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Resumo 
 

A importância da mídia na legitimação das instituições sociais e o seu papel 
estratégico na construção da vida coletiva e na mediação entre indivíduos e vida pública 
levam-nos, neste trabalho, a avaliar a construção do discurso jornalístico nos cadernos 
de política dos jornais Folha de Pernambuco e Correio Braziliense. Com base nos 
critérios de argumentação de Facticidade (quando os argumentos estão sob coerção 
externa) e Validade (quando o melhor argumento é priorizado na construção do sentido 
do discurso), pretende-se analisar a maneira como os profissionais atuantes nestes dois 
veículos de comunicação presumem o grau de criticidade dos seus leitores. Evidenciou-
se, durante a pesquisa, a função do jornalismo em delimitar os assuntos tratados em 
âmbito político, pela sociedade. No entanto nem sempre privilegia-se o melhor 
argumento para o cumprimento de tal tarefa. 
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Introdução 

 

A propagação de notícias com temáticas e público-alvo variados tornou-se, por 

si só, um fenômeno cotidiano nas sociedades modernas.  Como tal, o reconhecimento da 

importância da mídia superou os meios acadêmicos tornando-se alvo de discussões nas 

mais diversas esferas do conhecimento. Adriano Duarte Rodrigues (In MOUILLAUD ; 

PORTO, 2002, p. 224) destaca que é “a instituição midiática que desempenha, nas 

sociedades modernas, este papel estratégico de composição e de conseqüente cimento 

homogeneizador da vida coletiva”. A mídia, portanto, credita legitimidade às outras 

instituições sociais que irão influir diretamente na vida dos sujeitos, tornando-se a 

responsável pelo elo entre a vida pública e os indivíduos que dela fazem parte. 

Inserido no grupo de mecanismos específicos dos media, o jornalismo se 

constitui como ferramenta imprescindível para o arrefecimento das iniqüidades 
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existentes entre a política institucionalizada e a participação mais ampliada dos 

indivíduos na vida pública. Assim, a prática jornalística deve ser analisada como uma 

instância pragmática responsável por fazer valer os interesses dos representados em 

detrimento daqueles dos representantes, em geral “profissionais políticos” que 

governam em função de uma minoria, fazendo “vibrar as estruturas em que 

propriamente se apóia a autoridade de um público decidido a tomar posição”, criando 

condições para “alterar as relações de força entre a sociedade civil e o sistema político” 

(HABERMAS, 1998, p. 460). 

Portanto, o debate público mediado pelo discurso é indispensável para garantir a 

legitimidade do poder. A arena política brasileira, entretanto, tem sido alvo de 

desconfiança da população pelos inúmeros eventos de corrupção e falta de 

comprometimento com o interesse público. Raymundo Faoro (2001, p. 819) traduz de 

forma precisa e pontual como se dá a emergência deste modelo de gestão, baseado na 

tradição e na indistinção entre público e privado. 

 

A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios, como 
negócios privados seus, na origem, como negócios públicos depois, em linhas 
que se demarcam gradualmente. O súdito, a sociedade, se compreendem no 
âmbito de um aparelho a explorar, a manipular, a tosquiar nos casos extremos. 
Desta realidade se projeta, em florescimento natural, a forma de poder, 
institucionalizada num tipo de domínio: o patrimonialismo, cuja legitimidade 
assenta no tradicionalismo – assim é porque sempre foi.  

 

O papel da mídia diante deste quadro está no discurso por ela utilizado para 

tornar público os acontecimentos políticos. Esse discurso pode levar à completa 

autonomia dos representantes a partir da neutralização da pressão vinda dos 

representados. Assim, os políticos teriam liberdade para agir de modo a garantir para si 

privilégios por meio da máquina pública, pois o risco de receberem críticas daqueles 

que são por eles representados torna-se menor. O jornalismo, portanto, pode ser 

considerado, segundo Nelson Traquina (2005, p. 201) “um Quarto Poder que defende 

sobretudo o status quo, mas que periodicamente realiza o seu potencial de contra-

poder”.  

