organização social, porém, não é suficiente para explicar todas as 

particularidades do processo de produção das notícias. Ela não explica, por exemplo, 

como os jornalistas atribuem sentido a uma realidade completamente contraditória. Para 

dar conta dessa e de outras questões, nossa análise prossegue à luz da perspectiva 

cultural.  

3.2) A notícia como um artefato cultural 

Em relação à perspectiva cultural, nos propomos a desenvolver três questões: 1) como 

os jornalistas se constituíram - enquanto grupo e em relação ao seu público - a sua 

autoridade específica como intérprete da realidade; 2) sobre quais bases essa autoridade 

se formou; 3) como os jornalistas lidam na prática com o papel de “autoridade”.   

Através da análise das narrativas jornalísticas sobre o assassinato do Presidente John F. 

Kennedy, Barbie Zelizer (1992) demonstrou os modos pelos quais os repórteres nos 

telenoticiários norte-americanos estabelecem sua própria autoridade pela sugestão de 

uma proximidade com os eventos de que fazem cobertura. Segundo a autora, eles 

empregam técnicas visuais e verbais para transformarem um valor cultural em uma 
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prática organizacional. Independente do verdadeiro modo como a notícia foi coletada, 

essa prática é apresentada num estilo que promove a ilusão da adesão do jornalista à 

norma jornalística de proximidade. Dessa forma, a realidade construída pelos jornalistas 

fornece não apenas uma versão do mundo, mas do próprio jornalismo. 

Neste contexto, a autoridade jornalística pode ser entendida como um conjunto de 

estratégias utilizadas pelos jornalistas para se firmarem como porta-vozes legítimos e 

confiáveis dos eventos do “mundo real”.  Assim, o jornalista tenta agir como uma fonte 

de conhecimento codificado para a sociedade, disputando, portanto, entre si e com 

outras profissões - médicos, advogados, historiadores - o papel de legítimos intérpretes 

da realidade.    

Diversos estudos têm demonstrado (Zelizer, 1992, Carey, 1987, Tuchman, 1993) que a 

autoridade interpretativa dos jornalistas se fundamenta em bases contraditórias, quais 

sejam, na objetividade e no senso comum. A primeira foi explorada com detalhes nos 

estudos de Michael Schudson (1978), já a segunda recebeu uma atenção especial de 

Richard Campbell (1991).  

Em Discovering the News, Schudson (1978) se propôs a investigar as razões que 

levaram os jornalistas norte-americanos a buscar na objetividade o princípio de 

legitimação de sua autoridade para descrever a interpretar o mundo. Ele constatou que o 

ideal de objetividade foi uma reação contra o ceticismo e o pessimismo que dominavam 

a sociedade norte-americana no período entre guerras. Neste contexto, esse ideal surgiu 

como afirmação consensualmente validada sobre a realidade, baseada numa radical 

separação entre os fatos e a opinião.    

O discurso jornalístico, porém, não é considerado legítimo apenas por manter um certo 

distanciamento, mas por estimular uma constante identificação com o público ao qual se 

dirige. Para tanto, ele se aproxima da lógica do senso comum.  

Em 60 minutes, Richard Campbell (1991) sugere que a naturalidade com que as notícias 

são percebidas advém da presença do senso comum em todas as espécies de noticiário. 

Este autor reconhece nas notícias cinco características do senso comum: 1) obviedade: 

as notícias parecem naturais e transparentes, a medida em que não chamam atenção para 

o processo em que foram construídas; 2) praticidade: as notícias são práticas porque 
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obedecem a pressões cotidianas, de data e de hora do jornalismo; 3) pouca densidade: as 

notícias são pouco densas porque defendem uma postura literal ou descritiva, sugerindo 

que os fatos são transparentes e geralmente não são ambíguos; 4) falta de metodicidade: 

“ater-se aos fatos” ou “contar os dois lados de uma história” funcionam como 

provérbios que justificam os relatos jornalísticos sem demandar uma auto-análise; 5) 

acessibilidade: a compreensão da notícia, em regra, não requer nenhum conhecimento 

específico.  

Na prática, a conciliação da objetividade com o senso comum não é nem um pouco 

simples. Diversas estratégias têm sido utilizadas no desempenho desta tarefa. O 

emprego de convenções narrativas é uma delas. De acordo com Schudson (1982), essas 

convenções são maneiras incontroversas e despercebidas através das quais os jornalistas 

interpretam o mundo sem parecer distantes da objetividade. Elas ajudam a tornar 

legíveis as mensagens que são culturalmente consoantes e ilegíveis as que são 

culturalmente dissonantes. Sua função não é aumentar ou diminuir o valor de verdade 

das mensagens que elas transmitem, mas traçar os limites dos tipos possíveis de verdade 

que podem ser ditos.   

