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Resumo 
 Este trabalho propõe um instrumental técnico para mensuração do nível de 
crítica e de exercício de cidadania presumido pela cobertura política.  As variáveis 
escolhidas para constituir este ínstrumental são as que distinguem as notícias (a) 
passíveis ou não de controvérsia significativa, (b) baseadas na validade do sentido da 
discussão estabelecida ou na facticidade (pressão de fatores externos ao discernimento), 
(c) elaboradas com versão única ou mais de uma versão e (d) criteriosas quanto à 
necessidade de equilíbrio na relação Governo/Oposição ou assimétricas na cessão dos 
espaços do debate político.    
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Introdução 
 O reconhecimento da ambigüidade estrutural que se expressa na instituição 

jornalística – como instrumento de reprodução da ordem institucional estabelecida ou 

como possibilidade de questionamento e evolução social -, levado às suas últimas 

implicações, não pode deixar de atribuir ao jornalismo a responsabilidade de se 

constituir numa condição pragmática imprescindível para que os representados tenham 

alguma chance de fazer com que os seus representantes políticos levem em 

consideração as suas necessidades e direitos. 

 Evidentemente, a autonomização da representação política – muitas vezes 

classificada equivocadamente como condição de “governabilidade” - não depende 

exclusivamente do funcionamento da mídia noticiosa. Esta questão, inclusive, envolve 

uma discussão acadêmica acalorada entre os “céticos” de esquerda (Michel Foucault e 

Jean Baudrillard) e de direita (Niklas Luhmann e Joseph Shumpeter) e aqueles teóricos 

que, a exemplo de Jürgen Habermas e Pierre Bourdieu, acreditam, mesmo que em 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP 02 – Jornalismo, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
 
2 Heitor Costa Lima da Rocha é professor da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), mestre em Ciência 
Política e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. O presente artigo baseia-se em pesquisa 
que desenvolve na UNICAP sob o título  “Crítica e cidadania em jornais pernambucanos e nacionais: facticidade e 
validade na construção do discurso jornalístico”. 
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circunstâncias especiais, de crise, a ação humana racional possa ressignificar os sentidos 

dos consensos que regem a vida social e promover transformações significativas na 

ordem das coisas. Ou seja, nesta concepção, as representações sociais podem, não só 

evidenciar sua característica estruturada, mas também sua dimensão estruturante. 

 Na posição cética de esquerda, qualquer mobilização movida por indignação 

moral contra a estrutura de poder estabelecida é entendida, não só como inócua, como 

ainda capaz de criar o simulacro de que o sistema tenha alguma moralidade. No 

chamado “Escândalo de Watergete”, para Baudrillard, o verdadeiramente escandaloso é 

se imaginar que o sistema realmente pretenda se pautar consoante as regras morais. Na 

versão de direita, a concepção autopoiética (capacidade dos sistemas de reproduzir-se 

referenciando-se em si próprios, ao neutralizar qualquer influência externa, e tornando 

tudo mais mero entorno) chega a acreditar que a autonomia dos subsistemas funcionais 

é positiva para as pessoas porque diminui a complexidade da vida e as faz submeter-se 

ao sistema e não às outras pessoas.  

 Para estas “visões de mundo”, que não deixam outra forma de esperança que a 

fé, para quem acredita, no “Milenium” – os mil anos de justiça divina prometidos por 

Jesus Cristo para depois do Juízo Final -, a alternativa seria cuidar das questões 

privadas/particulares e deixar as questões públicas/coletivas para serem resolvidas, de 

forma fetichizada, quando as próprias contradições internas do sistema realizarem “a 

derrocada final do capitalismo” ou quando o “Deus” mercado providencialmente 

permitisse a todos superar a escassez e usufruir a abundância.  

 Portanto, é relevante salientar, além da possibilidade estruturante das 

representações sociais, o caráter dinâmico que a modernidade impõe ao processo da 

dominação política, de renovação constante da conquista, pelos governantes, da 

anuência dos governados, o que implica uma negociação permanente em que o sistema 

não pode, como acontecia na forma de dominação tradicional, deixar de especular, 

como observava Theodor Adorno, sobre o estado de consciência e inconsciência das 

pessoas que compõem o público. No mesmo sentido, analisando a reflexão de Gramsci 

quanto ao papel do discurso ideológico dominante , Venício de Lima (2001, p. 193) 

destaca que se evidenciam a contra-hegemonia e a capacidade das classes subalternas 

pretenderem revestir as suas idéias com o poder de dirigir a nação com sucesso, pois a 

hegemonia não pode ser entendida como um “cadáver congelado”.    