No Brasil, entretanto, a modernidade tardia produziu, nas décadas de 60 e 70, a 

consolidação de um mercado de bens culturais, fato marcado pela produção de bens 

simbólicos que visam a legitimação da classe política como a dominante, vinculada a 

nova lógica de mercado dos “homens que administram conglomerados englobando 
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diversos setores empresariais” (ORTIZ, 1995, p.134). Assim, os meios de comunicação 

foram contaminados pelo patrimonialismo e as relações nas esferas e pública e privada 

foram vítimas da promiscuidade política evidente no cenário nacional. Os jornalistas, 

por conseguinte, tornaram-se obrigados a “contrabalançar sua vontade individual e 

submetê-la a racionalidade da empresa que engendram” (Idem, p. 135), estando, a 

atividade jornalística, muitas vezes condicionada a pressões externas aos 

acontecimentos da vida pública. 

O objetivo deste trabalho está em medir o nível de criticidade dos leitores dos 

jornais Folha de Pernambuco e Correio Braziliense presumida por aqueles que 

diariamente constroem o noticiário político do país: os jornalistas. Não se trata, pois, de 

um estudo de recepção, e sim de uma análise de aspectos específicos do discurso 

jornalístico que visa identificar o perfil crítico que o jornalista acredita encontrar em seu 

público alvo. É certo que o perfil exato do público leitor não pode ser identificado de 

maneira acurada pelos jornalistas. Patrick Charaudeau, em seu livro Discurso das 

Mídias, diz que os meios de informação estão, a cada momento, fazendo escolhas para 

delinear o perfil do público levando em conta fatores como opinião política, classes 

sociais, profissões etc. Ele diz que “a instância midiática não deixa de fazer previsões a 

respeito dos movimentos de avaliação do público quando este recebe uma informação” 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 79). Assim, a partir da análise das notícias, é possível 

determinar se o público presumido pelos jornalistas tem um elevado nível de crítica ou é 

mais acrítico; se valoriza questões de grande peso para as decisões políticas ou apenas 

discussões vazias de sentido.  

Por fim, podemos destacar como objetivos específicos desta pesquisa catalogar 

as notícias políticas dos periódicos Folha de Pernambuco e Correio Braziliense de 

acordo com as categorias de Facticidade (coação de pressões externas ao sentido do 

discernimento), que se evidencia como pretensão de força; e Validade, cuja pretensão é 

o reconhecimento consensual racionalmente motivado, ou seja, concordância 

determinada exclusivamente pela lógica do melhor argumento; quantificar o espaço 

concedido na cobertura política ao Governo (representantes do partido ou coalizão 

governista no Executivo e no Legislativo) e à Oposição (representantes do partido ou 

coalizão oposicionista); analisar o discurso jornalístico descrevendo as suas 

características gerais. 
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Metodologia 

O objeto de análise desta pesquisa é constituído das matérias veiculadas nas 

editorias de política dos jornais Folha de Pernambuco e Correio Braziliense. A escolha 

do periódico Folha de Pernambuco deve-se ao fato deste ser um dos três jornais 

pernambucanos com maior circulação no estado. Já a escolha do jornal Correio 

Braziliense foi dada por se tratar do jornal de maior circulação no Distrito Federal, 

ponto fulcral de atuação política no país. Cabe lembrar que esta pesquisa é parte de um 

projeto ainda maior, que abrange os outros dois jornais de maior circulação no estado de 

Pernambuco (Jornal do Commercio e Diário de Pernambuco) e os jornais Folha de são 

Paulo e O Globo, ambos de circulação nacional.  

O material noticioso foi acompanhado segundo critérios de análise quantitativa, 

visando monitorar o comportamento dos periódicos face aos acontecimentos políticos 

de âmbito nacional e local. O ato de analisar quantitativamente o conteúdo dos jornais 

possibilita-nos ver com clareza e sistematicidade a enorme distância existente entre 

representantes e representados na esfera pública brasileira e, por conseguinte, o nível de 

racionalização e contribuição para o exercício da cidadania consciente dos jornais em 

questão. Diante da complexidade dos dados coletados, optamos pela utilização de uma 

perspectiva de análise tal como a proposta por Bauer e Gaskell (2002, p.24) segundo a 

qual os dados da fase quantitativa “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, a busca 

por uma amálgama capaz de fixar a análise quantitativa e a posterior análise qualitativa 

num conjunto único e significativo foi fundamental para a melhor compreensão dos 

dados. 