A adoção de um lead, da técnica da pirâmide invertida em detrimento de um relato 

cronológico do evento, a valorização da figura do presidente, a separação entre as 

notícias “de fato” e as de opinião, o uso de aspas de citação, a escolha de palavras 

neutras, a apresentação de ambos os lados da questão e o uso do ponto de vista distante 

da terceira pessoa são alguns exemplos de convenções noticiosas.  

No que se refere ao jornalismo investigativo, Gans (1980) demonstra que os jornalistas 

podem se sentir objetivos quando eles presumem, certa ou erradamente, que seus 

valores são universais e dominantes. Quando os valores não despertam qualquer 

dissenso ou quando o dissenso se explica como uma desordem moral, aqueles que os 

compartilham podem se esquecer de que se tratam de valores. Sob este ponto de vista, o 

jornalismo investigativo seria bastante conservador, uma vez que ao noticiar os casos de 

má conduta e ajudar a punir os responsáveis por eles, recorreria aos valores dominantes.   

Através de um estudo mais aprofundado, James Ettema e Ted Glasser (1991) 

constataram que os jornalistas não se limitam apenas a expor as transgressões, mas 
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transformam a notícia em um julgamento do certo e do errado. Eles articulam e 

reforçam certos valores morais, mostrando que as transgressões são transgressões. 

Nesse sentido, os jornalistas se constituem autoridades morais. O desempenho de tal 

papel é complicado, a medida em que os valores consensuais em torno dos quais se 

estrutura a autoridade moral não são necessariamente harmônicos entre si. Para tanto, os 

jornalistas procuram objetivar seus valores recorrendo a lei, aos códigos de condutas 

formalizados, aos parâmetros de normalidade, à decência comum e a especialistas 

notáveis. 

3.3) A perspectiva comparada 

Não obstante a forte influência que tradição jornalística anglo-americana do jornalismo 

“independente” – que afirma o seu compromisso com os “fatos” e com o interesse do 

cidadão comum, para além das ideologias – não se pode atribuir a ela um valor 

universal. Diversos estudos têm demonstrado, através do uso de métodos comparativos, 

que a Imprensa de vários países se estruturou com base em princípios e políticas 

totalmente distintas.As condições que permitiram um jornalismo centrado nos fatos, à 

moda anglo americana, por exemplo, nunca estiveram presentes na França. A tradição 

jornalística desse país foi fortemente influenciada pela literatura e pela lógica partidária 

(Chalaby,1996). Segue-se ainda que na Itália o jornalismo está comprometido com as 

instituições políticas e socialmente representativas, e não com o cidadão. Assim, em um 

sistema “coalizacional” o jornalismo italiano serve como mediador entre o governo e a 

oposição (Mancini, 1991).  

Na América do Sul, o estudo de Silvio R. Waisbord (1995) sobre a responsabilidade 

política do jornalismo nas democracias sul-americanas revela que nem o modelo 

“independente”, nem o modelo “partidário” descrevem com precisão a organização da 

Imprensa na região.  Assim, jamais existiu qualquer unanimidade sobre os papéis, os 

ideais ou normas que deveriam governar as práticas jornalistas. Segue-se ainda que as 

constantes controvérsias sobre os princípios éticos fundamentais que deveriam governar 

a atividade jornalística inviabilizaram a hegemonia de qualquer ideal jornalístico nessas 

democracias. 
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Em “Um outro Quarto Poder: Imprensa e compromisso político no Brasil”, Afonso 

Albuquerque (2000) constata que não existe no Brasil um consenso tão abrangente 

como o que no há nos Estados Unidos que justifique a naturalidade de um “jornalismo 

baseado em fatos”; também, não há um acordo em torno do valor democracia e do 

sistema partidário, tal como o que existe nos países da Europa Ocidental, a ponto de 

legitimar o jornalismo partidário.  Nesse contexto, ambos os modelos têm disputado o 

posto de modelo dominante. O jornalismo “partidário” tende a ser encontrado 

principalmente entre os jornalistas situados mais à esquerda. Já o “independente”, tende 

a ser mais nítido nas grandes empresas jornalísticas. No entanto, na prática, essas 

empresas acabam se distanciando desse modelo. Não raro, elas adotam, explicitamente, 

a defesa de determinadas causas em nome do interesse geral da nação e, agindo dessa 

forma, alegam estar atuando em uma posição independente. 

