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Considerando a importância da presença do ombudsman para o desenvolvimento dos 
veículos de comunicação e a ausência deste profissional na imprensa do Piauí, esta pesquisa 
objetiva avaliar a possibilidade da implantação da função nos dois jornais de maior 
circulação no estado, O Dia e Meio Norte. Para a concretização deste objetivo, realizou-se 
uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, analisando-se os diários escolhidos no 
período de 06 a 12 de março de 2005. A análise consiste em um estudo dos principais erros 
Para sua complementação, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com editores-
chefes. Chegou-se a conclusão de que os jornais apresentam erros de diferentes naturezas 
que justificam a adoção do ombudsman, com a ressalva de que os veículos analisados 
precisariam passar por um processo de amadurecimento para que a funç ão tivesse êxito. 
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O Ombudsman no Jornalismo Impresso Piauiense: Estudo sobre a Possibilidade de 

Implantação nos Jornais O Dia e Meio Norte 

 

1 Introdução 

Regulamentar as relações de consumo e oferecer proteção ao consumidor. Foi com 

esse intuito que em 1990 foi criado o Código de Defesa do Consumidor. A partir dessa 

medida, as empresas passaram a estar mais atentas com relação à qualidade do produto e os 

consumidores mais informados sobre seus direitos.  

Na atualidade, muitas empresas se preocupam em atender bem o cliente. Uma das 

formas de buscar o contentamento dos consumidores é implantação dos serviços de 

ouvidoria. Por meio desse trabalho, funcionários da área empresarial usam as queixas dos 

seus clientes para encontrar soluções para os problemas e assim otimizar os serviços. 

Na imprensa, poucos veículos de comunicação usam a ouvidoria para apurar o nível 

de descontentamento dos consumidores de informação. A Folha de S. Paulo, impresso de 

grande circulação no Brasil, implantou a figura do ouvidor, o ombudsman, 22 anos após a 

criação da função em jornal norte-americano. O trabalho do ombudsman é de fundamental 

importância. Pois, se por um lado, estimula a participação efetiva dos leitores, por outro, 

busca o melhoramento da qualidade do produto. 

 

2 Metodologia e Objetivos 

A escolha do tema está relacionada a alguns fatores, entre eles, questionamentos 

sobre os erros dos impressos e a difícil arte de pedir desculpas pelas falhas. Observa-se 

inicialmente que o leitor não tem um atendimento adequado. Dúvidas e críticas podem ser 

ouvidas por qualquer profissional dentro da empresa, e que muitas vezes não são passadas 

para a direção.  

 Outra questão está atrelada ao fato da eficácia do profissional ombudsman, que, de 

certa forma, pode incentivar o melhoramento no nível de matérias e redução de erros.  

Porém, o principal da escolha do tema refere-se à carência bibliográfica.  

Os jornais O Dia e Meio Norte foram escolhidos por serem os maiores jornais de 

circulação no estado do Piauí. Portanto têm-se condições de representar através de 



pesquisas, mesmo que de maneira sucinta, a necessidade do surgimento da função na 

imprensa local. 

Diante da importância do tema, parte-se do objetivo geral de investigar a 

possibilidade de criação de um espaço para o ombudsman nas redações dos dois jornais 

estudados. No que concerne aos objetivos específicos, executa-se um breve levantamento 

das manifestações publicadas pelos leitores, e realiza-se análises sobre os dois jornais 

impressos da capital a fim de apontar alguns erros cometidos.  

Aqui, leva-se em consideração a hipótese de que nos jornais impressos não há uma 

valorização satisfatória do leitor, enquanto produtor de sentido, ao ter pouco ou nenhum 

espaço para expressar sua opinião. Parte-se do pressuposto de que os impressos comentem 

diariamente erros em vários aspectos. Deste modo, a criação do espaço para o ombudsman 

seria válida no sentido de fazer surgir uma forma de fiscalização de mídia mais eficiente e 

ainda compatível ao dinamismo dos meios de comunicação.  

Para a concretização do estudo, realizou-se uma pesquisa qualitativa, de cunho 

exploratório. Foram utilizados os impressos O Dia e Meio Norte no período de 06 a 12 de 

março de 2005. 