O tipo amostragem escolhida para esta pesquisa foi a estratificada, que, segundo 

Jorge Pedro Sousa (2004, p. 52), “consiste na constituição de uma amostra de unidades 

de análise baseada nas características de todo o universo de análise”. Sousa aponta, 

entretanto, que esse tipo de amostragem pode desviar os resultados da pesquisa caso 

aconteça algum fato que interfira no número de notícias publicadas sobre o assunto 

estudado (no caso desta pesquisa, a política nacional) (Idem, p. 55). Como solução, 

Sousa indica a utilização concomitante de uma amostra estratificada por dias da semana, 

de maneira que ao final haja meses ou quinzenas constituídas. Segundo ele, “a 

amostragem estratificada não é pura, mas sim complementada com o chamado “método 
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dos itinerários”, que consiste precisamente na fixação de um “itinerário” para seleção 

das unidades da amostra” (SOUSA, 2004, p. 52). 

Assim, o “itinerário” da análise das notícias publicadas nos cadernos de política 

da Folha de Pernambuco e do Correio Braziliense tem a seguinte forma: durante quatro 

meses consecutivos, em períodos que vão de setembro a dezembro de 2006 e de 

fevereiro a maio de 2007, em semanas alternadas, e em dias previamente determinados. 

Desta forma, no mês de setembro de 2006, foram coletadas as notícias da última semana 

do mês, publicadas no domingo, quarta-feira e quinta-feira. Em outubro, foram 

coletadas as notícias da terceira semana. Em novembro, as da segunda e, em dezembro, 

foram coletadas as notícias da primeira semana, sempre respeitando os mesmos três dias 

da semana. Para o ano de 2007 seguiu-se a mesma periodicidade na coleta das amostras, 

iniciando-se a coleta em fevereiro (última semana) e finalizando em maio (primeira 

semana).  

Devido às peculiaridades do Congresso Brasileiro e dos jornais, a escolha dos 

dias da semana utilizados na coleta das notícias foi feita tendo como base o 

funcionamento do poder legislativo nacional e a rotina dos jornais. A quarta-feira é o 

primeiro dia da semana em que se publicam mais notícias sobre política, uma vez que o 

dia anterior é o primeiro dia da semana com grande atividade parlamentar, já que, 

costumeiramente, só há registro de pauta de votação a partir das terças-feiras. A quinta-

feira marca o centro da semana, o que representa um número considerável de notícias de 

política. Ademais, na rotina das redações dos jornais, o caderno de política publicado no 

domingo já começa a ser redigido dias antes. Assim, os textos publicados no domingo 

trazem notícias mais longas e completas, devido ao maior tempo de apuração dos 

acontecimentos. Nas segundas e sextas-feiras não há votação de matérias (ordem do dia) 

no Congresso Nacional. 

Ao analisar as matérias procurou-se elaborar uma ficha de registro com 

diferentes variáveis para mensuração do nível de debate público realizado pelos dois 

periódicos. A primeira delas serve para verificar se as notícias são passíveis ou não 

passíveis de controvérsia significativa. As notícias que só visaram divulgar um serviço 

ou acontecimento ligado à política sem apresentar qualquer tipo de posicionamento 

ideológico ou partidário foram classificadas como sendo não passíveis de controvérsia 

significativa. Em seguida, avaliou-se o tipo de argumento utilizado pelos jornais 

levando em conta duas formas de se construir sentido no idioma público da mídia: 

validade e facticidade. No livro “Direito e democracia”, lançado no Brasil em 1997, 
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Jünger Habermas distingue o consenso autêntico, fundamentado na lógica do melhor 

argumento (Validade), daquele produzido por meio da “força” e coerções externas ao 

discernimento (Facticidade). Nesse sentido, pôde-se diferenciar o material noticioso 

efetivamente de interesse público do voltado aos interesses particulares. A terceira 

variável diz respeito ao número de versões apresentado pelos jornalistas. A partir dela, a 

técnica de apresentação dos “dois lados”, presumida na práxis jornalística, foi analisada, 

bem como a quantidade de informações disponíveis para o entendimento dos leitores. 

Por fim, foi mensurado o nível de cobertura das matérias (nacional, estadual ou 

municipal) seguido pelo espaço dos periódicos cedido às coalizões políticas. O 

enquadramento dado pelos jornalistas às coalizões foi também classificado em negativo, 

positivo ou neutro.  