 Desta maneira, parece ser oportuna a proposta de elaboração de um instrumental 

estatístico composto que possa articular, regularmente, os esforços dos movimentos 
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sociais, jornalistas, entidades não-governamentais e cidadãos no combate às distorções 

sistemáticas da comunicação e na defesa dos direitos coletivos às informações 

significativas para a elevação da qualidade de vida, o que implica no fortalecimento das 

possibilidades de entendimento e na diminuição dos preconceitos e mecanismos de 

exclusão, bem como dos potenciais e conflito e violência.   

 

1 Descartando preconceitos metodológicos 
 
 A opção inicial por um tratamento quantitativo para coleta e processamento dos 

dados da pesquisa evidencia um interesse de controle característico das ciências 

empírico-analíticas, com o intuito já explicitado de instrumentalizar uma referência 

técnica para identificação do grau de distorção sis temática da comunicação política. 

Através do registro e processamento estatístico de procedimentos que inviabilizam a 

regulação social sobre a atuação dos detentores de mandatos pelos seus representados, a 

pesquisa pode medir o nível de autonomização dos atos da representação política, que 

passam a ser concebidos como dissociados das necessidades da sociedade, permitindo a 

“refeudalização” da política e a condenação do eleitorado a mero espectador passivo da 

liturgia do poder.3  

 No entanto, não se deve entender esta escolha como uma negação da 

propriedade da pesquisa qualitativa, mas como uma afirmação da compreensão de que a 

aplicação das duas perspectivas metodológicas é, não só possível, mas até 

recomendável, pois há compatibilidade técnica na sua utilização simultânea. Segundo 

Bauer, Gaskell e Allum, “os dados não falam por si mesmos, mesmo que sejam 

processados cuidadosamente, com modelos estatísticos sofisticados. Na verdade, quanto 

mais complexo o modelo, mais difícil é a interpretação dos resultados”. Assim, os 

pesquisadores da Universidade de Londres chegam, inclusive, a assegurar que não 

existe quantificação sem qualificação, pois a mensuração dos fatos sociais depende da 

categorização do mundo social.  

As atividades sociais devem ser distinguidas antes que qualquer 
freqüência ou percentual possa ser atribuído a qualquer distinção. É 
necessário ter uma noção das distinções qualitativas entre categorias 
sociais, antes que se possa medir quantas pessoas pertencem a uma 
ou outra categoria (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2002, p. 24). 

                                                 
3 Diante deste fato é que, conforme observação de Leonardo Avritzer, Shumpeter vai fundamentar a sua concepção 
de democracia como a simples garantia da igualdade no jogo disputado pelos grupos de elite para usufruir dos 
benefícios do poder, como se fosse um festim para partilha do botim da usurpação da cidadania política.   
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Na linha da proposta de Habermas de pluralismo metodológico, Bauer, Gaskel e 

Allum (2002, p. 26) observam que diferentes metodologias, numa visão holística, têm 

contribuições diversas a oferecer ao “processo de pesquisa social, para que ele possa 

incluir a definição e a revisão de um problema, sua teorização, a coleta de dados, a 

análise dos dados e a apresentação dos resultados”. 

No livro “Conhecimento e interesse”, Habermas (1987) analisa as tradições 

científicas empírico-analíticas, histórico-hermenêuticas e críticas, atribuindo-as três 

diferentes interesses constitutivos do conhecimento, como condições necessárias para 

permitir aos sujeitos capazes de falar e agir uma experiência que possa fundamentar 

uma objetividade. Na base da tradição empírico-analítica, identifica um interesse de 

controle técnico, com a formulação de regras que guiam a ação com propósito racional 

na luta constante para controlar o mundo natural e garantir a sobrevivência.  

Nas ciências histórico-hermenêuticas, destaca o interesse prático no 

estabelecimento do consenso, salientando a necessidade da compreensão intersubjetiva 

fidedigna tanto na ciência, como de resto no uso ordinário da linguagem existente nas 

práticas sociais. Neste contexto, a compreensão hermenêutica objetiva restaurar canais 

rompidos de comunicação nas dimensões do elo existente entre a experiência de vida e a 

tradição à qual se pertence e na da interação entre indivíduos, grupos e tradições. Assim, 

as ciências histórico-hermenêuticas desenvo lveram-se de práticas públicas na política e 

na organização social e econômica, onde as normas comuns e a estabilidade do sentido 

intersubjetivo são imprescindíveis.  

