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RESUMO: A partir do conceito nietzschiano de moral, este artigo faz uma discussão sobre 
o lugar de “epistême” conquistado pelas mídias na sociedade contemporânea, se detendo, 
especialmente no papel do jornalismo. Dentro do sistema midiático, é a instância 
jornalística que, ao trabalhar com a referencialidade, se institui de maneira legítima e 
credível, ditando regularidades e comportamentos, por se apresentar como versão de 
verdade. Dentro desse contexto, a reflexão proposta vai no sentido de verificar como os 
jornalistas, ao internalizem as regras de produção jornalística produzem as epistêmes de 
maneira naturalizada e sendo  os primeiros censores do processo de transformação do fato 
em notícia. As hipóteses de como acontece a naturalização das condições produtivas na 
redação é explicada através do conceito de habitus de Bourdieu.  
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Não tenho a pretensão de estabelecer moral, no entanto, para aqueles que o fazem, posso dar-lhes um 
conselho: se pretendem privar de honra, as melhores coisas e estados, prossigam com elas na língua, assim 

como vêm fazendo até aqui! (Nietzsche: Gaia Ciência: Aos pregadores da moral, 292) 
 

 

 A intervenção midiática, incrementada especialmente por conta dos grandes avanços 

tecnológicos do nosso tempo, estabeleceu uma nova lógica nas relações interpessoais, 

econômicas, sociais e, especialmente, simbólicas na sociedade atual. Os indivíduos estão 

convencidos que quaisquer ações e/ou decisões, das mais prosaicas às mais complexas, 

estão em relação direta com os discursos que circulam e se apresentam, de uma certa 

maneira, como a tradução simbólica  da contemporaneidade, de maneira que o acesso a essa 
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produção simbólica imaginária torna-se condição para a inserção social. Por essa razão, as 

mídias são uma das instâncias interpretadoras da realidade, capaz de mover os indivíduos a 

uma consulta incessante às in formações provenientes do discurso midiático, tornando-o a 

fonte mais usual do conhecimento partilhado. 

 No caso do jornalismo, soma-se à idéia de discurso midiático e, portanto 

imprescindível à vida em sociedade, também o fato de ser um discurso especializado, 

credível e legítimo como lugar da informação e referencialidade, como garantidor da 

verdade dos conteúdos dos discursos. Dentro da instituição midiática, cabe ao jornalismo 

prover informações credíveis, verossímeis e contínuas por meio do tratamento e adequação 

dos discursos herméticos à linguagem consensual.  

 Por essas razões, qualquer discurso, ao ser atravessado pela instância jornalística, 

conquista existência e, portanto, passa a ser tomado como a interpretação da realidade 

exterior, dando “explicações” sobre os mais diferentes fenômenos que compõem a 

experiência em sociedade. Fazendo circular esses diferentes discursos credíveis e legítimos, 

o jornalismo torna-se um importante lugar de origem de discursos e epistêmes aos quais aos 

indivíduos se referenciam, tornando-se uma das novas morais contemporâneas.   

 

 

Não há discurso (análise científica, manifesto político, etc.) nem ação 
(manifestação, greve, etc.) que, para ter acesso ao debate público, não 
deva submeter-se a essa prova de seleção jornalística, isto é, a essa 
formidável “censura” que os jornalistas exercem, sem sequer saber 
disso, ao reter apenas o que é capaz de lhes “interessar”, de “prender 
sua atenção”, isto é de entrar em suas categorias, em sua grade, e ao 
relegar à insignificância ou à indiferença expressões simbólicas que 
mereceriam atingir o conjunto dos cidadãos”. (Bourdieu, 1997, p.67) 

 

 

 É fato que a história da humanidade é a história do homem atribuindo sentidos 

continuamente ao exterior que o cerca, num processo tão intrínseco e atávico que acontece, 

na maior parte das vezes, quando a atribuição é mesmo anterior ao sentido, de maneira que, 

não havendo explicação, o homem inventa a explicação. Para Nietzsche (1998), isso se 

deve ao fato de que o homem não suporta o mal-estar do não sentido, e essa é razão de 

origem do que ele vai chamar de moral, constituída, por isso, não naturalmente, mas a partir 

da construção de conceitos de bom e mau. Assim, na medida que intervém na cotidianidade 



dos indivíduos, as mídias – nesse caso o jornalismo - se endereça como produtor de não 

ficção, e por isso de comprometimento com o real, de maneira a tornar- se a grande “fonte” 

das explicações cotidianas e por isso, cada vez mais, se apresentando como fonte da moral 

no conceito nietzschiano. 

