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Resumo 

Pelas teorias do jornalismo, profissionais inseridos no campo midiático devem trabalhar 

com isenção de modo a garantir pluralidade e diversidade de opiniões na sociedade. No 

entanto, o comportamento ético dos jornalistas encontra-se prejudicado pela realidade 

presente em muitas empresas de informação. As influências do setor político-econômico 

transformaram o sistema de comunicação brasileiro em megainvestimento. Diante disso, 

este artigo faz uma análise do discurso midiático a partir do jornal de maior circulação 

em Pernambuco. Na verdade, trata-se de um recorte da monografia de conclusão do 

curso de Jornalismo da Unicap em junho de 2011. Sob a orientação do Prof. Ms. 

Ricardo Mello, o estudo verificou, utilizando como objeto a 1ª Confecom, o espaço que 

a mídia reserva para levar ao debate público temas relativos à comunicação no País. 
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Em 2009, o Brasil viveu um momento inédito em sua História. Pela primeira 

vez, diferentes segmentos da sociedade reuniram-se para debater uma questão bastante 

controversa no País: a comunicação. Unindo representantes do poder público, do 

segmento empresarial, dos movimentos sociais, das organizações não-governamentais e 

de outros setores interessados no debate, a capital federal foi palco da 1ª Conferência 

Nacional de Comunicação (1ª Confecom), realizada entre os dias 14 e 17 de dezembro.  

Apesar dos diversos obstáculos enfrentados ao longo do processo de organização 

e concretização, o evento pode ser considerado um marco na democracia brasileira, já 

que, somente após 21 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, o assunto 

foi levado à discussão ampla e verdadeiramente pública. No entanto, embora tenha esse 

caráter de importância e ineditismo, a Conferência não obteve apoio de todos os 

segmentos que dela poderiam e deveriam ter participado. Muitos cidadãos brasileiros se 

ausentaram do debate porque não tinham conhecimento sobre a sua ocorrência; outros 

faltaram devido a desorganizações da equipe responsável pelo evento; e alguns, 

simplesmente, não participaram por serem contra a discussão pública do assunto. Com 

isso, a pesquisa tenta observar o espaço que temas relativos à comunicação adquirem na 

mídia brasileira e com quais intenções esses espaços são utilizados.  
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Tomando como objeto de estudo a 1ª Confecom e sua veiculação no Jornal do 

Commercio – veículo impresso de maior circulação no estado de Pernambuco –, busca-

se levar ao conhecimento público a noção de que conteúdos jornalísticos, apesar da 

aparente credibilidade, nem sempre apresentam a realidade absoluta como principal 

requisito. Para isso, foi realizado um levantamento quantitativo e qualitativo dos 

materiais publicados, entre 17 de abril e 31 de dezembro de 2009, sobre a 1ª Confecom. 

Ao selecionar um único veículo de comunicação para análise, propõe-se uma 

reflexão baseada na parte pelo todo. Isso significa que, se forem detectados mecanismos 

de manipulação na construção da notícia em um meio de grande alcance e prestígio no 

âmbito estadual, é preciso que o público atente para os demais discursos midiáticos, 

pois, nesse caso, o problema pressupõe o descumprimento da ética jornalística em 

função de interesses particulares. E por que isso acontece junto a um setor que diz 

trabalhar em favor do interesse público? Para responder ou, pelo menos, sugerir 

possíveis causas à questão, também serão abordados assuntos referentes à comunicação 

dialógica, ao direito à comunicação, à ética jornalística e à lógica do capital-informação. 

 

A ausência de comunicação no sistema brasileiro 

Por volta da década de 60, o filósofo e educador brasileiro Paulo Freire 

estabeleceu que o verdadeiro processo de comunicação ocorre somente por meio do 

diálogo entre interlocutores em situação de igualdade. Com base no método de ensino 

cujo objetivo era proporcionar ao alfabetizando uma educação problematizadora, o 

conceito defendido pressupunha uma interação face a face capaz de gerar, de modo 

conjunto, a construção do conhecimento e a elaboração de uma reflexão crítica. Em 

outras palavras, para Paulo Freire, o processo ideal de educação ocorre por meio da 

comunicação e, esta, só se estabelece a partir da co-participação dos sujeitos no ato de 

pensar. Assim, fazia-se crítica direta à concepção de educação “bancária”, em que os 

“educandos não são chamados a conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo 

educador.” (FREIRE, 1987, p.69).  