As ciência críticas, por sua vez, estão interessadas na compreensão das 

interpretações construídas pelos atores sociais diante do mundo, por entender que seu 

comportamento tem a capacidade de constituir a própria realidade, reproduzindo-a, 

quando mantém os mecanismos de controle social, ou transformando-a quando exerce a 

sua vocação crítica.  

A despeito de sugerir uma postura de pluralismo metodológico, Habermas, 

contudo, acredita que os interesses emancipatórios das ciências críticas constituem 

referência para ir-se além do conhecimento nomológico, que caracteriza as ciências 

empírico-analíticas, com a sua relativização pela reflexão (dúvida radical), bem como 

da verstehen (compreensão) característica das ciências histórico-hermenêuticas, com a 

sua mediação por uma quase-transcendentalização que supere a limitação particularista 

do círculo hermenêutico. Assim, as pesquisas quantitativas, orientadas pela busca de 
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controle técnico, e as qualitativas, por outro lado, baseadas na compreensão, são 

compatíveis e podem ser maximizadas em conjunção com a pesquisa crítica, para 

potencializar a capacidade emancipatória. 

Desta forma, após a coleta dos dados quantitativos, nas edições dominicais dos 

periódicos escolhidos nos meses de setembro e outubro de 2005 e março e abril de 

2006, a pesquisa em desenvolvimento, na atual fase, busca sua autenticação como teoria 

crítica, aferindo a aceitação de seus resultados pelas pessoas envolvidas como objetos 

na investigação (editores políticos dos jornais). Os resultados quantitativos, que indicam 

o nível de crítica e exercício da cidadania presumido na produção da cobertura política, 

também deverão ser avaliados com dados que serão coletados nos meses de setembro de 

2001 (ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso) e 2003 (já no Governo Lula, mas 

antes da deflagração da crise do mensalão), para avaliar até que ponto este 

acontecimento alterou a freqüência das variáveis. 

 

2 A “naturalização” ou o debate 
 
 A primeira variável utilizada refere-se à disposição da produção jornalística 

estabelecer o debate sobre questões substantivas para a sociedade, entendendo-a como 

sujeito de sua história e, portanto, capaz de decidir os seus rumos futuros, o que 

consagra a instituição jornalística como “estuário da história em construção” (Souza, 

2004), local onde se pode concretizar, mesmo que de forma provisória e sempre 

incompleta, a utopia da democracia deliberativa.  

Ou, em sentido oposto, à tentativa muito comum de pretender fazer um simples 

relato de fatos, “espelhar” perfeitamente a realidade, o que pressupõe a adoção da 

tradicional “Teoria do Espelho”, tão comum ainda hoje na ideologia profissional 

hegemônica nas redações jornalísticas, com a sua epistemologia simplista: a verdade 

absoluta seria acessível de forma privilegiada ao observador que neutralizasse a sua 

subjetividade e se concentrasse exclusivamente no seu objeto de estudo (objetivismo).  

Além deste equívoco no “saber de reconhecimento” cobrado dos jornalistas na 

apuração dos fatos, a “Teoria do Espelho” também evidencia sua impropriedade na 

abordagem do uso da linguagem, quando atribui a quem a utiliza (jornalista ou não) a 

capacidade de apagar todas as marcas de sua experiência histórico-social (subjetividade) 

e realizar um relato puro, neutro, perfeito, sendo, portanto, capaz de reproduzir 

exatamente os fatos da realidade. Desta pretensiosa concepção resultaria, então, 
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demarcada rigidamente a fronteira entre a notícia e a opinião. A notícia seria, assim, o 

relato factual da realidade, o seu reflexo perfeito, não sendo mais um produto 

verdadeiramente humano, mas, sim, a expressão da onisciência e onipotência divinas, 

não podendo conter insuficiências e nem limitações, muito menos equívocos e erros, 

como todo resultado da ação humana. É muito comum nos veículos jornalísticos a 

cobrança para que os repórteres se prendam com “objetividade” aos fatos sociais como 

se tratassem de coisas ou estados de coisas do mundo objetivo, quando na verdade estes 

profissionais (inclusive, nos meios acadêmicos, como qualquer cientista social) só 

podem, no máximo, através das diversas versões existentes, chegar aos consensos 

(convicções compartilhadas,  recheadas de ideologia e que, por isso, sempre implicam, 

em menor ou maior grau, em dissenso) que existem sobre estes fatos.  

