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RESUMO - É inegável a importância do jornalismo na sua missão de informar à 
população a respeito da realidade política e os rumos possíveis colocados à sociedade na 
busca de soluções para os seus problemas. Através do noticiário político o povo pode 
fiscalizar se os governantes estão cumprindo com seus deveres e promessas de 
campanhas, subsidiando as razões para o cidadão decidir em quem deve votar nas 
eleições. Este trabalho analisou a cobertura em um dos jornais impressos de maior 
circulação no estado de Pernambuco, o Jornal do Commercio, em período não-eleitoral 
para evitar que o clima acirrado das campanhas dificultasse a percepção do nível de 
racionalidade existente no debate articulado pelo jornalismo. O resultado identificou 
que, em geral, não houve um debate significativo para o esclarecimento dos cidadãos. 
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 Introdução 

Dentro do jornalismo impresso, a cobertura política se configura numa das 

mais importantes para a sociedade democrática por ser um dos principais meios 

através dos quais a população conhece as ações dos seus governantes. Assim, o objeto 

de estudo selecionado na presente pesquisa foi o Jornal do Commercio, um dos 

maiores e mais lidos periódicos do Estado de Pernambuco. O objetivo do trabalho é 

avaliar de que forma está sendo feita a cobertura neste veículo em um período não-
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eleitoral, utilizando como categorias de análise, principalmente, a relevância dos 

assuntos selecionados na agenda e a diversidade de fontes e versões dos vários setores 

sociais que se verifica na construção das notícias. A pesquisa parte do pressuposto que 

tradicionalmente a cobertura política não prioriza o debate racional e pluralista das 

questões controversas. Assim, nossa hipótese foi construída supondo que, apesar do 

conceito de ser um veículo de referência em Pernambuco, não há uma cobertura 

política adequada no sentido de conferir à discussão pública a capacidade de 

esclarecer significativamente os cidadãos para um exercício responsável dos seus 

direitos e deveres políticos.  

O período não-eleitoral foi escolhido para análise por ser uma época em que as 

atenções não estão voltadas para políticos em campanha: está se retratando o que os 

políticos eleitos já há algum tempo estão fazendo ou deixando de fazer, quais suas 

posturas diante de crises, quando não estão preocupados com a própria reeleição ou a 

de seus aliados. Portanto, é justamente nesse período em que o cidadão tem a 

oportunidade de observar os políticos mais atuantes e com melhor conduta ética e de 

fiscalizar o que estão fazendo efetivamente, no dia-a-dia. Entende-se o bom 

jornalismo político como aquele que prioriza a ampla cobertura de fontes e versões 

sobre os fato, construindo assim um panorama igualitário e representativo que permita 

ao leitor formar sua opinião. É válido lembrar que não se pretende aqui incorrer no 

mito do jornalismo totalmente imparcial.  

O trabalho teve como objetivos específicos analisar temas e matérias 

publicados, para mensurar os efeitos positivos ou negativos na discussão racional dos 

cidadãos em relação ao assunto; verificar a relevância social dos assuntos abordados; 

identificar a frequência com que o jornal procura fontes diversificadas (além dos 

representantes políticos, entidades independentes como representantes de órgãos de 

classe, da sociedade civil, ONG’s, especialistas, cientistas, populares, etc.) na 

elaboração das matérias; traçar o espaço dos diversos níveis de fonte (nacional, 

estadual, municipal); conferir a ocorrência do gênero masculino e feminino como 

fontes, a fim de que possamos averiguar a dimensão da participação política da 

mulher nas discussões públicas; mensurar se há equilíbrio nas fontes entrevistadas, no 

caso, espaço ocupado pela situação (governo) e oposição; por fim, avaliar se as 

matérias contemplam diversas versões de um fato, ou se há a predominância de 

apenas uma, o que seria uma reafirmação da ideologia dominante.  
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Para este caso, foram considerados blocos de notícia, ou seja, a diversidade de 

fontes de uma matéria seria considerada valida se duas notícias com um tema 

semelhante e diagramação que indicasse conexão entre as duas apresentasse diferentes 

versões do mesmo fato. Também foi levada em consideração a chamada diversidade 

aparente, quando várias fontes foram consultadas, mas se inseriam numa mesma 

versão sobre o fato.  