Frente à análise prévia dos jornais, percebe-se que o consumidor de informação tem 

pouco ou nenhum de espaço. O estímulo para o leitor manifestar sua opinião é 

impresumível, já que o local próprio para este se posicionar é reduzido e não existe 

estrutura exclusiva destinada para recebê- lo. 

 

3 Função do Ombudsman 

O ombudsman tem a função de ser um rep resentante do público dentro da redação 

dos meios de comunicação. O profissional tem autonomia de fazer críticas ao próprio meio 

de comunicação onde trabalha, além de estreitar a relação entre os consumidores de 

informação e a mídia. 

A Organização Mundial dos Ombudsmans de Imprensa (ONO) defende que um 

veículo de imprensa deve ter um ombudsman para melhorar a qualidade da notícia, 

aumentar a consciência dos profissionais sobre os interesses públicos, e, ainda, canalizar as 

queixas dos receptores de informação a uma só pessoa responsável. 



O espaço dedicado ao ombudsman desvia -se do esquema verticalizado de 

comunicação, próprio dos media, e contribui para um processo de comunicação mais 

democrático e interativo. O profissional está em posição acima do processo e produção 

mediático com o encargo de dizer aquilo que está correto e errado no veículo onde trabalha. 

Ele, portanto, tem uma grande responsabilidade social, e ao mesmo tempo, uma relação 

conflitante com os funcionários da empresa. 

O cargo do ombudsman exige uma incitação corriqueira do processo interlocutório 

entre leitores, jornalistas, fontes de informação, dirigentes de jornais. Essa relação serve 

como um sinal de advertência, lembrete e crítica do que é produzido, tornando este produto 

mais acreditáve l, correto e até mesmo mais ético. 

 

4 Veículos Estudados: Meio Norte e O Dia  

O jornal Meio Norte, usado como primeiro objeto de estudo, circula na capital desde 

1o de janeiro de 1995, por iniciativa do empresário Paulo Guimarães, que adquiriu a 

estrutura do antigo jornal Estado, de propriedade de Helder Feitosa, após seu falecimento.  

Paulo Guimarães comprou a empresa com intuito de formar um sistema de 

comunicação, já que tinha como propriedade a TV Timon, hoje TV Meio Norte, e a rádio 

MN.  Várias reformulações foram realizadas nessa época, O Estado ganhou novo nome e 

projeto gráfico. 

O Meio Norte é considerado o maior do estado, com grande abrangência no interior 

e maior número de jornalistas. Na redação trabalham 40 profissionais, entre editores, 

repórteres, fotógrafos, estagiários, arquivistas, revisores e um chargista. 

O Dia foi fundado em fevereiro de 1951, pelo professor Leão Monteiro. O veículo 

inicialmente era semanário, já que na época as máquinas não tinham condições de imprimir 

uma publicação diária e nem a capital piauiense contava com tantas notícias para um 

impresso diário. 

O impulso para o crescimento do jornal foi dado a partir de 1964, quando o 

empresário Octávio Miranda comprou a empresa. Mas, a crise mundial do petróleo em 

1973 abalou as estruturas do jornal. Nesse período houve redução de suas páginas de 32 

para apenas oito. 



Após a fase ruim, vieram os avanços, novas máquinas com impressão off-set  foram 

adquiridas para oferecer maior qualidade. Surgem nesse contexto, as divisões de editorias e 

chefias na redação. Em 2005, o jornal passa a contar com 25 profissionais, entre repórteres, 

editores, colunistas e revisores.  

5 Resultado da análise 

Empiricamente, sabe-se que os jornais chegam diariamente às mãos dos leitores 

com uma grande quantidade de erros. Falhas que na maioria das vezes não são 

reconhecidas e tratadas na edição seguinte como uma forma de respeito e fidelidade ao 

leitor. Este, no papel de consumidor de informação, nem sempre consegue perceber estes 

erros. 

Diante das análises prévias nos jornais, cita-se alguns erros dos jornais Meio Norte e 

O Dia, que fazem parte da amostra selecionada para a pesquisa e ainda de outras edições 

aleatórias em que encontrou-se falhas grosseiras.  