Diante desta circunstância insuperável dos fatos sociais, o simples relato de fatos 

é um mito que, verdadeiramente, significa a função de naturalização (Rodrigues, 2002, 

p. 225) do discurso jornalístico de representar simbolicamente a realidade social como 

se fosse um dado da natureza e não um produto humano, algo sobre o qual os cidadãos 

têm condições (e, portanto, o dever) de tratar e transformar, ou seja, têm obrigação de 

assumir responsabilidade. Desta maneira, a distinção entre estas duas possibilidades da 

produção jornalística - pretender simplesmente espelhar com seu relato fatos ou 

estabelecer uma “diversidade significativa”, conforme destaca Herman (1999, p. 214) – 

constitui uma dimensão imprescindível para a análise da cobertura jornalística que tenha 

como objetivo identificar os efeitos pretendidos e possíveis na racionalização pública 

sobre o exercício do poder político e social. 4    

 

3 A distinção habermasiana entre facticidade e validade  
  
 A crucial distinção entre facticidade e validade, embora esteja marcada no 

subtítulo do livro Direito e democracia, lançado no Brasil em 1997, foi estabelecida por 

Habermas (1984) desde a Mudança estrutural da esfera pública e exatamente referia-se 

à forma de construção de sentido no idioma público da mídia. No caso, já era 

distinguido o consenso autêntico fundamentado exclusivamente no reconhecimento 

                                                 
4 Nesta pesquisa, inicialmente, foram denominadas “simples relato de evento” ou “matéria com 
diversidade significativa” as duas possibilidades desta variável, mas, posteriormente, a partir de 
observação dos bolsistas de iniciação científica, resolveu-se classificar como matérias “passíveis ou não 
de controvérsia significativa” as duas opções de freqüência estatística, salientando o fato de que nenhuma 
matéria pode ser isenta de controvérsia, mas que existem diversidades de enfoque que não são 
consideradas suficientemente significativas na produção jornalística.  
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lógico do melhor argumento (validade  racional) de uma outra forma de produção de 

sentido que é o pseudoconsenso, engenharia ideológica artificialmente encenada sob os 

auspícios dos meios de controle sistêmicos dinheiro e poder (que constituem o 

fenômeno da facticidade , ou a coação exercida por pressões externas ao 

discernimento), para fabricar uma opinião que se apresenta como expressão do interesse 

coletivo, público, o bem-comum, quando na realidade não passa de articulação de 

poderosos interesses particulares que usurpam a soberania popular e inviabilizam o 

exercício da cidadania.  

É a isto que Habermas denomina “comunicação sistematicamente distorcida”, 

segundo Terry Eagleton (1997, p. 118), a melhor definição de ideologia, pois quando 

“uma estrutura comunicativa é sistematicamente distorcida, então, tende a apresentar a 

aparência de normatividade e justiça”, ou seja, oculta sua distorção erradicando “as 

próprias normas pelas quais se poderia dizer que é deformada e, portanto, torna-se 

peculiarmente invulnerável à crítica”.  

Na ficha de registro utilizada na pesquisa para aferir o nível de crítica presumida 

no público pela produção jornalística, esta variável evidencia-se com o mérito de 

identificar na articulação de sentido a sua vinculação com a racionalidade comunicativa 

(construção coletiva processada no espaço da intersubjetividade com base no acervo de 

símbolos, significados, valores e visões do mundo compartilhado pela comunidade 

lingüística) ou com a racionalidade instrumental e/ou sistêmica (lógica a que não podem 

deixar de estar atrelados os interesses particulares que excluem a alteridade, o respeito 

pela diversidade lógica do outro, no seu cálculo utilitarista).  