O corpus foi composto de 124 matérias do mês de agosto de 2011. Essa 

análise foi feita de forma qualitativa e quantitativa, em uma ficha de registro, através 

das seguintes categorias: tipo de notícia, versões, posicionamento, representação dos 

candidatos “menores”, ator político, tipo de fonte, nível de cobertura e sexo das 

fontes. As informações obtidas foram registradas e processadas para verificar a 

frequência em porcentagem para cada caso. A partir desse resultado, foram gerados 

gráficos que corroboraram com os princípios teóricos estudados na elaboração do 

trabalho. Na segunda parte do trabalho, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com os editores de Política do Jornal do Commercio para avaliar o posicionamento de 

cada um em relação aos dados e pressupostos da pesquisa. 

Referencial Teórico 

Com a imprensa, o povo (ou o público) se reconhece como esfera de poder. “O 

interesse público na esfera privada da sociedade burguesa não é mais percebido apenas 

pela autoridade, mas também é levada em consideração pelos súditos como sendo sua 

esfera própria” (HABERMAS, 1984, p. 38). A imprensa aos poucos se torna uma 

fiscalizadora, em prol dos interesses da opinião pública. Entretanto, a imprensa hoje 

encontra-se muitas vezes associada a diversos patrocinadores e empresas, que muitas 

vezes envolvem políticos. Assim, o jornalismo como empresa acaba muitas vezes 

cedendo a interesses que não são os da maioria da população. Mesmo assim, a visão de 

que a imprensa é imparcial continua pairando sobre a população. O Jornal do 

Commercio, no caso analisado, possui parceria direta com muitas empresas, visto que o 

próprio dono do jornal, João Carlos Paes Mendonça, é um dos maiores empresários de 

Pernambuco e tem boa parte das ações nos principais Shopping Centers do Recife. 

Desta maneira, foram levadas em conta as principais teorias do jornalismo nesta análise, 

visando abordar, de acordo com o ponto de vista de cada autor, de que forma o trabalho 

do jornalista e a empresa no qual ele trabalha puderam interferir nos resultados. 
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Primeiramente, levamos em conta as ideia de David Manning White (1999), 

que conceituou os gatekeeper, ou seja, as barreiras pelas quais a notícia passa até ser 

publicada, do repórter ao editor-chefe. “Através do estudo das razões apresentadas para 

a rejeição de notícias, podemos verificar como a comunicação das notícias é subjetiva, 

como tem por base o conjunto de experiências, atitudes e expectativas do gatekeeper” 

(WHITE, 1999, p. 151). Portanto, consideramos que, por mais que exista a hierarquia da 

empresa, muitas das decisões a respeito da abordagem da matéria são feitas pelo próprio 

jornalista, não há a exclusão da ação humana. Consideramos também o news making de 

Gaye Tuchman (1999), que afirma que os jornalistas utilizam o argumento de que seu 

trabalho é objetivo para evitar repressões por serem julgados parciais. Além de os 

procedimentos usados pelos jornalistas na produção do produto-notícia servirem para 

que o jornalista se esquive do risco de desagradar alguém com algo que tem divulgado, 

esses métodos são necessários inclusive para manter o funcionamento das rotinas de 

produção. Além disso, torna o trabalho mais rápido, visto que é preciso velocidade nas 

redações.  

Todo jornal tem a sua política editorial, mesmo que velada, para não conflitar 

com as normas éticas. Essa política não é algo que os novatos aprendem de pronto, mas 

que com o tempo vai sendo percebida e interiorizada pelos profissionais que ali 

trabalham. 

Basicamente, a aprendizagem da política editorial é um processo 
através do qual o novato descobre e interioriza os direitos e as 
obrigações do seu estatuto, bem como as suas normas e valores. 
Aprende a antever aquilo que se espera dele, a fim de obter 
recompensas e evitar penalidades (BREED, 1999, p. 154-155). 