Ao final do preenchimento das fichas de registro, as informações são 

transferidas para o Statistical Package for the Social Sciences – SPSS. A partir dos 

dados tabulados, foram gerados os gráficos das variáveis mais significativas para a 

pesquisa, gráficos estes que se encontram analisados na sessão Resultados e Discussão.  

 
Resultados e Discussões 
 
 Ao fim da análise de 434 notícias veiculadas em 48 edições diferentes de dois 

jornais brasileiros, sendo166 no jornal Folha de Pernambuco e 268 publicadas no 

Correio Braziliense, verificou-se uma série de problemas recorrentes à cobertura 

política nacional. Tanto na primeira fase da coleta de dados, realizada entre os meses de 

setembro e dezembro de 2006 em meio ao pleito eleitoral e a uma série de escândalos 

envolvendo disputas político-eleitorais, como o evento denominado pela mídia de 

Dossiê Gate, quanto na segunda fase, marcada pelo anúncio da nova composição 

ministerial e pelas diversas tentativas de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) para investigação do “Apagão Aéreo”, notou-se certa predileção dos jornais pelo 

debate vazio de significado, o pseudo-debate. Tal fato tende a negligenciar a 

participação efetiva dos representados políticos na esfera pública, tolhendo a atuação 

destes no que se entende pela demarcação dos rumos de sua história. Eric Landowski 

(1992 p. 26) coloca o papel do público face às determinações da opinião pública e de 

seus porta-vozes, os jornalistas: 

 

[...] enquanto a opinião e, com maior razão, os seus porta-vozes são “sujeitos 
falantes”, o público, simples instância receptora, encontra-se desqualificado 
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enquanto emissor, não podendo a diversidade das vozes individuais de que ele 
se compõe produzir senão, no máximo, uma espécie de rumor inarticulado. 
 

No entanto, é mister salientar que o papel do público não é o de uma massa 

inerte alheia à realidade e vítima de todo o conteúdo veiculado pelos meios de 

comunicação. Tanto quanto na recepção do conteúdo, o público tem fundamental 

relevância na produção deste, portanto, grande parte da importância da análise realizada 

durante esta pesquisa está em reconhecer a função do público na produção das notícias. 

“Apesar de silencioso, o público está presente na cadeia de elaboração do discurso, é 

deste silencioso processo de escuta que o discurso da mídia recebe o seu princípio [...]” 

(RODRIGUES In MOUILLAUD; PORTO, 2002, p. 218).  

Os media contam com diversos mecanismos para construir das mais variadas 

maneiras a notícia divulgada a ponto de causar efeitos igualmente diversos nos leitores. 

Em conseqüência do sem-número de aspectos da prática dos repórteres (escolha de 

notícias, de fontes e declarações, por exemplo) o texto jornalístico traz, sempre, 

conceitos, idéias e opiniões. Tais elementos podem surgir sob a influência da promoção 

de uma discussão ampla e amparada nos interesses públicos, ou sob a influência de 

meios de controle coerção, como dinheiro e poder. Neste ponto localiza-se a relevância 

da presunção do leitor. 

 A influência da mídia na vida pública começa no momento primário de 

definição do que vai ser notícia naquele dia. A própria idéia de que existe uma realidade 

exterior para ser representada reforça os pilares verdade e objetividade do jornalismo. 

Assim, “a distinção entre notícia e propaganda está no fato de a premissa ser embutida 

no trabalho dos news assemblers4: aqueles com propósitos deliberados produzem 

propagandas; aqueles cujo único propósito é refletir a realidade produzem notícias” 

(LESTER; MOLOTCH, In TRAQUINA, 1999, p. 41). Em oposição ao que diz a teoria 

do espelho, segundo a qual as notícias são um reflexo da realidade, diversos autores 

defendem a produção da notícia como o “resultado de um processo de interação social” 

(TRAQUINA, 2001, p. 122). Os jornalistas são participantes ativos na construção da 

realidade. 