Ao propor que a simples transmissão do saber não representava a verdadeira 

comunicação, levantava-se a ideia de que à medida que a comunicação se realiza pelo 

ato mecanicista de transferir, entregar e depositar algo em alguém se pratica o que 

Freire classificou de extensão, que impede a construção do conhecimento mediante as 

relações entre os seres humanos. Se esse conceito de comunicação participativa e 

recíproca for transferido para a realidade dos meios de comunicação de massa, percebe-
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se que o ato de comunicar, pelo menos na sociedade brasileira, vem sendo reprimido 

pela transformação da informação como bem público em propriedade privada.  

O atual sistema de mídia, baseado na formação de monopólios e oligopólios sob 

o domínio de uma minoria, subjuga a grande massa aos interesses políticos, 

econômicos e sociais dos que detêm o poder de voz. A mídia brasileira trabalha com a 

produção de conteúdos de interesses exclusivos dos seus proprietários e que, na maioria 

das vezes, tem como objetivo ocultar determinados acontecimentos e o que de fato seria 

de interesse público. Assim, não estaria errado dizer que o processo de comunicação 

caracteriza-se pela disseminação de uma censura privatizada, que dificulta a relação dos 

sujeitos como indivíduos iguais e impede, portanto, a pronúncia da palavra e o direito a 

voz da grande maioria. “As mensagens são unilateralmente transmitidas ao público, e a 

este, salvo em hipóteses excepcionais, não é reconhecido direito de contestá-las e, 

menos ainda, o de abrir uma discussão a respeito delas” (LIMA, 2010, p.9).  

Diante disso, entra-se na discussão do Direito à Informação que culmina no 

Direito à Comunicação. Previsto no artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o Direito à Informação implica no fato de que diferentes concepções, 

versões, culturas, comportamentos, ideias e opiniões estejam expressas na informação 

que circula diariamente e que constrói simbolicamente o mundo. Entretanto, devido à 

ausência de uma legislação eficiente para o sistema de comunicação brasileiro e um 

processo histórico que garantiu a centralização da mídia por uma minoria, o poder de 

transmissão de informações ficou submetido a interesses privados. 

Diferente do processo de informar, o de comunicar vai além da livre expressão: 

é preciso considerar se o outro está recebendo a informação e se está interessado no que 

ela diz. No Direito à Comunicação é necessário compreender a sociedade civil como 

sujeito dos processos comunicacionais, formulador e viabilizador de políticas públicas 

do setor, pois os “direitos à comunicação são inalienáveis e não podem ser delegados à 

vontade de comunicadores profissionais” (PASQUALI, 2005, p.33). No entanto, um 

fato é concreto: a radiodifusão e a imprensa escrita foram organizadas “como um meio 

de comunicação unidirecional, no qual a emissora detém o monopólio da fala, 

assegurando-se aos milhões de ouvidos ou espectadores, o direito (?) de ouvir e ver” 

(DANTAS, 2009, p.13).  

Inseridos no sistema, os profissionais de comunicação deveriam trabalhar sob a 

ótica da total isenção que pudesse garantir a pluralidade de vozes e a diversidade de 

opiniões presentes na sociedade. Contudo, ao se denominar formadora e porta-voz da 
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opinião pública em meio a uma realidade histórica que coloca os interesses privados 

acima do compromisso com o público, a mídia brasileira sufoca as diferentes visões, 

elimina o pensamento crítico e, consequentemente, suprime a democracia. 

A relação capitalista entre informação e mediação no Brasil fez surgir uma 

dependência mercadológica responsável por subordinar a mensagem à política editorial 

das empresas. Os poucos grupos que detêm o monopólio dos setores especializados na 

produção de informação respondem basicamente aos interesses particulares dos 

proprietários em detrimento às responsabilidades da mídia junto à sociedade. 

Em tese, o jornalista é o profissional responsável por relatar os fatos de forma 

neutra e objetiva sem deixar que a opinião pessoal interfira na produção do conteúdo 

informacional. Partindo desse pressuposto, Guerra (2008) aponta três princípios básicos 

que resumiriam as condições de eficácia da informação repassada pelo repórter: a 

objetividade, a neutralidade e a imparcialidade. Porém, ao ter conhecimento das 

condições do sistema de comunicação do País, acreditar no cumprimento de princípios 

éticos pela mídia e pelos profissionais que nela exercem atividade torna-se complicado. 

E o grande problema nesse caso consiste na transformação do jornalismo em um 

mercado de comunicação em que a ética é substituída pelos valores mercadológicos. 

 

Os meios de comunicação estão incorporados à lógica econômica de 

maximização dos mecanismos de mercado, deixando de contemplar as 

conveniências culturais do conjunto da sociedade para limitar-se a 

satisfazer os interesses imediatos das entidades ligadas ao negócio da 

informação. E o setor especializado na produção de informações 

responde a estes interesses imediatos antes que suas responsabilidades 

frente à sociedade. (VIZEU, 2001, p.64). 