5.1 Erros de Dados ou Informação 

Não se percebeu erros desta natureza durante a análise da amostra de jornais 

estudados. Porém, foram utilizados alguns casos de erros grosseiros em edições ocasionais, 

como o que aconteceu em publicação de nota do leitor Amaro Ferreira Ramalhaes, na seção 

de cartas do dia 21 de janeiro de 2005: 

Li na coluna Informe, de Efrém Ribeiro, na nota ‘Nomeação’, notícia 
onde aparece o nome do ex-vice-prefeito, Sr. Marcos Silva, como filho 
do senador Mão Santa!!!? Falei com alguns amigos e fiquei sabendo que 
o ex-vice-prefeito de Teresina, Sr. Marcos Silva, é filho do senador 
Alberto Silva, que eu considero ‘O Deus do Piauí’, sinceramente. O 
jornal precisa contratar com urgência um revisor, pois mudar a 
paternidade é coisa grave, mais ainda de pessoa importante. (Jornal Meio 
Norte, 21 ja n. 2005, p. A/2). 

 

A única forma de retratação do veículo foi ao final da nota, em que aparece a 

seguinte resposta: “O jornalista responsável pela coluna pede desculpas pelo equívoco”.  

Segundo o editor-chefe do jornal Meio Norte, Arimatéa Carvalho, a seção de cartas 

é uma forma do leitor manifestar sua opinião contra alguma publicação do jornal. Ele 

afirma ainda que caso o leitor tenha sido citado na matéria, pode recorrer ao editor e pedir 

direito de resposta, sem se manifestar através da justiça. 



No jornal O Dia, também há casos de erros de informação. A diferença é que neste 

jornal, o leitor não tem espaço próprio para expressar sua opinião. Robson Costa, editor-

chefe do jornal O Dia, diz que a manifestação do leitor pode ser publicada em colunas. 

Mas, nenhum caso de manifestação foi encontrado no período da amostragem. 

Na edição do dia 19 de abril de 2005, o jornal O Dia publicou como manchete de 

primeira página: “Mais de 20 mil ações estão encalhadas na Defensoria”. A princípio, o 

leitor já pode notar o erro de edição, pois na capa a matéria é anunciada para a página 03, 

quando na verdade localiza-se na página 02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na edição do dia seguinte, uma nova matéria em torno do assunto foi publicada por 

um repórter diferente, esta dando novas informações e desmentindo parte da matéria 

anterior. Com uma chamada no final da primeira página, localizada no mesmo local da 

matéria anterior e, sem assumir o erro, o jornal publica a matéria como se tratasse do 

assunto pela primeira vez: 

Numa parceria entre o Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria 
Pública, processos que estavam parados no cartório único da assistência 
judiciária da Justiça do Piai estão sendo agilizados com ajuda do 
programa Justiça Itinerante. Na primeira leva, que durou do dia 18 ao dia 
20 de abril, quatro mil processos estão tendo atenção especial da Justiça. 
A defensora pública do Estado, Norma Dantas, esclareceu que os 20 mil 
processos estão parados no cartório único, ligado ao poder judiciário, e 
não na Defensoria Pública. (Jorna l O Dia, 20 abr. 2005, p. 02). 

 



Pedro Jansen, repórter da matéria publicada no dia posterior ao erro do veículo, 

disponibilizou à autora desta pesquisa o material inicialmente produzido e entregue ao 

editor. 

O Jornal O DIA errou. Em matéria vinculada ontem, como manchete do 
jornal, foi afirmado que mais de 20 mil processos estariam emperrados 
na Defensoria Pública, informação essa que não procede.  
Os processos aos quais se referiu a matéria são responsabilidade da 
assistência judiciária do Estado do Piauí.   

 

Realizando-se um comparativo da matéria produzida pelo repórter com a matéria 

publicada, verifica-se que o erro assumido pelo repórter foi cortado na edição. 

5.2 Matérias para serem lidas com ajuda de dicionário 
 
            Nos jornais locais encontrou-se vários exemplos de “juridiquês”, “economês” e 

“politiquês”, como realça Lira Neto. Expressões que podem ser comuns entre as fontes e os 

jornalistas são indiferentes ao conhecimento dos leitores. Para exemplificar essa prática nos 

jornais, utilizou-se matéria coletada no jornal O Dia.  