 Hall (1999, p. 224-225) observa que as notícias precisam ser subdivididas e que 

dentre elas, os jornalistas precisam escolher quais são as mais interessantes para o 

público. Embora não existam padrões rígidos que determinem quais são os fatores que a 

tornem passíveis de publicação, “o jornalismo tenderá a realçar os elementos 

extraordinários, dramáticos, trágicos, etc., numa “estória” para reforçar a sua 

noticiabilidade” e notícias com tal potencial serão naturalmente vistas como tendo 

maior força de noticiabilidade. Nesse processo de significação e contextualização da 

notícia, os jornalistas tomam como base o consenso da sociedade (ou o que pressupõem 

ser o consenso da sociedade). Por isso, acabam reproduzindo os discursos e difundindo 

o senso-comum, o que já é pressuposto pela sociedade, perpetuando as ideias e 

ideologias pré-existentes. Até porque, ao traduzir os fatos para as pessoas, os media 
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precisam seguir a mesma linguagem daquelas pessoas. Por isso é enorme a 

responsabilidade do jornalista, já que, conforme Hall (1999, p. 228), é ele que se 

constitui, muitas vezes, na única fonte de informação sobre acontecimentos importantes.  

 Dentro da rotina de trabalho de produção, os jornalistas têm pouco tempo para 

apurar os fatos. Além disso, a sociedade espera que ele fale com as autoridades no 

assunto. Assim, se acontece um caos nos aeroporto, por exemplo, ele provavelmente irá 

procurar um pronunciamento do presidente da Infraero. Assim, “queremos chamar a 

atenção para as mais rotineiras estruturas de produção de notícias, para observar como é 

que os media vêm, de fato, e em última instância, a reproduzir as definições dos 

poderosos, sem estarem, num sentido simplista, ao seu serviço” ( HALL, 1999, p. 228). 

Da mesma forma, muitas vezes o que essas autoridades dizem é por si só notícia. No 

caso dos políticos, isso é muito comum. Aliado a isso, muitas vezes os jornalistas 

dependem dessas autoridades para ter acesso a determinados fatos. 

Resultados Alcançados 

 Na análise de 124 matérias do mês de agosto de 2011, concluiu-se que, em geral, 

não houve uma contribuição satisfatória para o esclarecimento político dos cidadãos. 

Com exceção de cadernos especiais, que abordam episódios históricos, a maioria das 

matérias abordou embates entre políticos e bastidores da vida política, chegando a ser 

demasiadamente personalista. Dessa forma, os políticos são colocados para a população 

como se fossem celebridades com uma vida dissociada do povo. Além disso, não houve 

preocupação dos jornalistas autores das matérias no sentido de conectar os fatos à 

realidade social, induzindo os cidadãos à posição passiva de meros espectadores, sem 

consciência da vinculação de sua qualidade de vida com aquele debate.  

Foram elaborados então, uma série de gráficos para demonstrar os resultados da 

pesquisa. O primeiro deles diz respeito ao Tipo de Notícia. 
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53%
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Gráfico 1: Tipos de notícia 

 Aqui, praticamente metade das matérias não foi reconhecida como relevante 

para uma controvérsia significativa, ou seja, não tinha significado que implicasse em 

um debate político pertinente. O ideal seria que o jornal trouxesse 100% de matérias, ou 

próximo disso, que fossem relevantes para o esclarecimento político sobre os problemas 

da população. Nesse quesito, os resultados deixaram bastante e desejar. 
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uma fonte     

19%

Mais de uma 
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significativa    

24%

Mais de uma 
versão com 
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sem sentido ou 
marginalizada

7%

Não se aplica
14%
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Gráfico 2: Versões 

 No gráfico 2, referente à diversidade de matérias analisadas, observamos 

predomínio de versão única com uma ou mais fontes, evidenciando inexistência de 

preocupação com o estabelecimento de debate racional sobre os problemas abordados. 

Portanto, é lamentável que apenas 24% das matérias tenham apresentado diversidade 

significativa de versões, um número preocupante, pois este deveria ser o tipo de matéria 

mais almejada pelos jornalistas. 19% das analisadas apresentaram única versão com 

fontes diferentes que possuem a mesma visão sobre o fato, algo perigoso, pois pode 

enganar o leitor fazendo-o acreditar que há diversidade significativa. 7% das matérias 

apresentaram mais de uma versão com diversidade sem sentido ou marginalizada (uma 

versão privilegiada, o que leva o leitor considerar as outras como falsas.) 
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Gráfico 3: Posicionamento 

 

 Neste terceiro gráfico foi analisada a frequência com que são contemplados os 

posicionamentos dos políticos no poder e da oposição. Foi observado que apenas 20% 

das matérias apresentaram versões de ambos os lados. A respeito das matérias que 

apresentaram apenas uma versão, houve uma diferença gritante: 39% apresentaram 

opinião apenas dos políticos no poder, contra 13% dos partidos da oposição. Estes 

dados indicam uma inclinação ideológica proposital do jornal. Essa postura não se 

justifica na política, pois as opiniões de ambos os lados (políticos no poder e oposição) 

devem ser mostradas de forma igualitária para o cidadão, para que este seja capaz de 

formar sua opinião e tenha condições manter o que concorde ou de mudar o que lhe 

desagrade em uma próxima eleição, através do voto. 