 Para o pensador, tudo começa pela constituição dos valores, que por essa mesma 

razão se mostram como uma construção, um efetivo trabalho, só possível de ser visibilizado 

pelo caminho contrário, ou seja, o de desvendar a sua origem. E neste processo de 

desconstituir as morais explicativas do mundo para que se possa chegar ao processo 

original, a virulência do discurso de Nietzsche é apontada para a filosofia que, no seu 

entender, naquele momento, desempenhava papel regulador e regrador da sociedade pelas 

verdades defendidas. A filosofia detinha, portanto, a epistême dos conceitos e, apresentava 

o discurso da valoração. Se o fazia, produzia o “entorpecimento” dizia Nietzsche (1998), 

por constituir um atravessamento contínuo do discurso social.  

  Hoje, a analogia possível traz essa relação para o papel do discurso midiático 

jornalístico. Na medida da necessidade inexorável de que todos os discursos passaram a ter 

de se anunciar pelo e através do discurso jornalístico para conquistar visibilidade e 

legitimidade, é desse lugar que tudo e todos são ditos. A complexificação da sociedade 

condiciona os discursos herméticos, oriundos de diferentes momentos e áreas de poder, ao 

atravessamento midiático, neste caso jornalístico. Qualquer “nova verdade” só a será se 

mediada pelo discurso midiático, e no caso do jornalismo, sobretudo credível e imparcial, 

uma vez que aí está o seu grande valor.  

 Nas palavras de Barros Filho: 

 

 
 Se “Deus morreu” (Nietzsche) no século XIX, “o sujeito 

ressucitou” (Deleuze) no final do século XX. Talvez para 
substituí-lo. Após ter sido despersonificado, “transformado em 
um simples lugar, onde se encontram linhas de causalidades 
históricas, socioeconômicas, lingüísticas ou pulsionais”, 
normatizado pela objetividade do enunciado e manipulado pela 
passividade da recepção, o grande retorno do sujeito tem palco: o 
do campo da comunicação, do agir comunicativo, dos meios, das 
mediações, da impossibilidade de não comunicar. (Barros Filho, 
83:2003) 

 

 



 Dessa maneira, pode-se compreender como o jornalismo consolida o lugar da 

referencialidade contemporânea e, portanto, um lugar de grande poder e influência. É no 

“palco” do jornalismo que diferentes campos e atores estabelecem uma luta contínua pela 

conquista do sentido, da mesma forma que, conforme aponta Nietzsche (1998), quaisquer 

discursos morais se apresentam continuamente tentando se sobrepor um ao outro, numa luta 

eterna e virulenta.  

 Para que conquistem força socialmente, como explicação para os fatos exteriores, os 

discursos devem se instituir como leis regulamentadoras do convívio social. Para tanto, a 

formação dessa “cola” simbólica se dá, socialmente, porque os discursos moralizantes 

investem nas categorias mais frágeis do homem, tais como sua condição de culpa inata e de 

dever, do mesmo modo profunda e eficazmente explorado também pelas religiões 

instituídas. Por outras palavras, significa dizer que, para conquistar a força social e 

legítima, qualquer discurso moralizante ocupa-se dos instintos, das culpas, das fés 

emocionais e do fanatismo, que vão ser a base deste jogo de força e poder na esfera das 

obrigações morais.  