 O Tribunal de Justiça do Piauí (TJ), em sessão da 1a  Câmara 
Especializada Criminal, afastou, ontem (8), Joaquim José Carvalho (PFL) 
do cargo de prefeito do Município de Simões[...]. A decisão foi 
anunciada após serem aceitas denúncias do Ministério Público Estadual 
(MPE) em face de Joaquim Carvalho, que alegam, contra o prefeito, 
irregularidades como compras sem licitação e prestação de contas fora do 
prazo estabelecido pela lei. [...] A sanção aplicada pelo Tribunal de 
Justiça terá validade a partir da publicação do acórdão, documento que 
sintetiza e oficializa a decisão anunciada em julgamento. [...] Da decisão 
da 1a Câmara Criminal, cabe um embargo de declaração (espécie de 
recurso) ao TJ e um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). [...] Se quiser retornar ao cargo antes de aguardar a decisão final 
do TJ sobre as denúncias do MPE, Joaquim José de Carvalho tem que 
ajuizar uma medida cautelar no STJ.[...] (Jornal O Dia, 9 mar. 2005, p. 
03) 
 

Percebe-se nesta matéria, alguns termos de difícil entendimento e sem explicações 

posteriores, como “sanção”, “ajuizar uma medida cautelar” e “recurso especial”. Foram 

encontrados apenas dois termos, considerados como incompreensíveis para um leitor 

comum, precedidos de explicação. O repórter escreveu o nome “sanção”, e em seguida, 

ofereceu a comentário, “documento que sintetiza e oficializa a decisão anunciada em 

julgamento”. Também aparece “embargo de declaração”, esclarecido como “espécie de 

recurso”. 



5.3 Erros de cons trução 

Após a leitura inicial dos jornais utilizados na amostra, decidiu-se que os erros de 

construção de matérias deveriam ser destacados nesta análise. Nas páginas policiais foram 

encontradas falhas como informações mal-apuradas e, por conseqüência, textos 

desconexos, construídos de forma ambígua e de difícil entendimento. 

É certo que a rotinas das redações é estressante. O trabalho do jornalista é 
uma luta permanente contra o relógio. A pressa, eterna inimiga da 
imperfeição, é justamente o maior fator de  desgaste e o caminho mais 
curto para o erro e para a imprecisão [...]. O que não deve servir de 
desculpa para que se institucionalize o comodismo e a ausência do senso 
crítico. É preciso tomar o cuidado de nunca baixar a guarda. (LIRA 
NETO, 2000, p.78). 

 

Por conta do número de matérias mal construídas se concentrarem nas páginas 

policiais, fez-se o levantamento apenas destas. Cita-se alguns exemplos do material 

coletado. 

Na edição de 07 de março, do jornal O Dia, a matéria principal da página de polícia 

“Suspeito de assalto ao BB é baleado e preso”.  

O suposto assaltante Antônio Marcos Alves, de 33 anos, acusado de 
participação no assalto ao Banco do Brasil de Parnaramá- MA, foi preso 
na madrugada de ontem.  
Na ocasião em que foi abordado pelos policiais, Antônio Marcos, que foi 
baleado na cabeça, estava sangrando muito. Ele foi socorrido e levado 
para o Pronto-Socorro do Hospital Getúlio Vargas. A Polícia do 
Maranhão suspeita que o assaltante foi atingido com um tiro de escopeta 
calibre 12 ao se desentender com os colegas, durante a divisão do 
dinheiro roubado na agência do BB. Ao prestar depoimento, o acusado 
negou sua participação no assalto. (Jornal O Dia, 07 mar. 2005, p. 05). 
 

A matéria publicada contém uma série de erros. As informações aparecem de forma 

confusa. No lead, por exemplo, não é dada a informação de que a pessoa foi baleada. O 

enfoque dado pelo repórter é de que o suposto assaltante foi preso. A matéria é relatada 

com vários detalhes, mesmo sem a presença de fontes. 