Albuquerque destaca ainda que Imprensa brasileira, assim como a norte-americana, tem 

reivindicado o papel de Quarto Poder. Entretanto, dadas as diferenças históricas entre o 

Brasil e os Estados Unidos, o modelo de Quarto Poder da Imprensa brasileira é bastante 

diverso do norte-americano. Enquanto neste, a Imprensa assume o compromisso de 

manter o equilíbrio entre os três poderes, atuando no sentido de informar o cidadão, 

naquele, mais do que contribuir para o equilíbrio,tem intervindo a favor de um poder 

contra o outro, a fim de preservar a ordem pública, sempre percebida como estável. 

Nesse sentido, apenas informar os cidadãos não é o suficiente, é preciso formá-los.  

4) Imprensa e/ou Judiciário 

  Uma última questão a ser tratada diz respeito às relações que se estabelecem 

entre Imprensa e Poder Judiciário. Os poucos estudos que se referem a essa relação têm 

dado maior ênfase à invasão, por parte da Imprensa, às atribuições constitucionais do 

Poder Judiciário e ao conflito político que se instaura a partir desta invasão. 

Através de um estudo da construção discursiva do noticiário sobre a violência no Rio de 

Janeiro, Fausto Neto, Castro e Lucas (1995) constataram que a Imprensa adota 

discursivamente o papel que, na teoria, pertence ao Poder Judiciário. 

Conseqüentemente, ela não se limita a noticiar a violência ou o crime, mas assume o 

papel de um verdadeiro tribunal: julga, acusa, sentencia e absolve. Nesse sentido, a 
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Imprensa tem capacidade de alterar a realidade, pois através de normas e valores 

jornalísticos, consegue elaborar múltiplas opiniões sobre homens e fatos. 

Essa estratégia simbólica de realização da justiça tem sido utilizada, em termos 

análogos, pelo programa “Linha Direta”, da TV Globo. De acordo com Kleber 

Mendonça (2001), o “Linha Direta” reproduz toda a trajetória processual, reconstitui o 

crime e faz justiça, de fato, a medida em que o criminoso apresentado no programa for 

preso “na vida real”, graças as denúncias dos telespectadores.  

Analisando os mecanismos discursivos deste programa, Mendonça aponta como um dos 

efeitos da estratégia da realização simbólica da justiça a exorbitação do direito da 

Imprensa de manter a sociedade informada do crime e da violência, em detrimento de 

vários direitos e garantias individuais do acusado, como por exemplo, o direito à 

preservação da intimidade, de manter-se em silêncio, ao juízo natural, à presunção de 

inocência.     

Em artigo que trata da construção discursiva do assassinato da atriz Daniella Perez, 

Alsina e Velloso (1995) ressaltaram que a cobertura do crime não foi construída a partir 

de dados objetivos do processo criminal, e sim, através da elaboração de um perfil 

psicológico de todos os envolvidos no caso, principalmente da vítima e dos acusados, 

dando uma maior ênfase a natureza perversa desses últimos. Dessa forma, a Imprensa 

condenou sumariamente os acusados, suprimindo-lhes qualquer possibilidade de defesa. 

Albuquerque (2000), por sua vez, sugere que o comportamento da Imprensa como 

verdadeira instância julgadora está relacionado ao modo como ela define suas 

responsabilidades políticas. Para este autor, a Imprensa brasileira reivindica, tal como a 

americana, o lugar de “Quarto Poder”, mas concebe o seu papel político em termos 

muito mais ativos do que esta. Enquanto nos Estados Unidos, a idéia de “Quarto Poder” 

traduz um compromisso da Imprensa com os sistemas de divisão de poderes como um 

todo, no Brasil, ela apela para uma tradição brasileira totalmente distinta de “Quarto 

Poder”: o Poder Moderador. Tal como fizeram em tempos passados o Imperador e os 

militares, a Imprensa reivindica hoje o papel de árbitro das disputas entre os poderes 

constituídos, decidindo sempre a favor do “Bem Comum”. 

Conclusão  
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 Não obstante a sua relevância, os estudos que dão conta da relação entre Imprensa e 

Poder Judiciário à luz do problema da invasão da primeira à esfera de competência do 

segundo não são suficientes para explicar todas as peculiaridades desta relação. Se é 

verdade que Albuquerque considera os conflitos entre Imprensa e Poder Judiciário do 

ponto de vista de sua dimensão política, a sua análise não dá conta das ambigüidades 

epistemológicas que se estabelecem entre elas. Os demais autores consideram o 

problema sob um ângulo exclusivamente normativo: ao comparar os preceitos 

constitucionais que fundamentam a presunção de inocência dos acusados com o modo 

de atuação da Imprensa, concluem pela inadequação deste último.  