 A tendência observada é a de que os acontecimentos veiculados nos periódicos 

em análise foram orientados pelas agendas política e jornalística, em detrimento da 

                                                 
4 Termo criado por Molotch e Lester (1999, p. 38) para designar jornalistas, editores que, trabalhando a partir dos 
materiais fornecidos pelos promotores de notícias (fontes), “transformam um conjunto finito de ocorrências 
promovidas em acontecimentos públicos através de publicação ou radiodifusão” 
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orientação pela agenda pública. Desta forma, tanto a classe política quanto a jornalística 

elaboram uma lista daqueles assuntos que eles julgam ser necessários ter-se opinião e 

discutir a respeito, e apresentam ao público como o elemento fundamental para 

compreensão da realidade. Assim, grande parte da apreensão da vida pública das  

pessoas lhes é fornecida pelos media, conforme o pesquisador E. Shaw (SHAW, apud 

WOLF, 2003, p. 144) certifica: 

 

Em conseqüência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de 
informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou 
negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas têm 
tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os 
mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. Além disso, o 
público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma importância que 
reflete de perto a ênfase atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos 
problemas, às pessoas. 
 

 A primeira variável analisada durante a pesquisa foi a que separa as notícias em 

dois grupos diferenciados: aquelas passíveis de controvérsia significativa e as não 

passíveis de controvérsia significativa. O papel desta variável é destacar o nível de 

compromisso dos jornais com assuntos de relevância pública, como a discussão a 

respeito da opinião dos candidatos sobre temas como violência, por exemplo, ou mesmo 

sobre o nível de preparo de um indicado a ocupar uma posição ministerial. 

1      2 

 
 Os dois primeiros gráficos demonstram uma maior presença de matérias 

passíveis de controvérsia significativa, pois são referentes ao ano eleitoral, período em 

que o número de matérias sobre eleições aumentam o quantitativo de notícias passíveis 

de controvérsias significativas. 
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 No período pós-eleitoral (representado nos gráficos 3 e 4), correspondente ao 

início do ano de 2007, há um relativo aumento do número de notícias não passíveis de 

controvérsias significativas. A simples presença de notícias não passíveis de 

controvérsia significativa nas editoriais de política já representa um problema, uma vez 

que há, em ambos os periódicos, espaço destinado a notícias que não tratam de assuntos 

di interesse público. Ainda assim, o número de notícias passíveis de controvérsia 

significativa é predominante em ambos os periódicos. 

 No entanto, mesmo a predominância de notícias de controvérsia significativa 

não quer dizer que os periódicos em questão tenham trabalhado em função do 

estreitamento do fosso existente entre representantes e representados políticos na esfera 

pública. Os gráficos que tratam do tipo de argumento levantados durante e pesquisa 

reforçam que a influência externa nos media, tanto sob a forma de pressões políticas 

quanto econômicas, pode provocar alterações no discurso jornalísitico. 

5      6 
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7       8 

  
 Apesar da pequena variação entre os períodos eleitoral e pós-eleitoral, o nível de 

notícias com argumentos baseados na facticidade em ambos os jornais é muito 

significativo. Na Folha de Pernambuco, durante o período eleitoral, foi constatado um 

grande número de notícias sobre acusações contra candidatos ao governo estadual, 

principalmente em períodos de debate (oficiais ou não).  

 No Correio Braziliense o grande número de argumentos de facticidade deveu-se 

à onda de denuncismo que tomou a arena política durante o pleito presidencial de 2006. 

Casos de corrupção como o Dossiê Gate vinham, muitas vezes, acompanhados de 

denuncias e de possíveis conseqüências negativas que o candidato viria a ter no número 

de votos, sem no entanto, discutir as questões envolvidas a fundo. Isso configura um 

completo descaso com o nível de criticidade do leitor. 

Nas semanas que antecederam as eleições, foi comum encontrar notícias que 

traziam um panorama da disputa eleitoral sem citar quaisquer pontos das propostas de 

campanha dos candidatos. Isso constata que a mídia descreve, predominantemente, as 

eleições como uma “corrida de cavalos” dando muito mais atenção ao jogo eleitoral 

“definido como relatos sobre vencedores e vencidos, estratégia e logística, aparições 

públicas e excitação desmesurada, do que a sua ‘substância’, definida como os 

problemas, as políticas, as características pessoais [...]” (PATTERSON, apud 

BLUMER; GUREVITCH, In TRAQUINA, 1999, p. 193). 