 

Desde que se tornou profissional, o jornalismo se caracterizou como uma 

atividade essencialmente informativa, pois sua gênese “está relacionada à meta de se 

constituir numa prática social de mediação discursiva entre a realidade dos fatos e o 

público, através da notícia” (GUERRA, 2008, p.38). Mas essa intenção social não 

condiz com a realidade da prática contemporânea. Como diz Abramo (2003), a ambição 

de lucro de empresários, a imposição exercida por anunciantes e a influência do sistema 

capitalista, permitem a transformação do órgão de comunicação em órgão de poder, cuja 

distorção da informação é essencial para a recriação de uma realidade condizente com 

os ideais do grupo dominante. “Ao nos interrogarmos sobre as mídias, devemos 

começar por verificar quem informa, com quais intenções e procedimentos. Apesar de 
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ser uma idéia corrente, não se trata jamais de um jornalista, mas do que nós chamamos 

de uma „máquina de informar‟” (CHARAUDEAU, 2008, p.282). 

Sobre a transformação dos fatos em notícias, Arbex Jr. (2001) defende que os 

conteúdos veiculados pela imprensa não são frutos de critérios pré-definidos por 

conceitos jornalísticos, e, sim, o resultado final da cumplicidade entre mídia e mercado. 

O peso de entidades publicitárias, de órgãos governamentais e de instituições privadas 

junto às empresas de comunicação “pode subverter o funcionamento do sistema 

jornalístico, permitindo que, em certos casos, determinadas informações prejudiciais a 

essas entidades sejam silenciadas ou modificadas” (SOUSA, 2004, p.25). Enquanto 

informações benéficas aos interesses desses grupos sejam difundidas com maior 

facilidade, o que faz do discurso jornalístico algo moldado em favor de particularidades. 

Mas há também outra questão que complica ainda mais o processo de comunicação: as 

distorções dos conceitos liberdade de expressão e liberdade de imprensa. 

 

A primeira se refere à liberdade individual e ao direito humano 

fundamental da palavra, da expressão. A segunda, a liberdade da 

“sociedade” e/ou de empresas comerciais – a imprensa ou a mídia – 

de tornar público o conteúdo que consideram informação jornalística 

e entretenimento. (LIMA, 2010, p.21). 

 

Apesar da distinção entre os termos ser relativamente simples, ao longo do 

tempo, novos significados foram incorporados, gerando uma distorção de sentidos que 

levou os cidadãos a terem, novamente, seus direitos violados e que levou a mídia à 

prática de mais injustiças. Percebe-se que, atualmente, é comum encontrar, não só a 

utilização dos termos como equivalentes, mas também o “deslocamento do sujeito da 

liberdade de expressão do indivíduo para a „sociedade‟ e, desta, implicitamente, para os 

„jornais‟” (LIMA, 2010, p.26). Sendo esse o ponto mais agravante para a promoção da 

real comunicação social, o que se quer dizer é que a distorção dos conceitos é efeito da 

concentração da produção e veiculação de informações e da influência político-

econômica no sistema de comunicação do País.  Não satisfeito com tais características 

que compõem a realidade brasileira, Lima (2010) questiona sobre a possibilidade de um 

jornalismo independente a partir das rotinas de produção midiática. Com isso, 

passamos às teorias do jornalismo que também colocam em risco a informação.  

Estabelecida no século XIX como a primeira metodologia utilizada para 

compreender porque as notícias são como são, a teoria do Espelho considera que a 

imprensa apresenta um reflexo claro dos acontecimentos. Porém, sem ter como 
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intenção generalizar as especulações a respeito da integridade dos jornalistas inseridos 

na situação aqui relatada, pode-se considerar a teoria limitada e distante da atualidade. 

Diante disso, chega-se à chamada Newsmaking. Esta “leva em consideração 

critérios como noticiabilidade, valores-notícia, constrangimentos organizacionais, 

construção da audiência e rotinas de produção” (PENA, 2005, p.128). Quando Pena fala 

de Newsmaking, destaca que não se pode ignorar a existência de fatores externos sobre a 

produção da notícia e alerta que este paradigma aponta para a “possibilidade de uma 

„distorção inconsciente‟, vinculada à rotina de produção e aos valores compartilhados 

com os colegas e interiorizados pela cultura profissional” (PENA, 2005, p.130). Mas 

isso não significa, exatamente, que a distorção da informação seja uma questão 

intencional do jornalista. Com base nessa característica, chega-se a um “clássico 

exemplo de teoria que privilegia a ação pessoal” (PENA, 2005, p.133): Gatekeeper.  