Assim, a linha do sensacionalismo e da espetacularização do noticiário, com a 

“corrida de cavalos” (Patterson apud Gurevitch; Blumler, 1999, p. 193) em que a 

disputa política é concebida como um jogo disputado exclusivamente pelas elites para 

usufruírem do poder, deve ser registrada como uma “refeudalização” que relega os 

cidadãos a meros espectadores passivos da liturgia encenada pelos “olimpianos”, semi-

deuses a quem se atribui a capacidade exclusiva de influir sobre a realidade. Ou seja, 

como um argumento de facticidade, pois não constrói sentidos que possam ser 

reconhecidos racionalmente como válidos pelo público, antes sendo expressão de 

interesses particulares poderosos de pessoas ou grupos.   

Este é o caso de matérias que quantificam o poder dos políticos calculando, por 

exemplo, o número de prefeitos que “possuem” em seus currais eleitorais, de deputados 

que “detêm” nas casas legislativas. É interessante notar a correspondência da dicotomia 
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facticidade/validade com as categorias de padrão (que descrevem o conteúdo em relação 

aos tipos de características apresentadas como favoráveis ou desfavoráveis) que 

Abraham Kaplan e Joseph Goldsen (1979, p. 92) classificam como “força-fraqueza” e 

“moralidade- imoralidade”, a primeira dando conta de “qualquer propriedade que 

caracterize um referente em relação a seu poderio ideológico, diplomático, econômico 

ou militar – por exemplo, seu exército está ganhando ou perdendo”, enquanto a segunda 

indica “a conformidade ou não do referente a normas da moralidade, tais como romper 

ou manter promessas; heroísmo ou covardia; patriotismo ou traição”. A homologia é 

patente no fato das categorias de “validade” e “moralidade- imoralidade”, por um lado, 

constituírem sentidos e valores compartilhados de forma racional na intersubjetividade 

inerente ao mundo social, ao mesmo tempo em que as de “força-fraqueza” e 

“facticidade” referem-se a condições concretas e materiais (coisas e estados de coisas) 

do mundo objetivo.5       

 

4 A pretensão da verdade absoluta como refúgio da versão única 
 
 A despeito do alardeado compromisso do jornalismo com o pluralismo e a 

apresentação de todas as versões que envolvem os fatos sociais, é comum encontrar 

matérias afirmando, de forma categórica, a verdade absoluta dos fatos da realidade 

social como se esta fosse constituída por dados da natureza (naturalização) e não pelos 

consensos mediados e estabelecidos nas interações simbólicas desenvolvidas pelos 

cidadãos. Não se pode deixar de identificar na base desta concepção a presunção 

simplista da epistemologia positivista contida na Teoria do Espelho quanto à 

acessibilidade à verdade absoluta. 

 Assim, salienta-se a relevância da avaliação da relação entre o número de 

matérias codificadas em versão única e aquelas que estabelecem o debate com a 

pluralidade de versões (ou pelo menos as mais importantes) existentes sobre os assuntos 

tratados (interdiscurso) como uma forma de mensurar o compromisso da produção 

jornalística com a crítica imprescindível ao exercício da cidadania. 

 Esta variável, portanto, tem a capacidade de identificar as circunstâncias que 

envolvem os casos de uma “ideologia ‘bem-sucedida’”, conforme observação de Terry 

Eagleton (1997, p. 118): 

                                                 
5 A utilização de instrumentos de pesquisa de tradições teóricas diferentes ficaria comprometida numa 
concepção de linha científica excludente, que pode ser contornada com as ressalvas apresentadas pelo 
pluralismo epistemológico e metodológico, conforme explicitado na primeira parte deste artigo. 
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um corpo de idéias não é percebido como mais poderoso, legítimo ou 
persuasivo que outro, mas os próprios fundamentos para escolher 
racionalmente entre eles foram habilmente removidos, de modo que 
se torna impossível pensar ou desejar fora dos termos do próprio 
sistema. Tal formação ideológica curva-se sobre si mesma como o 
espaço cósmico, negando a possibilidade de qualquer “exterior”, 
impedindo a geração de novos desejos e frustrando os que já temos. 
Se um “universo do discurso” é verdadeiramente um universo, então 
não há nenhum ponto de vista para além dele onde possamos 
encontrar um ponto de apoio para a crítica. Ou, se outros universos 
são reconhecidos como existentes, então eles são simplesmente 
definidos como incomensuráveis em relação ao nosso. 