 Há aqui, na essência desses sentimentos, a exploração do que de mais caro é para o 

homem, a sua sobrevivência. Sobreviver, para o homem, depende dos sentidos e das 

explicações ofertadas, para que, de alguma maneira, seja possível ter a tranqüilidade 

necessária para acomodação das inquietudes. Nesse espaço de fácil crença é que atua 

também o jornalismo apresentando continuamente os padrões, as regulações, os 

comportamentos que devem arbritar a experiência dos indivíduos. Segundo Rodrigues “é a 

instituição midiática que desempenha, nas sociedades modernas, este papel estratégico de 

composição e de conseqüente cimento homogeinizador da vida coletiva.” (Rodrigues, 

1997). 

 No entanto, o que de mais importante se apresenta nesse processo, segundo 

Nietzsche (1998), é o fato de a produção da epistême ser resultante dessa explicação 

contínua da moral – neste caso do jornalismo – sobre a realidade exterior, e tornar-se, por 

isso, tão absolutamente naturalizado e escravizante que só a sua desconstituição torna 

possível vislumbrar sua existência. Sem desconstruí- la, o homem não é capaz de percebê-la 

como construída e seu uso como vontade de poder, uma vez que os discursos moralizantes 

não permitem desconfiar porque se apresentam de maneira totalizante e sem hesitações. O 



discurso jornalístico apresenta-se como um discurso acabado, total, sem intermitências e 

vazios. Diferentemente dos discursos cotidianos, em que há hesitações, rupturas e silêncios, 

o discurso midiático flui de maneira ininterrupta, de forma acabada e escondendo seus 

processos de gestação.  

 Neste sentido, o tratamento dado aos fatos que vão tornar-se notícia, para que 

adquiram a credibilidade jornalística, são a própria explicação do mundo livres da suspeita, 

naturalizados como a “versão” de verdade. Retomando Nietzsche (1998) mais uma vez, é 

possível ver que o confiar está vinculado à moral, caracterizado por se apresentar de 

maneira cabal, como verdade absoluta e capaz, por isso, de acabar com qualquer inquietude 

ou dúvida humana. Significa dizer que o homem precisa de um discurso orientador, que se 

apresente com a pretensão de ser a luz sobre as ações e decisões que precisam ser tomadas. 

Esse investimento orientador é feito na consciência que, em geral, segundo Nietzsche 

(1998), é mais forte que o pensamento e, por essa razão gera fé cega e crença. É o contrário, 

diz ele, do pensamento, que quando mais forte que a consciência, gera a emancipação.  

 Mas não é com esta categoria que trabalha o jornalismo. A prática jornalística 

investe nas fés cegas e na consciência que, por sua vez, se manifestam gregariamente. O 

discurso jornalístico só existe e se torna legítimo e credível se circular socialmente, 

mobilizandos os grupos sociais. Ou seja, a moral que se apresenta agora pela mediação 

jornalística, é elemento de comunicação e age no sentido de tranqüilizar o homem, 

oferecendo a ele a verdade na qual precisa crer e servir de orientação. E esse discurso 

moralizante ganha força se manifestado coletivamente. O jornalismo se move pela 

perspectiva de, pretensamente, “saber” oferecer a todos os cidadãos e aos homens que 

vivem em sociedade, os assuntos e temas sobre os quais precisam estar informados, assim 

como a versão desses fatos.   

 

 

A capacidade dos jornalistas para decidirem o que é notícia passou a 
constituir aquilo que os distingue dos que não são. (...) os 
profissionais dos media adotaram a idéia segundo a qual os 
profissionais são mais qualificados do que a respectiva audiência para 
determinar os seus interesses e necessidades. (Zelier, 2000, p.34) 
 
 

 



 Na medida em que elege temas e elege maneiras de narrar os fatos, o jornalismo faz 

circular uma determinada moral que se transmite então não só pela arte e pela cultura, mas, 

sobretudo pelas mídias. Assim, vê-se que a comunicação, aliada à tecnologia é garantidora 

de infinitas possibilidades, fazendo do discurso midiático um totem, um deus pós-moderno, 

na medida em que ocupa exatamente este lugar, sempre demandado, de pastor, profeta, 

presidente, ídolo, enfim.  

 Então, assim como a filosofia sempre se apresenta como capaz de criar conceitos 

valorativos e, portanto, torna-se produtora de epistême, também a comunicação cria 

conceitos, hoje, especialmente porque, a técnica potencializa seus discursos e faz circular 

imaginários a serem interpretados. Exatamente o que faz o jornalismo, que como o filósofo, 

concebe seu processo como o de dar nomes às coisas, diferenciar os graus de acertos e erros 

e interpretar. 