“O conceito refere-se à pessoa que tem o poder de decidir se deixa passar a 

informação ou se a bloqueia” (PENA, 2005, p.133). Dessa forma, ao considerar as 

influências político-econômicas que levam à proliferação dos interesses particulares no 

campo comunicacional, a teoria se sustenta. Contudo, a ideia do Gatekeeper perdeu 

prestígio devido a conclusões de estudos posteriores de que as decisões do jornalista 

estão mais ligadas a critérios profissionais inseridos na rotina de produção. Assim, “a 

problemática foi alargada e os estudos passaram a se concentrar na maneira como a 

seleção é exercida [...]” (PENA, 2005, p.135). Chegou-se, então, à teoria Organizacional 

que, em relação às anteriores, talvez seja a que mais se aproxima da realidade em que o 

sistema brasileiro de comunicação se concebe hoje. Por essa perspectiva, “o trabalho 

jornalístico é dependente dos meios utilizados pela organização. E o fator econômico é 

exatamente o mais influente de seus condicionamentos” (PENA, 2005, p.135).  

Estendendo o processo de produção informacional para o da recepção, a teoria 

do Agendamento defende que o público considera como mais importantes os assuntos 

veiculados nos meios de comunicação. Nesse sentido é que o contexto brasileiro se 

torna preocupante. Para uma massa que possui baixo nível de criticidade e que nem 

sempre alcança o conhecimento sobre a realidade com que se operam as mídias no País, 

os veículos de comunicação funcionam como um eficiente canal de manipulação. 

Assim, aproximando-se das características contemporâneas, também se destaca a teoria 

Instrumentalista, que se baseia no fato de que as notícias servem a determinados 

interesses privados. E reforçando a concepção instrumentalista, a teoria dos Definidores 

Primários estabelece a possibilidade de manipulação de informações pelo poder que 
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fontes privilegiadas têm na construção da notícia. Apesar de não direcionar sua crítica 

aos jornalistas, pode-se considerar que os responsáveis por dar espaço a tais fontes são 

estes profissionais. Portanto, não é correto desviar a culpa da manipulação somente para 

as fontes. O ponto-chave desta teoria “é que a mídia reproduz a ideologia dominante e 

perpetua o status quo” (PENA, 2005, p.155). 

 

Análise do discurso midiático 

De acordo com Lucena (2011), a Constituição Brasileira de 1988 institui que “é 

livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independente de censura ou licença” e que “é assegurado a todos o acesso à 

informação”. Dando ênfase ao pensamento de que nos conteúdos jornalísticos deve 

haver espaço para a diversidade e para a disseminação de múltiplas vozes, a autora 

destaca o parágrafo 2º do artigo 220 que diz: “é vedada toda e qualquer censura de 

natureza política, ideológica e artística”. Sabemos que “a Teoria do Jornalismo assenta 

no conceito fundamental de que para os fatos se tornarem notícia necessitam de passar 

por um processo de seleção, hierarquização e transformação: o processo jornalístico de 

fabrico de notícias” (SOUSA, 2004, p.20). No entanto, nesse processo existem fatores 

de interferência que negam princípios que deveriam estar garantidos no sistema de 

comunicação. Como vimos, alguns temas de interesse público são, claramente, vetados 

da pauta jornalística. Dentre os quais, os que dizem respeito à comunicação. 

 Em dezembro deste ano, o Brasil completa dois anos de realização da 1ª 

Conferência Nacional de Comunicação, em que, pela primeira vez na história do País, 

representantes do poder público e da sociedade civil organizada puderam se reunir para 

discutir comunicação – tema que, como direito humano, vem sendo “silenciado, 

desconhecido e negado à população brasileira” (LUCENA, 2011). E o que chamou 

atenção nesse momento inédito foram as poucas veiculações do assunto na imprensa e o 

modo como foi retratado quando conseguiu espaço nos noticiários. 

 De 17 de abril, data seguinte à publicação do decreto que convocava a 1ª 

Confecom, até o dia 31 de dezembro de 2009, o Jornal do Commercio publicou 259 

edições. Dessas, somente oito trouxeram informações sobre a Conferência. Foram sete 

notas de coluna e um artigo opinativo com comentários ora positivos, ora neutros, ora 

negativos. Nenhuma reportagem sobre o evento foi produzida. Em outras palavras, isso 

significa que o JC dedicou apenas 3,08% de seu espaço para divulgar, debater e criticar 

o assunto.  
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Em entrevista, o diretor de redação do jornal, Ivanildo Sampaio, ao ser 

questionado sobre isenção e imparcialidade no veículo em que trabalha, disse tentar 

alcançar tais princípios nos materiais publicados e, para isso, citou exemplos de 

coberturas políticas em que o JC foi repreendido por diferentes partidos: “Eu acho 