 
 Evidentemente, nem esta nem as outras variáveis propostas nesta pesquisa 

possuem a abrangência necessária para esgotar todos os aspectos da distorção 

ideológica existente no discurso jornalístico, mas pode-se esperar que componham um 

leque de instrumentos que viabilize um monitoramento razoavelmente eficiente da 

cobertura política praticada pela mídia noticiosa, através da articulação de uma rede 

adequada de discussão para a tomada de decisões e formação de vontade política (esfera 

pública), envolvendo entidades da sociedade civil, organizações não-governamentais, 

profissionais de comunicação, jornalistas e o público em geral. 

 

5 O espaço cedido ao Governo e à Oposição 
 
 A relação de equilíbrio ou não entre o espaço atribuído ao Governo e à Oposição 

também se constitui num aspecto relevante para a análise adequada da cobertura política 

pela mídia noticiosa. É notória a assimetria existente, mesmo no Primeiro Mundo, entre 

estes dois pólos inerentes ao debate político. Na linha da Teoria do Agendamento 

(Agenda Setting), Harvey Molotch e Marilyn Lester descrevem com precisão a 

proeminência exercida pelos detentores do poder político e econômico na definição das 

notícias pelo acesso habitual e privilegiado que dispõem junto à mídia, o qual 

representa, ao mesmo tempo, uma condição e uma conseqüência da sua posição social, 

política e econômica: 

O acesso habitual neste país está praticamente limitado aos altos 
funcionários do governo, às principais figuras coletivas e, em menor 
escala, a certas personalidades fascinantes (Tuchman, 1972). Essas 
pessoas, especialmente as da vida política, estão mais preocupadas na 
manutenção dos seus pódios e na organização das notícias de modo a 
que os seus objetivos não sejam afetados, na contínua competição 
para criar públicos. Essa competição pode envolver lutas ocasionais 
com outras figuras poderosas, ou, por outro lado, com grupos 
contestatórios, procurando dar um conjunto diferente de experiências 
públicas. Não obstante as competições intra ou intergrupos, o acesso 
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habitual encontra-se geralmente entre aqueles com extrema riqueza 
ou outras fontes institucionais de poder. De fato, este poder é tanto 
um resultado do acesso habitual como uma causa contínua desse 
acesso. O acesso de rotina é uma das importantes fontes e 
sustentáculos das relações existentes de poder (Molotch; Lester, 
1999, p. 44). 

  

 Dentro de outra tradição teórica, Stuart Hall e outros autores da Universidade de 

Birmingham também registram a desigualdade existente na distribuição dos espaços 

midiáticos, chamando atenção para a distinção crucial entre definidores primários e 

secundários existente nas “mais rotineiras estruturas de produção de notícias, para 

observar como é que os media vêm, de fato, e em última instância, a reproduzir as 

definições dos poderosos, sem estarem, num sentido simplista, ao seu serviço” (Hall, 

1999, p. 228).  

Segundo este teórico,  

“os media não são freqüentemente os primary definers de 
acontecimentos noticiosos;mas a sua relação estruturada com o poder 
tem o efeito de os fazer representar não um papel crucial mas 
secundário, ao reproduzir as definições daqueles que têm acesso 
privilegiado, como de direito, aos media como ‘fontes acreditadas”. 
Nesta perspectiva, no momento da produção jornalística, os media 
colocam-se numa posição de subordinação estruturada aos primary 
definers (Hall, 1999, p. 230). 

   

 Portanto, diante destas constatações da assimetria, existente no Primeiro Mundo, 

no acesso à mídia noticiosa entre as autoridades da estrutura de poder e os movimentos 

sociais e simples cidadãos, não é despropósito imaginar que no caso dos países em 

desenvolvimento e Terceiro Mundo a desigualdade seja ainda maior.  

 

6 O enquadramento como uma variável de controle 

 Como muitas vezes o tratamento privilegiado concedido ao Governo é 

camuflado na distribuição de espaços nos jornais através de enquadramentos 

acentuadamente desiguais em relação às fontes oposicionistas, faz-se necessária a 

utilização de uma variável de controle para tentar evitar o equívoco de registrar como 

igualitários desempenhos facciosos da mídia noticiosa. 

 Neste sentido, cumpre adotar uma variável para mensurar a qualidade dos 

enquadramentos do Governo e da Oposição como positivo, neutro e negativo, a fim de 

evitar possíveis distorções na avaliação do jornalismo quanto a esta questão. 
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 O controle sobre a atividade governamental é uma preocupação que se destaca 

entre os 23 critérios utilizados pelo padrão para medir a liberdade jornalística do Índice 

de Independência da Imprensa e Habilidade de Crítica (PICA), no Centro para a 

Liberdade de Informação da Escola de Jornalismo da Universidade de Missouri (EUA).  