 

 

 

 

A MORAL NO DISCURSO JORNALÍSTICO SE CONSTITUI PELO HABITUS   
 
 
 
 O jornalismo alcança esse lugar de referencialidade e credibilidade para a vida em 

sociedade por conta de uma série de mecanismos que vão colocá-lo nesse lugar de “fonte 

de informações” necessária para a prática da vida social diária. Nesse sentido, Bourdieu 

(1982) vai dar ao pensamento de Nietzsche (1998) a respeito da moral, materialidade, por 

meio do exemplo da estruturação e instituição das práticas jornalísticas.  

 Dentro da lógica da moral nietzschiana, Bourdieu (1982) diz que os objetos de 

conhecimento são construídos, não dados e que o princípio dessa construção é o sistema de 

disposições estruturadas e estruturantes que se constituem na prática. Como Nietzsche, 

Bourdieu acredita que, em dado momento, algumas valorações foram dispensadas para que 

fossem criadas as morais explicativas. Essas explicações, para Bourdieu, estão 

intrinsicamente ligadas a uma determinada prática social, resultante da institucionalização 

do que ele vai chamar de habitus: 

 



 

(...) sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto 
estruturas estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador 
e unificador do conjunto das práticas e das ideologias características 
de um grupo de agentes. Tais práticas e ideologias poderão atualizar-
se em ocasiões mais ou menos favoráveis que lhes propiciam uma 
posição e uma trajetória determinadas no interior de um campo 
intelectual que, por sua vez, ocupa posição determinante na estrutura 
da classe dominante. (Bourdieu:1982, 191)  

 
 
 

 Por outras palavras, o habitus nasce como gerador e regulador das práticas 

cotidianas de um determinado grupo, definindo, em sua atuação conjunta com o contexto 

no qual está inserido, reações aparentemente espontâneas. E por essa razão está diretamente 

ligado à origem das epistêmes. 

 No caso do discurso jornalístico, o conceito de habitus leva ao que é anterior ao 

resultado da produção jornalística em si, tornando evidente a existência de uma lógica 

moralizante que move o trabalho dos jornalistas. A prática dos jornalistas está permeada 

por determinadas crenças, inabaláveis e imprescindíveis para garantir a qualidade do 

trabalho. A objetividade e a imparcialidade são os grandes exemplos das balizas do trabalho 

jornalístico, assumidas por todos os profissionais do campo jornalístico, que ao buscarem e 

defenderem esses conceitos, apresentados como basilares para a conduta jornalística, 

acreditam estar oferecendo a “verdade” aos seus públicos. 

 Assim, o habitus ajuda a compreender como a moral se institui de forma tranqüila e 

naturalizada, porque é da qualidade do habitus que é regulador e regulatório, se apresentar, 

por aparência, espontâneo e não fruto de uma produção pensada e racionalizada conforme 

uma subjetividade determinada. 

 No caso do jornalismo, a existência de um habitus particular compreende a 

aceitação tácita das regras de conduta no campo, objetivadas na prática dos agentes e 

colaboradores, de maneira que um agente despersonalizado se apresenta sempre como 

sendo verdadeiro, remetendo o jornalista à hipoté tica condição de uma regra independente 

do sujeito. A prova disso são os manuais que ensinam sobre a isenção e o relato mais 

impessoal até o limite da ruptura com o repertório dos jornalistas : 

 

 
 



Essas técnicas , que encontraram sua primeira fundamentação no 
cogito  cartesiano e, posteriormente, no positivismo filosófico da 
segunda metade do século XIX, apresentam pontos de tangência 
com o denominado método fenomenológico, aperfeiçoado e 
aplicado ao longo do século XX..(...) A fenomenologia, enquanto 
discurso filosófico, sempre foi meta-cognitiva. Tem como objeto 
exclusivo (...) a própria possibilidade do conhecimento. Passou a 
exibir, ao longo do século XX, evidente dimensão epistemológica, 
servindo como fundamento para múltiplos métodos de abordagem 
do real, como o científico e o jornalístico. Nessa perspectiva, 
sustenta a possibilidade, senão o imperativo de, “pôr entre 
parênteses” o objeto investigado. (Barros Filho: 2003: 109). 
 