Na edição do dia 08 de ma rço, o jornal O Dia publica a matéria com erro de 

construção, titulada de “Secretário defende reforma do ECA”: 

Para Robert Rios, secretário de Segurança do Estado do Piauí é preciso 
fazer um reestudo do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente do 
Piauí. [...] Rios também não é a favor de baixar a maioridade para 18 
anos, mas é necessário uma reunião com juristas, advogados, pedagogos 
e assistentes sociais para ver qual é a melhor maneira de evitar que 



menores de 18 anos cometam tantos crimes em Teresina. (Jornal O Dia, 
08 mar. 2005, p. 07). 

 

Nota-se que o secretário de Segurança, Robert Rios, diz que “não é a favor de baixar 

a maioridade para 18 anos”. O repórter cometeu o equívoco de trocar os números 16 por 18, 

pois a maioridade atual é de 18 anos. 

Na edição do dia 09 de março do jornal O Dia  traz a matéria de título “Criança 

morre em acidente”: 

Uma criança de três anos morreu atropelada, ontem na zona Leste de 
Teresina. O acidente aconteceu quando a menina estava em frente à sua 
casa, na vila Samaritana, em companhia da avó, que saiu ferida. O 
veículo envolvido é um Voyage, cujo motorista evadiu-se do local. A 
vítima fatal foi um menino identificado como Wellisson, que ainda foi 
medicado, mas não resistiu aos ferimentos. (Jornal O Dia, 9 mar. 2005, 
p.07). 
 

Avalia-se que a matéria está incoerente, pois no início o repórter diz que a menina 

estava em frente à casa. Enquanto mais abaixo é relatado que a vítima fatal foi um menino 

identificado como Wellisson. 

No jornal Meio Norte, erros de construção também são comuns e ferem a 

linearidade das informações contidas nas matérias. Em várias matérias policiais, encontrou-

se falhas como o uso do “enquanto isso” no meio da notícia como uma forma de mudar o 

conteúdo da informação. Um exemplo é verificado na data 09 de março. O título da matéria 

diz: “Intensificada vistoria para evitar fuga”.  

“Pelo menos sete homens estão presos na delegacia do 12o DP, onde a 
vistoria é intensificada para evitar fugas. [...] Enquanto isso, na delegacia 
do 2o Distrito Policial, no bairro Primavera (zona Norte), plantonistas 
informaram que dois homens acusados de assaltar um supermercado 
foram presos e aguardam vagas em uma das penitenciárias”. (Jornal Meio 
Norte, 09 mar. 2005, p. A/5). 
 

5.4 Erros de edição 

No processo de fechamento do jo rnal muitas etapas são realizadas, em pouco tempo, 

fazendo que freqüentemente apareçam os erros de edição. Algumas vezes, equívocos que 

chegam a ser tão comuns, que podem nem mesmo incomodar os leitores. Já outros erros, 

podem prejudicar as informações que chegam aos leitores. 

 Neste item, buscou-se mostrar um caso do jornal Meio Norte, na edição do dia 26 de 

maio de 2005, quando o impresso publicou a manchete: “Mais de 10 mil servidores sob 



ameaça de demissão”. A indicação mais abaixo informa que a matéria estaria na página A3, 

quando na verdade esta não existe no conteúdo interno do jornal. Quando o leitor busca 

mais informações sobre a chamada da capa, percebe que a notícia foi publicada apenas na 

primeira página. 

Nota-se que poderia ter sido um erro de edição. Uma matéria antiga foi utilizada no 

lugar da atual. Isso por conta de um erro de comunicação entre o editor da página de 

política e os editores de primeira página.  

 Não foi encontrada na edição do dia 27 de maio de 2005, alguma manifestação do 

jornal sobre a manchete equivocada. Sobre isso, Arimatéa Carvalho diz:  

“O curioso é que não recebemos um único telefonema, e-mail, carta ou 
comentário de leitores questionando a manchete ‘antiga’. A forma que o 
Jornal achou de pedir desculpas foi a seguinte: publicamos a suíte dos 
dois assuntos, o que foi tratado na manchete e o que deveria ter sido 
tratado”. (CARVALHO, 2005). 
 
 

5.5 Suposições 
Os jornais estudados publicam suposições apresentadas como fatos. Na amostra, 

encontrou-se alguns exemplos de boatos que chegam ao leitor em forma de verdade.  