 

50%
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Gráfico 4: Nível de cobertura 
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 O aspecto analisado nesse gráfico foi o nível de cobertura e suas hierarquias. 

Analisamos se o Jornal dá mais cobertura às notícias relacionadas à presidência e ao 

Congresso Nacional, do que às notícias de interesse estadual ou às notícias de cobertura 

municipal. 

Assim, analisou-se que 50% da cobertura do jornal é de nível nacional. Esse 

valor somado às matérias de nível nacional e estadual (7%) e nacional e municipal (2%) 

totaliza 59%. Este percentual é preocupante, porque implica que grande parte das 

informações acabam derivando de outros meios a nível nacional, produzidas nos 

grandes centros econômicos e administrativos do país. Dessa maneira, corre-se o risco 

de o jornal perpetuar o discurso desses centros de poder. As notícias de cobertura a nível 

exclusivamente estadual estão em apenas 7% dos casos. Se esse valor for somado com 

as notícias que mesclam cobertura estadual com nacional (7%) e com municipal (3%), 

tem-se apenas 17%. É uma representação muito pequena. Já a cobertura a nível 

municipal sozinha forma 31% dos casos, e no total, 36%. É uma boa porcentagem. O 

único problema é que geralmente as notícias ficam voltadas principalmente para os 

acontecimentos do Recife, por ser a capital administrativa do estado. Em seguida, 

priorizam Olinda e Jaboatão dos Guararapes. As cidades do interior só são 

representadas praticamente em casos específicos de escândalos e envolvimento dos 

políticos com corrupção. 

Feminino
4%

Masculino
60%

Feminino e 
masculino

15%

Não se aplica
21%

Sexo

 

Gráfico 5: Sexo 

 Por fim, foi analisado a distribuição de fontes do sexo masculino ou feminino na 

produção das matérias. Nesse caso específico, buscou-se saber se há uma preferência de 

homens ou de mulheres como atores nas matérias. A diferença foi gritante. Apenas 5% 

das matérias analisadas foram produzidas com a utilização de fontes exclusivamente 
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femininas, contra 76% que utilizaram fontes exclusivamente masculinas. Em apenas 

18% dos casos tanto homens quanto mulheres foram ouvidos para a produção das 

matérias. 

Análise de entrevistas com editores de Política do JC 

 As entrevistas com os editores do caderno de Política do JC, Ciro Carlos Rocha 

e Márcio Didier, foram realizadas no final de abril e no final de maio de 2012, na sede 

do Jornal do Commercio, em Recife, PE. A opinião dos dois foi comparada e 

destacamos aqui os excertos mais relevantes para a pesquisa. 

 Inicialmente, foram explorados os critérios de seleção da pauta do caderno de 

Política como uma das fases mais importantes da produção jornalística. Ciro Rocha, 

editor-chefe, afirmou que existe uma infinidade de critérios para a definição de pauta. 

Para ele, depende muito do dia e do momento, devido ao imenso volume de 

acontecimentos e que, justamente por conta disso, a pauta chega a mudar 

constantemente. Sobre as formas de produção da notícia, ele ponderou:  

Então você me pergunta: como é que se define a pauta? Como é que 
se chega à notícia? Várias formas: desde internet, de acompanhamento 
de sites, redes sociais, até o pessoal que liga. Por incrível que pareça 
temos grandes reportagens que foram feitas com o pessoal ligando 
(ROCHA, 2012, em entrevista à pesquisa). 

 O editor-chefe comentou ainda que o JC já teve sucursal em Brasília, mas foi 

fechada. Portanto, a maior parte da cobertura de fora é feita, de fato, por agência de 

notícias. Há uma parte feita em Recife também, mas essa parte é justamente aquela 

composta por particularidades regionais que não interessariam às agências. 