ótimo quando todo mundo reclama porque o jornal mostra que tem certa independência” 

(ANJOS, 2011, p.128). Em seguida, quando questionado sobre a existência de 

dificuldades para se conseguir tal isenção, diz: “Isso faz parte da moral, faz parte do 

jornal. Por exemplo, nós não temos ligação com grupos políticos, não temos ligação 

com grupos econômicos que não seja o dono do jornal, e nem religiosos” (ANJOS, 

2011, p.129). Porém, em relação à 1ª Confecom, ele é taxativo: “Sou absolutamente 

contra. Eu acho que foi uma tentativa de Franklin Martins [que, na época, era ministro-

chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República], velho partidão 

comunista, de ter controle sobre a mídia” (ANJOS, 2011, p.132). 

Como executivo do setor empresarial do sistema de comunicação brasileiro, 

Ivanildo Sampaio não disse ser, exatamente, contra a convocação da Conferência, mas, 

sim, contra o conteúdo que foi discutido. E, como ele mesmo confessou: “Para mim, 

não fazia a menor diferença em divulgar ou não divulgar. [...] colocamos algumas coisas 

no jornal. Divulgamos como se fosse um evento como outro qualquer” (ANJOS, 2011, 

p.132). Diante disso, é possível observar que, pelo menos, no Jornal do Commercio o 

assunto não obteve tanto espaço. Mas será que os temas propostos para o debate na 1ª 

Confecom não eram de interesse público? Será que os meios de comunicação não 

deveriam ter inserido o assunto de modo mais exaustivo em suas pautas? 

 Antes da realização da 1ª Conferência Estadual de Comunicação de Pernambuco 

– que elegeria delegados estaduais para participarem da 1ª Confecom em Brasília –, 

entre os dias 13 e 15 de novembro de 2009, o JC publicou três notas no gênero 

opinativo. A primeira, na coluna Pinga Fogo de 17 de setembro de 2009, trazia como 

título “Um debate que merece atenção” e, por incrível que pareça, um texto que dava 

espaço à defesa da Conferência de Comunicação. Havia um trecho que, inclusive, 

alertava que o evento não poderia passar despercebido pela população brasileira. Além 

disso, trazia como fonte o então deputado federal Paulo Rubem (PDT-PE) que defendia 

o debate, monitorava cada passo do processo e criticava a postura da grande mídia em 

relação à Conferência. A nota ainda explicava a importância do evento.  

Porém, esse texto foi publicado cerca de dois meses antes da Conecom-PE e três 

meses antes da 1ª Confecom. Após essa publicação, nenhuma outra trouxe o mesmo 
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ponto de vista e a mesma preocupação em esclarecer o leitor sobre o momento pelo qual 

passava o País.  

A segunda nota sobre o assunto no jornal também foi na coluna Pinga Fogo. 

Sendo do dia 10 de outubro de 2009, trazia como título “Direitos e cidadania na era 

digital”. Meramente informativo, o texto anunciava o início dos debates das etapas 

preparatórias à Conferência Estadual. No entanto, nesta nota há um detalhe interessante. 

Entre as informações mencionadas, estava a de que a Conecom-PE seria realizada nos 

dias 5 e 7 de novembro de 2009, quando, na verdade, ela ocorreu entre 13 e 15 de 

novembro. É certo que houve uma série de mudanças de datas pelo Governo Estadual o 

que poderia ocasionar erros na divulgação por parte dos jornais. Mas esta nota é do dia 

10 de outubro, data posterior à publicação das Portarias nº 033 e 034 informando que a 

previsão de realização da Conecom-PE seria de 6 a 8 de novembro. O que se quer dizer 

é que, pode sim ter havido erro de informação não intencional ou até uma apuração de 

bastidores por parte da redação do JC. Porém, para um jornal que é filiado à Associação 

Nacional de Jornais (ANJ) – umas das entidades que tentou boicotar e deslegitimar a 1ª 

Confecom – e cujo diretor de redação afirmou não ter interesse em divulgar o evento, o 

equívoco pode, talvez, ser considerado suspeito. 

 A terceira nota, publicada em 09 de novembro de 2009 na coluna JC Agreste, foi 

a mais próxima dos dias em que ocorreu a Conecom-PE. O texto tem como foco a 

realização de uma das etapas regionais (a de Garanhuns) que elegeria delegados para 

participarem da Conferência Estadual. Nessa publicação, pode-se conceder ponto 

positivo para o compromisso público do jornal, pois, além de transmitir a informação 

com imparcialidade, o colunista explicou que o objetivo do evento era “discutir a 

democratização da comunicação e a informação de qualidade”. 