Um exemplo desta situação verifica-se no dia 12 de março no jornal Meio Norte, a 

matéria em destaque na página de política traz o título “Kleber Eulálio flagrado na reunião 

de secretários de Wellington”. Esta matéria foi construída apenas com suposições do 

repórter. Embora, desprovida de declarações, as informações são confirmadas no lead da 

seguinte forma: 

“O ex-presidente da Assembléia Legislativa, Kleber Eulálio (PMDB), foi 
confirmado ontem como secretário pelo governador Wellington Dias 
(PT). Eulálio deverá assumir a Secretaria Estadual de Saúde, mas a 
definição da pasta será feita em reunião na segunda-feira com o 
governador Wellington Dias”. (Jornal Meio Norte , 12 de mar. 2005, p. 
A/3).  
 

 Na mesma data, o jornal O Dia publica em manchete de primeira página a notícia: 

“Kleber e Leopoldino devem assumir secretarias”. Neste caso, uma das informações 

contrapõe o que foi afirmado no jornal Meio Norte: 

O governador Wellington Dias (PT) vai divulgar na segunda-feira os 
nomes dos peemedebistas que vão compor o seu secretariado. O anúncio 
será feito após uma reunião com a bancada do PMDB. O deputado 
estadual Kleber Eulálio deve assumir a Secretaria de Governo e o ex-
reitor da UFPI (Universidade Federal do Piauí), Pedro Leopoldino, 



deverá assumir a Secretaria Estadual de Saúde. Já o deputado estadual 
Warton Santos ficaria com a indicação do DER (Departamento de 
Estrada e Rodagens). (Jornal O Dia, 12 mar. 2005, p.01). 
 

Segue abaixo tabela quantitativa de suposições no primeiro caderno dos jornais O 

Dia e Meio Norte: 

Tabela 1 

Suposições nos jornais O Dia e Meio Norte 

Dia/ 

Jornais 

Domingo 

06/03/05 

Segunda 

07/03/05 

Terça 

08/03/05 

Quarta 

09/03/05 

Quinta 

10/03/05 

Sexta 

11/03/05 

Sábado 

12/03/05 

O DIA 

 

00 01 00 00 01 00 03 

Meio 

Norte 

01 00 01 01 00 00 03 

Total 01 01 01 01 01 00 06 

 
 
5.6 Matérias Comerciais 

 
Não há lugar para meio termo ou exceções. É uma regra básica 
elementar, bê-a-bá da ética jornalística: matéria paga deve vir sempre 
cercada por fios, publicada com um tipo de letra diferente do utilizado 
habitualmente pelo jornal. E, logo em cima, em bom tamanho, a 
necessária advertência ao leitor: “Informe Publicitário”. A cercadura, a 
mudança na tipologia e a providencial advertência têm um objetivo claro: 
não deixar dúvidas sobre o que é material jornalístico –produzido pela 
Redação – e o que é material publicitário, pago pelo anunciante, espaço 
vendido pelo jornal. Qualquer tentativa de proceder diferente disso é 
mais que pura maquiagem. É anúncio disfarçado de notícia, deslize ético, 
desrespeito ao leitor. (LIRA NETO, 2000, pág.23). 
 

 Os veículos de comunicação sobrevivem do investimento de anunciantes. Empresas 

privadas e, principalmente o governo, investem em publicidade, é daí garantem a cobertura 

dos custos, pagamento de profissionais e o lucro da empresa.  Diante disso, os jornais locais 

utilizam-se bastante de anúncios como e matérias comerciais. 

 O leitor normalmente diferencia um material publicitário de um jornalístico em 

página do jornal, o que ele pode não discernir é um espaço jornalístico sendo ocupado pelo 

publicitário sem nenhuma especificação, quando este material não vem em forma de 

anúncio. Nos jornais estudados essa prática de divulgar matérias comerciais em meio às 



matérias jornalísticas é comum. Para exemplificar, esse tipo de acontecimento, apresenta-se 

um caso coletado no jornal Meio Norte. 