Já no período pós-eleitoral, em ambos os jornais, o grande número de notícias 

com argumentos calcados na facticidade deve-se, sobretudo, às disputas realizadas em 

torno das indicações para as secretarias estaduais e para os ministérios. O lobby político 

realizado durante o processo de indicações para composição de ministérios e secretarias 

envolveu a veiculação de diversas informações sem precedentes, com o intuito de forçar 

decisões dos governos estadual e federal no momento das indicações. 
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A variável seguinte a ser analisada diz respeito ao número de versões 

encontradas em cada matéria das editorias de política. Esta variável pretende analisar o 

nível de abertura dos jornais em questão. O periódico Folha de Pernambuco havia 

apresentado um nível já surpreendente de versões únicas no primeiro período de 

análises (setembro a dezembro de 2007), no segundo período de analises o periódico se 

superou e apresentou um crescimento de mais de 15% no índice de matérias com 

versões únicas. O ocorrido deve-se, sobretudo, ao fato de, nos dois primeiros meses do 

segundo período de análise, o periódico ter dado maior atenção aos ataques (muitas 

vezes infundados) de um grupo político derrotado nas eleições estaduais anteriores 

visando corromper a imagem do grupo vencedor, que preferia não se pronunciar a 

respeito. 

9      10 

  
O caso do Correio Braziliense é semelhante. Os ataques contra o governo 

providos durante o período eleitoral relacionados ao escândalo do dossiê e, após as 

eleições, as inúmeras tentativas de criação de Comissões de Inquérito para investigar os 

eventos do “Apagão Aéreo” abafadas na Câmara pelos partidos da base aliada ficavam, 

muitas vezes, sem uma contra-resposta do governo federal. Neste periódico também se 

verificam índices bastante altos de matérias com versões únicas em ambos os períodos, 

como demonstram os gráficos abaixo. 
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11     12 

  
Passando-se à análise do espaço cedido, tanto Folha de Pernambuco quanto 

Correio Braziliense tentam uma demonstração de imparcialidade no que concerne à 

abordagem dos temas políticos. Ambos apresentam algum equilíbrio no espaço cedido 

tanto ao governo quanto a oposição, tanto em período eleitoral quanto no período pós-

posse. Há, ainda, um grande percentual de espaço cedido ao governo, sobretudo no 

período eleitoral. Entretanto este fato deve-se ao grande número de denúncias de 

corrupção contra membros de partidos governistas surgidas antes e durante o pleito. 

13       14 

   
15      16 
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Entretanto, como afirmam Blumler e Gurevitch e (BLUMLER; GUREVITCH, 

In: TTRAQUINA, 1999, p. 200) numa crítica aos radiodifusores ingleses que serve 

muito bem aos editores e jornalistas brasileiros. 

O fator mais urgente para se ser imparcial reside na consciência pragmática dos 
radiodifusores de que, quando as principais forças parlamentares, pelas quais 
são responsáveis, estão embrenhadas numa luta pelo poder, eles não poderem 
expor-se à crítica de terem influenciado o resultado. 

 
 A análise da maneira como foram enquadrados governo e oposição revela-nos 

que, de fato, o maior espaço cedido ao governo não significa uma melhor abordagem 

por parte dos jornais. 

17      18 

  
19      20 

   
 Em ambos os jornais é explícito o enquadramento negativo do governo. Vale 

ressaltar que esses dados dizem respeito tanto à cobertura política nacional quanto a 

estadual, no entanto, o grande número de denuncias de corrupção envolvendo o governo 

federal foi o maior responsável pelos altos índices de enquadramento negativo por parte 

dos jornais.  

 Por fim, apesar das análises terem sido realizadas em períodos conturbados para 

a política nacional, estando o governo no centro das atenções dos noticiários por conta 
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dos diversos casos de denuncias de corrupção, variáveis como as que expressam o Tipo 

de Argumento e o Número de Versões apresentadas nas matérias das editorias de 

política atestam que os profissionais do jornalismo não priorizam a formação do debate 

público a buscando o estabelecimento de uma diversidade de opiniões significativa, 

através da busca pelos melhores argumentos. Ademais, a pesquisa demonstra a 

necessidade de se repensar muitos aspectos da produção de notícias por parte tanto das 

empresas noticiosas quanto dos jornalistas, visando sempre um jornalismo de interesse 

público que esclareça as necessidades dos leitores e priorize a diminuição do enorme 

fosso existente entre a classe dos “profissionais políticos” que representam a sociedade 

na esfera política e a dos representados. 
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