 Após essa publicação, a próxima seria vista pelos leitores apenas no dia 1º de 

dezembro de 2009 com o artigo assinado pelo empresário Janguiê Diniz. Sabe-se que a 

seção de opinião é o local onde, claramente, o leitor tem noção de que está tendo acesso 

a um juízo específico sobre determinado tema. Mas também, sabemos que os artigos de 

opinião dos jornais passam por um processo de edição e, nesse processo, ao contrário do 

que muitos imaginam, nada impede que as escolhas possam ser induzidas em favor dos 

que corroboram com os interesses do veículo. Como revelou Ivanildo Sampaio: “Cuido, 

especificamente, dos editoriais do jornal e da parte dos artigos assinados. Sou eu que 

seleciono os artigos, aceito ou não aceito colaboradores novos” (ANJOS, 2011, p.127). 
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E o texto de Janguiê Diniz condiz exatamente com a posição da grande mídia, e do 

Jornal do Commercio, sobre a Conferência. 

 O artigo inicia com exemplos de ameaça à liberdade de imprensa e de expressão 

em países da América Latina. Mencionando a Venezuela, o Equador e a Argentina, o 

autor cita frases como “fechar jornais e emissoras de rádio e TV”, “evitar distribuições 

de jornais” e atribui essas atitudes aos presidentes destes países. Em seguida, liga as 

questões externas ao momento político do Brasil e, ao falar sobre a realização da 1ª 

Confecom, diz: “Notícias nos dão conta de que o atual governo irá defender a criação de 

um marco regulatório para arbitrar indenizações e direitos de resposta nos meios de 

comunicação”. Nesse ponto, talvez, fosse importante o autor esclarecer as fontes nas 

quais se baseia para tal comentário, já que havia posicionamentos divergentes e 

conflitantes acerca do evento. Por exemplo, se essas notícias mencionadas forem 

provenientes dos principais meios de comunicação de massa, que fazem parte dos 

conglomerados de mídia brasileiros, existe a consciência de que os seus discursos 

podem estar sob a influência de interesses particulares. Em contrapartida, se forem 

provenientes dos meios alternativos ou dos movimentos sociais, surgem novos 

questionamentos. Afinal, esses eram justamente os grupos que vinham lutando há anos 

pelo debate aberto sobre a comunicação no País. 

Considerando que o jornal deve promover a pluralidade de fontes, a escolha da 

divulgação deste artigo não pode ser totalmente criticada, pois a primeira nota publicada 

no JC sobre a Conferência fazia referência a argumentos positivos. Porém, ao considerar 

o tamanho do espaço concedido a ambas as publicações, observa-se um desequilíbrio 

em benefício à tentativa de deslegitimação da 1ª Confecom. O artigo adquire maior 

poder de influência por ter sido publicado no mês de realização da etapa nacional, 

enquanto o texto da coluna, que trazia como fonte o deputado federal, foi publicado 

cerca de três meses antes. Isso significa que é maior a probabilidade de o leitor que 

utiliza apenas o JC como canal de informação ser influenciado pelo artigo de opinião, já 

que, provavelmente, não se lembraria da outra publicação. 

 A partir desse material, o Jornal do Commercio perde toda a sua postura de 

neutralidade com as notas que foram publicadas na coluna de Cláudio Humberto no mês 

de dezembro. Durante a realização da etapa nacional em Brasília, o jornal trouxe duas 

notas na seção. A primeira, do dia 16 de dezembro de 2009, chamava a 1ª Confecom de 

“esquisitíssima”. Já a segunda, de 17 de dezembro de 2009, intitulava-se “Fascista” e, 

além de distorcer o propósito do evento, o deslegitimava completamente: “muitos dos 
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que defendem teses de inspiração fascista, como „controle social‟ da mídia, são figuras 

bizarras e cheias de rancor por não terem espaço na imprensa. Sobretudo por 

incompetência”. E, como se não bastasse, após o encerramento do evento, o mesmo 

colunista publicou, em 19 de dezembro, outra nota chamando de fascistas as propostas 

da Conferência. 

 Sabemos que “aparentemente a coluna tem caráter informativo, registrando 

apenas o que está ocorrendo na sociedade. Mas, na prática, é uma seção que emite 

juízos de valor, com sutileza ou de modo ostensivo” (MELO, 2003, p.142). Emitir 

opiniões e explicar ao leitor o porquê da defesa desses pontos de vista é diferente de, 

simplesmente, jogar ao leitor expressões sem contextualizações e/ou justificativas. 