 No dia 12 de março de 2005, o veículo publicou duas páginas tituladas de Motor & 

Cia (segue fotografia), onde aparece uma série de matérias sobre marcas de carros. Nota-se 

que são matérias comerciais, de interesse de alguma empresa, publicadas com as mesmas 

características das demais páginas do jornal, sem indicação de informe publicitário.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do estudo ter se concentrado em amostragens dos diários, as análises 

remetem a uma realidade dos jornais O Dia e Meio Norte. Os contínuos equívocos fazem 

parte da rotina editorial dos veículos, utilizados como objetos da pesquisa. 

 
6 Considerações Finais 

A presença eficaz do ombudsman em um veículo de comunicação é uma forma de 

praticar o jornalismo com mais coerência e respeito ao receptor. Com o ombudsman, o 



meio de comunicação começa a dar passos para uma crítica profissionalizada de mídia, e 

em conseqüência o desenvolvimento do veículo. 

Através da pesquisa com os jornais Meio Norte e O Dia, nota-se que os equívocos 

dos veículos são sucessivos e não há nenhum trabalho para o melhoramento da linha 

editorial. Percebe-se que os veículos pouco ou sequer valorizam esta ação de se desculpar 

com o leitor.  A pouca valorização que os jornais dão ao leitor também é percebida pela 

falta de espaço para este se manifestar.  

Através deste trabalho, apresenta-se de forma aparente os contínuos erros dos dois 

maiores jornais do Piauí. Assim, nota-se que a presença do ombudsman seria fundamental 

para o crescimento da imprensa piauiense. O surgimento desta função nos jornais Meio 

Norte e O Dia serviria como um marco para redução eficaz das falhas e ainda oferecimento 

de maior abertura para participação dos leitores. 

Porém, a idéia de implantação do ombudsman no veículo de comunicação cabe à 

direção do meio. Diante da pesquisa, fica claro que os jornais locais não provêm de 

maturidade suficiente para a presença de um crítico dentro da redação.  

Portanto, fica claro que o aparecimento da figura do ombudsman está distante para a 

realidade da imprensa piauiense. As empresas não demonstram interesses em investir em 

busca da qualidade. Um dos motivos que leva a esta acomodação das empresas talvez seja a 

falta de ousadia por parte algum dos meios, já que todos optam por ficar na inalterabilidade. 

 A fim de mudar esse quadro, é preciso que haja uma conscientização no veículo 

para que os profissionais passem a aceitar as críticas vindas de um colega de trabalho. Seria 

importante que os veículos pudessem custear cursos ou palestras, com o objetivo de 

repassar para os jornalistas a importância do ombudsman e a sua real função. 

Portanto, verifica-se que se faz necessário inicialmente que os veículos estudados 

trabalhem a crítica interna. Um profissional seria deslocado para criticar o trabalho da 

redação. Neste caso, ele teria a responsabilidade diariamente de ler o jornal através de um 

olhar observador e crítico, e a partir disto, produzir um comentário interno, privativo aos 

profissionais do meio, não sendo publicado e nem tornado público. 

O profissional exerceria a função de atender apenas um dos segmentos 

característicos do ombudsman: a redação. Após algum período de amadurecimento nesta 

fase, os veículos poderiam incluir as atribuições do profissional de mediação entre o 



público e a empresa, e ainda o acompanhamento dos princípios e normas, abrangendo 

represálias à direção do veículo. 

A crítica interna não atende à questão de receptividade ao leitor, então, instiga -se ao 

jorna l Meio Norte que crie mais estímulos aos leitores a fim de que participem efetivamente 

da seção de cartas com críticas e sugestões na linha editorial do jornal, ampliando este 

espaço. Quanto ao jornal O Dia, propõe-se a criação da seção de cartas, já que este espaço 

não existe no veículo. Da mesma forma, possibilite mecanismos de aceitação de propostas 

dos leitores. 

O aparecimento do ombudsman viria como conseqüência desta estruturação dos 

impressos, visando assim o contínuo aperfeiçoamento dos meios, formando uma 

comunicação mais horizontal entre a empresa e os leitores. 

Por fim, o ombudsman se apresenta como um antídoto para os manipuladores de 

mídia, oferece abertura à crítica externa, e uma fiscalização de mídia compatível com os 

meios de comunicação, sem significar censura ou repressão.  
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