Ainda que do ponto de vista dos princípios constitucionais tal crítica seja adequada, ela 

é pouco consistente diante da natureza do processo penal no Brasil. Em contraste com o 

que acontece nos Estados Unidos, o processo penal brasileiro, em detrimento dos 

direitos individuais dos envolvidos, pauta-se pela defesa da ordem e da paz social que o 

conflito e o crime parecem ameaçar. Dessa forma, o processo sempre tem que ser 

decidido por uma sentença que imporá uma ordem acima dos interesses em jogo. Nesse 

contexto, a possibilidade de se chegar a um consenso em torno da verdade é suprimida, 

e assim, invés de presunção de inocência, tem-se uma presunção de culpa. A 

comparação entre o júri brasileiro e o trial by jury americano deixa essa contradição 

bem evidente: enquanto nos Estados Unidos o acusado só vai a júri se insistir em se 

declarar inocente, no Brasil o julgamento pelo júri é determinado por um processo 

prévio. É o juiz singular que irá decidir se o caso será ou não julgado pelo Júri.  

Essa e outras contradições do sistema criminal brasileiro são reflexos de uma tradição 

jurídica ambígua que oscila entre dois modelos processuais penais distintos: o 

inquisitorial e o acusatório. O primeiro dá os passos iniciais na busca da verdade. 

Consiste em um procedimento de natureza administrativa, sigiloso, unidirecional, e, 

portanto, não contraditório, que é presidido pela autoridade policial. Neste 

procedimento, o réu não é considerado um sujeito de direito, mas mero objeto de 

investigação e por isso ele não pode se defender, nem negociar legalmente sua culpa. 

Caso a polícia obtenha evidências de culpabilidade - indícios de autoria e de prova de 

materialidade do crime - o caso vai à Justiça criminal. Somente nesta segunda instância 
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é que vigora o modelo acusatório, caracterizado pela construção dialógica da verdade. 

Trata-se de um procedimento longo e complexo, no qual o réu se torna um agente ativo, 

tendo direito à ampla defesa e ao contraditório. Embora, na teoria, esse procedimento 

seja expressão da democracia, na prática, ele ainda cultiva métodos inquisitoriais, como 

por exemplo, o interrogatório, etapa em que a defesa e a acusação não podem interferir.  

   Seja como for, o mais importante é que há notáveis semelhanças entre o modo 

de atuação da Imprensa e o da polícia na etapa inquisitorial do processo: ambos atuam 

unilateralmente, se valendo de métodos próprios e, por conseguinte, desconhecidos pelo 

público em geral para tentar comprovar a presunção de culpa daqueles que 

supostamente tiveram uma má conduta. Essa homologia de métodos faz com que a 

Imprensa confira maior atenção à etapa inquisitorial que à acusatória.  

Segue-se que a etapa inquisitorial é cronologicamente mais próxima do crime, pois lida 

com o flagrante delito (ardência do fato criminoso), e, portanto, não só atende melhor 

aos critérios de noticiabilidade do jornalismo, como satisfaz às restrições 

organizacionais, nas quais os jornalistas estão diariamente submetidos ao produzirem o 

noticiário.   

 Ressalta-se ainda que o compromisso da polícia em prevenir o crime e a violência, para 

manter a ordem pública, a obriga a prestar contas à população. Assim, para obter ampla 

publicidade e o reconhecimento desta, a polícia se mantém em constante contato com a 

Imprensa.  Esta, por sua vez, se vale da polícia como fonte de notícias, transformando, 

portanto, suas evidências em “fatos” antes mesmo que tais evidências tenham chegado 

às mãos de juizes e promotores de justiça.  

Dessa forma, os casos de pré-julgamento, denúncias sem provas, violação dos direitos 

individuais dos cidadãos, antes de serem formas de invasão, por parte da Imprensa, à 

esfera de competência do Judiciário, são resultados da interação e da homologia entre 

dois sistemas de produção de verdade. A Imprensa ao noticiar o crime e a violência se 

vale mais da polícia do que da Justiça criminal, dessa forma, termina por subverter a 

hierarquia em que a verdade jurídica é produzida. 

Assim, a análise da relação Imprensa/Poder Judiciário sob a perspectiva da violação das 

prerrogativas e dos direitos constitucionais, ainda que importante, permanece normativa 
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e por causa disso é idealista: os jornalistas não levam em conta as normas 

constitucionais na sua atuação diária. Em contrapartida, o modelo dos sistemas de 

produção da verdade proposto por Foucault vai além das críticas normativas e permite 

identificar questões epistemológicas muito mais complexas. 
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