No livro Conceitos de Jornalismo: Norte e Sul, Michael Kunczik (2001, p. 28-

30) enumera estes critérios: “1. Controles legais sobre a imprensa; 2. controles 

extralegais (ameaças, violências, prisão, confisco, etc.); 3. leis contra difamação; 4. 

auto-regulação organizada (conselhos de imprensa, tribunais de honra); 5. exposição do 

pessoal editorial e de notícias (de todos os meios de comunicação) para autorização, 

credenciamento e arquivo governamental; 6. favoritismo na divulgação de notícias 

governamentais; 7. caso os meios de comunicação permitam que os serviços de 

agências de notícias internacionais possam ser utilizados; 8. controle governamental das 

agências nacionais de notícias; 9. meios de comunicação impressos sujeitos à 

autorização governamental; 10. controle governamental da circulação e divulgação, sem 

incluir o serviço de correios; 11. grau de crítica, pela imprensa, aos governos locais e 

regionais dentro do país; 12. grau de crítica, pela imprensa, ao governo e aos oficiais 

nacionais dentro do país; 13. propriedade governamental ou do “partido do governo” 

dos meios de comunicação (incluindo o rádio, a televisão e as agências nacionais de 

notícias); 14. proibição de publicação dos partidos políticos de oposição; 15. 

propriedade das unidades de radiodifusão e imprensa por redes e cadeias (concentração 

de propriedade); 16. controle governamental do papel periódico; 17 controle 

governamental do câmbio e/ou compra de equipamento; 18. subvenções e/ou subornos 

do governo para a imprensa e jornalistas; 19. empréstimos governamentais aos meios de 

comunicação; 20. dependência dos meios de comunicação de publicidade 

governamental; 21. taxa tributária para a imprensa (mais baixa ou mais alta), comparada 

com a de outros negócios; 22. pressões dos sindicatos (para influenciar a política 

editorial, para suspender publicações); 23. número de meios de comunicação impressa 

que são marginais (economicamente inseguros).” 

Destes 23 critérios, poucos destinam-se diretamente a aferir o nível de crítica 

presumido nas matérias, a maioria procurando atingir alvos extradiscursivos como as 

subvenções e/ou subornos, repressões e violências cometidas contra jornais e jornalistas. 

Assim, com as quatro variáveis propostas neste artigo, pode-se vislumbrar uma 

avaliação razoável do desempenho da mídia noticiosa com relação ao grau de 

racionalização pública presumida em sua produção. 
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7 Resultados inconclusivos 

 Os dados coletados na primeira fase do levantamento apontam no sentido de 

resultados que não confirmam pesquisas realizadas no Primeiro Mundo pelos teóricos 

citados neste artigo, que identificaram um acentuado favorecimento dos 

posicionamentos governistas em detrimento dos posicionamentos contestatórios. Nos 

casos levantados na pesquisa em desenvolvimento, identificam-se percentuais elevados 

de crítica ao governo e/ou governistas que precisam ser contextualizados para uma 

adequada interpretação. A Folha de São Paulo, por exemplo, concedeu 65,1% das 

matérias a fontes exclusivas do governo e apenas 23,3% à oposição. As matérias com 

fontes do governo e da oposição somaram só 11,6%. No enquadramento, porém, a 

distribuição das matérias governistas apontou os seguintes percentuais: positivo, 7,3%; 

negativo, 51,2%; e neutro, 41,5%. As matérias não passíveis de controvérsia ou 

diversidade significativa alcançaram 28%, as de argumento de facticidade chegaram a 

15% e as de versão única tomaram 35% do espaço da cobertura política. E estes são os 

melhores resultados em comparação com os obtidos pelo O Globo e pelo Correio 

Braziliense. No entanto, esta tendência precisa ser confirmada com o levantamento 

realizado nos meses de março e abril de 2006, ainda em fase de tabulação, e comparada 

com a freqüência das variáveis em períodos anteriores à crise do mensalão e, inclusive, 

ao Governo Lula, para verificar até que ponto este fenômeno está influindo nos 

resultados da pesquisa.    
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