A respeito da atitude do jornalista Cláudio Humberto, o Jornal do Commercio 

poderia se defender dizendo que esta é uma parte comprada de outro periódico. Porém, 

o argumento se desintegra, pois se o veículo compra uma seção é porque confia no 

profissionalismo do responsável por ela e, geralmente, está de acordo com as suas 

convicções. A forma como Cláudio Humberto transmitiu informações/opiniões foi 

totalmente pessoal. Diferente do que se pode observar na nota de 17 de setembro que, 

como já vimos, utilizou uma fonte para expor determinada visão. 

 Para encerrar, a última nota publicada em 2009 sobre a Conferência de 

Comunicação foi na coluna Repórter JC de 25 de dezembro. Preservando a neutralidade, 

o texto trazia uma citação do jornalista Alberto Dines a respeito do evento e que, nas 

entrelinhas, expunha uma provocação ao fato de alguns segmentos políticos não se 

mobilizarem para a defesa da democracia plena por meio da 1ª Confecom. 

 Pelo material analisado, percebe-se que o JC não é tão isento quanto preza o seu 

diretor de redação. Como se pode observar abaixo, a classificação negativa das notícias 

prevalece na amostra. Tal sistematização baseia-se nas possíveis intenções do jornal em 

relação à Conferência percebidas na análise textual de cada publicação. 

 

Quadro 1 – Resumo dos materiais publicados no JC 

 17/09 10/10 09/11 01/12 16/12 17/12 19/12 25/12 

Gênero 

Jornalístico 
Coluna Coluna Coluna Artigo Coluna Coluna Coluna Coluna 

Classificação 

da Notícia 
Positiva Neutra Neutra Negativo Negativa Negativa Negativa Neutra 

Quantidade 

de Fontes 
1 - - 

Não se 

aplica 
- - - 1 

Tipo de 

Fontes 

Poder 

Público 
- - 

Não se 

aplica 
- - - 

Sociedade 

Civil 

*O endereço eletrônico das publicações do JC encontram-se nas Referências deste artigo. 
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No entanto, apesar de ser contra as discussões promovidas pela 1ª Confecom, o 

JC ofereceu ao público espaço, mesmo que pequeno, para o debate. Talvez, por 

preferirem tratar de um tema desconfortável para evitar possíveis críticas e/ou 

cobranças de leitores atentos que pudessem desconfiar da credibilidade jornalística do 

veículo, o que o prejudicaria enquanto empresa que depende de vendas. Ou talvez, por 

se preocuparem com os interesses dos seus leitores, o que é duvidoso já que não foi 

observada disposição igualitária para a manifestação e defesa das diferentes opiniões 

sobre o evento. Aliás, nem se pode dizer que as publicações trouxeram fontes de 

informação. Apenas na primeira nota havia citações do deputado federal Paulo Rubem 

(Poder Público) e, na última, uma citação do jornalista Alberto Dines (Sociedade Civil). 

A outra fonte de opinião veio por intermédio de um artigo. Já as demais publicações, ou 

eram neutras, ou colocavam em evidência a opinião do colunista. 

 

Outro lado da 1ª Confecom 

Com a proposta de conferir o espaço que temas relativos à comunicação obtêm 

nos próprios meios de comunicação, tenta-se levar ao conhecimento público a hipótese 

de que a grande mídia, sob o poder de uma minoria, nem sempre tem interesse em 

promover questões e discussões sobre o assunto. Ou melhor, o interesse maior está em 

dificultar a presença do debate acerca da comunicação enquanto direito humano junto às 

massas populares. Assim, a partir da análise das publicações do Jornal do Commercio, 

chega-se a conclusão de que: primeiro, os assuntos 1ª Confecom e suas propostas não 

eram convenientes à imprensa; segundo, informações descontextualizadas foram 

transmitidas para moldar e dificultar a formação de uma consciência crítica dos leitores.  

Com isso, pode-se considerar que a pesquisa alcança seu objetivo ao demonstrar 

que o assunto, além de ser pouco abordado, é ofuscado por interesses particulares que 

não preservam a moral e a ética jornalística. Mas também se pode considerar que o 

trabalho ultrapassa os planejamentos iniciais ao investigar o processo de realização da 

Conferência. Afinal, que o tema não era bem vindo aos empresários da comunicação, já 

era esperado. No entanto, os responsáveis pela organização do evento, que tinham entre 

inúmeras funções a de promover a divulgação, cumpriram com esse dever?  