 
 

 
 Os jornalistas, freqüentemente naturalizam essas regras porque eles próprios se 

acreditam como “escravos dos fatos”, por assumir a tese de que a verdade independe de 

qualquer relato, prevalece absoluta, atinge sua realidade a cada instante. Nessa reflexão, a 

realidade é autônoma de qualquer processo de observação, tomada como asséptica na 

verificação e posterior relato e ratificando os ideais de objetividade e imparcialidade nas 

morais, dessa vez, do jornalismo a partir dos jornalistas e de sua produção jornalística. A 

camuflagem da enunciação se dá através do uso da terceira pessoa que é a forma verbal da 

não-pessoa. Como o discurso científico e histórico, o discurso midiático usa da estratégia 

da universalidade, que garante credibilidade da narração dos fatos independente do lugar de 

fala do enunciador. 

 Por essa razão, Barros Filho (2003) diz que, o conjunto de procedimentos que 

constituem a produção jornalística transforma os jornalistas em observadores de suas 

múltiplas ações, transformando o trabalho num processo rotinizador e repetitivo.  

 Soma-se a isso, o ritmo alucinado pela produção que impõe uma rápida e desejada 

definição de um repertório de possibilidades que, nunca sendo absolutamente rígido, 

favorece a reprodução, nem sempre percebida de, de um saber prático aparentemente 

eficaz. Barros Filho (2003) lembra oportunamente que, num ofício em que a luta contra o 

tempo é regra de sobrevivência, qualquer princípio de economia de ação, de execução, é 

bem-vindo. Assim, a reprodução de conceitos já postos, sem reflexão e problematização, 

são oportunos à prática jornalística e à constituição do habitus. 

 Por essa razão, vê-se que a condição de produção jornalística objetiva torna-se uma 

parte da estrutura inerente, porém escondida, do processo. A moral que embasa a prática 



jornalística é a objetivação contínua do subjetivo, a ponto de parecer-lhe possível alcançar a 

plenitude da imparcialidade e isenção do relato. 

 Se, eventualmente, o jornalista cogitar a condição da imparcialidade e ou 

objetividade do jornalismo, ainda assim haverá um recolhimento das intenções subjetivas 

em nome do que ele entende por bom jornalismo. É interessante como esse processo de 

“padronização” da produção, especialmente em momentos conflituosos, convoca 

continuamente os jornalistas a produzirem epistêmes e explicações valorativas totais e 

livres de suspeita, pelo cuidado de um tratamento aparentemente objetivo. 

 Frente aos dilemas éticos o jornalista é convocado a dirrimir as contradições 

estabelecendo um valor (Barros Filho:2003), de maneira que a síntese, na prática, gera uma 

categoria moral, “o bom jornalismo”. O jornalista é encarregado de buscar a verdade e 

desfruta de legitimidade para tal, ocultando portanto, para mostrar.  

 

 

 

A DISCIPLINA COMO INTERNALIZAÇÃO DO HABITUS  

 
  
 Há, no entanto, uma inquietação recorrente a respeito dos jornalistas dentro do 

processo de internalização das regras do habitus que se refere, justamente, à velocidade 

com que produzem e assumem as morais, de maneira absolutamente naturalizada e sem 

reflexões. É interessante perceber como não perduram os questionamentos sobre a prática 

profissional e sobre a valoração contínua que precisam fazer nem mesmo entre os 

jornalistas novatos. É perceptível nas redações a ausência de grandes debates frente aos 

discursos moralizantes que vão estruturar sua práxis, no que se refere, por exemplo, às 

categorias de objetividade e isenção. 

 Chama atenção como essa prática é rapidamente assumida, ainda que esses 

princípios que “norteiam” o trabalho, juntamente com a própria política editorial das 

empresas onde trabalham, não sejam tornadas explícitas nas redações. Por outras palavras, 

significa dizer que, mesmo sem pregação ostensiva, os jornalistas, muito rapidamente se 

adequam às lógicas valorativas da instituição jornalística e de seu habitus, a ponto de, antes 

mesmo de serem orientados e/ou até mesmo censurados pelos seus superiores na prática de 



julgar o tratamento da notícia, já executarem algum tipo de censura individual e pessoal. Ou 

seja, os limites do que pode e não pode ser tornado notícia são muito presentes, 

internalizados e tidos como espontâneos, tal qual os processo idiossincráticos da atividade 

exigem sem explicitamente pedir.   

 Um conceito importante que pode ajudar a entender este processo é o apresentado 

por Foucault (2004) com relação à eficácia da disciplina nas relações de poder. Para o 

autor, a disciplina é uma relação de dominadores e dominados.  No entanto, essa eficácia só 

é alcançada se se estabelecer a partir de normas de conduta, de maneira que, “cada peça 

saiba seu lugar”. 

 Assim, enquanto Nietzsche propõe pensar o bom soldado – o indivíduo a quem são 

endereçados os discursos moralizantes e as orientações sobre o dever ser – como fruto da 

seleção natural, Foucault (2004) acredita que é preciso treiná-lo através da articulação do 

corpo com a tecnologia de guerra, já que a disciplina exige corpos dóceis. 

 Pensando o jornalismo por este aspecto, vê -se que a disciplina é fundamental para a 

consolidação da “moral” jornalística, porque exige um treinamento específico dos 

jornalistas para que dêem conta de um sem número de tarefas impostas segundo condições 

impostas anteriormente. Ou seja, como propõe Foucault (2004), o poder conformador exige 

a necessária disciplina para alcançar certa produtividade. Neste sentido, o repórter que crê 

no cumprimento de suas tarefas, que precisa entregá-las seja quais sejam as intempéries 

necessárias para dar conta do trabalho num determinado prazo, torna-se um soldado.  

 As organizações de mídia são fundadas na idéia de que o próprio soldado – neste 

caso o repórter – convença-se de sua importância dentro de uma engrenagem maior, onde 

sua produção é essencial, onde as tarefas precisam ser cumpridas com rapidez e eficácia e 

onde um erro implica em muitos. São características das instituições disciplinadoras, como 

são as redações, onde o poder é sempre verticalizado e a cobrança muito severa 

(Foucault:2004),. Ou seja, a institucionalização dos papéis claros, punitivos e cobradores 

evidencia que uma redação está muito próxima do esquema de funcionamento dos quartéis 

e das escolas proposto por Foucault como o lugar do disciplinamento. Chefes, funções, 

tarefas, metas de produtividade em linha de montagem em tempos determinados, de 

maneira que o conceito de disciplina se institua na prática e, sobretudo, vá ser lógica de 

criação e manutenção da moral, nesse caso resultante da práxis jornalística. 



 Assim, os jornalistas internalizam tão bem as regras disciplinadoras, inculcadas 

pelos valores da moral dessa profissão, que se constitui, neste caso, pela ideologia 

profissional continuamente assimilada e ratificada no cumprimento das rotinas produtivas.

 Segundo Breed (apud Traquina:72:2001), há seis fatores que promovem o 

conformismo com a política editorial da organização. O primeiro diz respeito ao temor dos 

jornalistas de receberem punições, que podem se converter em cortes no material captado, 

na não assinatura do material ou simplesmente a decisão sobre quem irá fazer a matéria. 

 Percebe-se neste item a clara evidência da disciplina como conceito base para a 

execução das tarefas previstas de maneira produtiva e sem questionamentos. Na mesma 

linha de observação, outro item apontado por Breed (apud Traquina: 2001) está relacionado 

aos sentimentos de obrigação e estima com os superiores. Segundo ele, os jornalistas, ainda 

que estejam submetidos às tarefas pelas regras claras de disciplinamento, constituem laços 

de amizade e admiração para com os jornalistas mais velhos que servem de modelo. Este 

sentimento de estima têm, segundo Breed (apud Traquina:2001), papel estratégico de 

“aliciamento” para o conformismo. 