Apesar de não ser o foco prioritário do trabalho, é importante destacar o descaso 

do Governo de Pernambuco com o processo de realização da 1ª Confecom e, 

consequentemente, as falhas na divulgação do evento em âmbito local. Como afirmou 

em entrevista Renata Stadtler, atual assessora de imprensa da Secretaria de Ciência, 
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Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Recife que participou da 

coordenação da Conferência na etapa estadual: “Eu mesma não colocava muita fé que [a 

1ª Confecom] ia acontecer como aconteceu e na data que aconteceu. Então, nós 

chamamos a Conferência Estadual na véspera [...]” (ANJOS, 2011, p.137). Comentando 

sobre os atrasos das iniciativas governamentais para o processo de Conferência no 

estado, Ivan Moraes Filho, militante em movimentos de direitos humanos e que 

participou da etapa nacional em Brasília, acredita que este não era um tema de 

prioridade: “Eu não quero especular e dizer que o Governo [Estadual] não queria 

realizar a Conferência. Não pareceu ser prioritário [...]. Talvez eles achassem que outras 

coisas eram mais importantes” (ANJOS, 2011, p.107).  

Diante disso, comenta-se também a deficiência no trabalho de realização do 

evento. Para a etapa realizada em Brasília, existia a Comissão Organizadora Nacional 

(CON) que, formada por representantes do poder público, da sociedade civil e do 

segmento empresarial, era responsável por deliberar, organizar e programar 

oficialmente a 1ª Confecom. Já em âmbito local, cada unidade federativa deveria criar 

uma Comissão Organizadora Estadual (COE) com as mesmas funções. Dessa forma, o 

então secretário de imprensa de Pernambuco, José Evaldo Costa, convocou audiências 

públicas para eleger os membros da COE-PE. Entre as atribuições da equipe que se 

formou, estavam os preparativos da Conecom-PE, a condução do processo eleitoral dos 

delegados que seguiriam para a etapa nacional e a contribuição nas ações de divulgação 

das fases preparatórias, regionais e estaduais na mídia local. 

Porém, sobre a divulgação, Renata Stadtler disse que “em Pernambuco, os 

veículos de comunicação preferiram fazer de conta que não estava acontecendo a 

Conferência. Nem bateram, nem elogiaram, simplesmente, adotaram a postura de 

ignorar” (ANJOS, 2011, p.136). Apesar disso, ela considerou que a Comissão cumpriu 

com a função “porque fez uma mídia de televisão e uma mídia de rádio paga. Já que os 

veículos queriam ignorar que a Conferência existia, o Governo Estadual decidiu bancar 

publicidade” (ANJOS, 2011, p.137). E ainda comentou: “nas cidades do interior, nós 

tivemos acesso às rádios. Nessas cidades, nós adotamos a estratégia de contratar [o 

poeta paraibano] Jessier Quirino para nos ajudar na divulgação” (ANJOS, 2011, p.137). 

O mesmo não ocorreu na capital e na região metropolitana de Pernambuco. 

 

Aqui, só houve mesmo publicidade porque não havia interesse dos 

veículos em divulgar a Conferência. E nós já sabíamos disso, até 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 14 

porque o segmento dos empresários estava presente na Comissão 

Organizadora Estadual então, em tese, eles faziam parte da 

divulgação. [...] Eles eram da Comissão Organizadora para impedir 

[...] que a Conferência Estadual criasse propostas que viessem a 

incomodá-los. (ANJOS, 2011, p.137). 

 

É claro que esse fator, por si só, não justifica a ausência ou pouca presença do 

assunto nos jornais. Afinal, as redações dos veículos de comunicação devem trabalhar 

de modo independente, sem aguardar as iniciativas das assessorias de imprensa – apesar 

de estas funcionarem como uma base ao processo de apuração e produção midiática ao 

mediar fontes, sugerir pautas, transformar informações em notícias e permitir acesso a 

dados exclusivos. Dessa forma, se o planejamento de divulgação desenvolvido pela 

COE-PE ocorresse de modo mais efetivo, o tema, talvez, obtivesse maior espaço nos 

meios de comunicação locais. Embora não acredite que esse espaço fosse muito maior 

em relação ao já observado, é possível considerar que o reforço no trabalho de 

assessoria de imprensa pudesse provocar uma diferença positiva nessa questão. 

Como membro suplente da COE de Pernambuco, a jornalista Cátia Oliveira, que 

participou da 1ª Confecom como delegada do segmento de comunicação, também 

comentou sobre a divulgação do evento: “Creio que, se houvesse interesse, a mídia local 

poderia ter divulgado mais e melhor as atividades da 1ª Confecom no Estado. [...] Mas 

também, creio que houve uma falta de planejamento estratégico de divulgação na mídia 

[...]  por parte do governo do estado” (ANJOS, 2011, p.144). Assim, a pesquisa 

considera absurdas as constatações aqui destacadas, pois há anos o Brasil lutava para a 

realização do debate amplo e democrático acerca da comunicação e, finalmente, quando 

surge a primeira oportunidade de isso se concretizar, esbarramos na indiferença e na 

desatenção de alguns para o momento histórico que vivia o País. 
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