 A disciplina está tão bem internalizada pelos jornalistas a ponto de saberem que 

seus desejos de alcançar uma posição de destaque estão relacionados ao cumprimentos das 

ordens prescritas. Este é mais um fator que contribui para o conformismo dos jornalistas, na 

medida em que concordam que lutar contra a orientação da política editorial do jornal 

constitui grande obstáculo para os avanços na carreira. 

 Outro ponto interessante observado pelo autor é que o local de trabalho dos 

jornalistas é relativamente pacífico, em que as organizações sindicais não têm interferido 

em assuntos internos. De certa maneira, por conta das razões disciplinadoras, os jornalistas 

não se mobilizam pelas causas profissionais, tirando a força dos órgãos representativos. 

 As organizações jornalísticas reforçam as crenças dos jornalistas sobre uma certa 

ineficácia das instituições representativas, como é o caso dos sindicatos, fazendo-os 

acreditar que a profissão exige um tanto de talento vocacionado pelo importante papel 

social desempenhado, que a remuneração e os direitos trabalhistas jamais poderão 

compensar. Neste sentido, Breed (apud Traquina: 2001) chama atenção para o fato de que o 

jornalistas têm prazer pela atividade apontada pela pesquisa. Entre as diversas gratificações 

não-financeiras que os jornalistas figuram a variedade da experiência, o testemunho pessoal 



de acontecimentos significantes e interessantes, ser o primeiro a saber, obter informações 

secretas, conviver com pessoas notáveis. Segundo o autor, os jornalistas estão próximos 

das grandes decisões sem terem de as tomar; tocam no poder sem serem responsáveis pela 

sua prática. 

 Associada à idéia de prazer que os jornalistas têm com a atividade está também o 

valor que dão às notícias. Segundo a pesquisa de Breed (apud Traquina: 2001), para os 

jornalistas as notícias têm um valor máximo, de maneira que o trabalho do jornalista é de 

24 horas e as notícias são um desafio constante. Assim o jornalista investe continuamente 

na realização desse objetivo: obter mais notícias e não contestar a política editorial da 

empresa. É preciso ir em busca de notícias, e é preciso vencer a hora do fechamento. A 

harmonia entre os jornalistas e a direção é cimentada pelos seus interesses comuns pela 

notícia. Conforme Breed: 

 

 

Qualquer potencial conflito entre dois grupos, tais como greves de 
grupos de trabalho na indústria, seria prontamente dissipado, dado 
que a notícia é um valor positivo. A solidariedade dentro da 
redação, é assim, reforçada”. (Breed apud Traquina: 2001:72) 

  
 
  

 Dessa maneira, percebe-se que a práxis jornalística é disciplinadora e totalizante, de 

modo que aos jornalistas não lhes pareça cabível e nem pertinente fazer qualquer tipo de 

reflexão sobre o trabalho, e por isso, os princípios da prática profissional são tidos como 

moralizantes. E além de crer cegamente nesses princípios, os jornalistas trabalham segundo 

as normas prescristas, sem dúvidas, e de maneira produtiva, acreditando estarem cumprindo 

os deveres impostos, sem revoltas ou insurreições, e sim numa crença absolutamente 

naturalizada de que, na valoração de certo e errado, estão assumindo os posicionamentos 

mais corretos, sob a “benção” e o aval social por conta da importância do trabalho 

desempenhado. 

 Fica fácil compreender por isso que, ao tornar-se o lugar da interpretação dos fatos 

para o cidadão comum, o jornalismo e suas práticas de tratamento dos fatos já conquistou o 

lugar de moral, de causa e conseqüência para os próprios jornalistas. Ao tratar estes fatos, 

torná- los notícia, os jornalistas já incorporaram todo um crença moralizante sobre a sua 



prática profissional que para eles é inconteste pelas razões já discutidas. Produzir esse 

discurso específico e colocá-lo para circular socialmente para que adquira sentido e cresça 

simbolicamente é o subseqüente e óbvio. E por isso, gradativamente sólido e livre de 

contestação, o que sabe-se, por isso mesmo, danoso.  
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