“Pernambuco tem uma bancada de pessoas que sempre estão envolvidas em 

determinadas atividades, de CPI, etc. (...) com esses personagens locais nós também 

fazemos matérias por aqui”.  

Márcio Didier, por sua vez, comenta que, para a seleção da pauta, o critério é a 

informação:  

É uma questão muito subjetiva, vai de editor pra editor. O que a gente 
acha mais forte ou não, a gente vai elencando o nível de importância 
de uma matéria e outra. Evidentemente que, no geral, com os partidos 
maiores em Política há uma maior abrangência do que com os partidos 
menores. Assim como a Justiça Eleitoral e outros meios de 
comunicação, a gente trata dessa forma. (DIDIER, 2012, em entrevista 
à pesquisa) 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 Didier afirma ainda que gostaria que a pauta sobre Política abordasse mais a 
cidade. Segundo ele, as matérias mais elaboradas têm prioridade na pauta do caderno: 
“um debate sobre a questão do trânsito, saúde, educação, sempre que a gente tem uma 
pauta dessa forma ela ganha destaque na nossa edição acima dos debates políticos, de 
oposição, governo, enfim” (Didier, 2012). Todavia, segundo Didier, nem sempre essa 
tentativa de abrangência é possível, porque além das hard news, só há possibilidade de 
fazer matérias mais diversificadas em anos não-eleitoral. Nos anos de eleição, o Jornal 
trabalha mais com questões partidárias e bate-boca eleitoral, segundo Didier (2012). 
Ciro Rocha (2012) comenta sobre o recurso da Voz do Leitor, que é um canal de 
atendimento ao leitor que recebe sugestões de pauta e sobre o jornal em geral. Ele 
acredita que esse recurso seja um fator que ajude bastante ao leitor a sentir-se 
representado no jornal. Rocha comenta ainda que próximo aos períodos de eleição há 
um imenso volume de sugestões e também de denúncias. Especialmente sobre essas 
denúncias recebidas pelo povo, ele comenta:  

(...) frente a isso nós temos uma praxe: nos só publicamos denúncias 
contra gestões quando a denúncia está formalizada. (...) Mas às vezes 
o sujeito chega aqui só com a fala, às vezes ele não quer nem ser 
entrevistado. (...) Se nós tivermos condições de investigar a matéria, 
nós o faremos, mas denunciar sem um elemento, não tem como, 
porque você pode levar um processo, é perigoso (ROCHA, 2012). 

 Para Didier (2012), o debate político também é de interesse da população. O 

debate pode parecer que interessa apenas aos políticos, mas as matérias políticas estão 

sempre entre as mais lidas do site (JC Online). “Você pode dizer que é assessoria de 

político, mas independe, a verdade é que está sendo uma das mais lidas do site.” 

Durante a entrevista também foi frisada a questão sobre a dificuldade que o leitor tem 

de reconhecer-se nas notícias, em parte por causa de certos termos, devido a certos 

jargões. Didier (2012) comentou que “Política não tem tanto jargão que você precise 

traduzir para a população, porque ela até sabe”. Como exemplo ele cita a foto do ex-

presidente Lula apertando a mão de Paulo Maluf, uma foto que teve bastante polêmica 

nas redes sócias e esteve na capa de muitos jornais locais e do país. “Então você não 

precisa traduzir muito, porque o povo é muito perspicaz com essas coisas e eles notam 

bem o que você está falando e escrevendo” (DIDIER, 2012) Dessa maneira, nota-se 

com essa fala de Didier que o Jornal não tem uma posição que necessariamente 

subestime o leitor, pois espera ou supõe certo grau de conhecimento. E completa: “eu 

acho que não tem tanto mistério a linguagem política” 

 Ciro Rocha (2012) acrescenta ainda que em Política há muita briga e jogo de 

interesses, por isso, muitas vezes, o noticiário fica focado nessa questão. Para ele, os 

políticos brigam até mesmo por questões que não são de interesse da população e 

mostrar isso já é uma forma de trabalhar para que a Política melhore, porque há aí a 
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exposição do que está incorreto e precisa ser mudado. Rocha cita ainda exemplos de 

matérias que podem à primeira vista não interessar ninguém, mas que têm sua serventia, 

o caso da divulgação do orçamento da viagem de uma comitiva de trinta deputados de 

Pernambuco para um congresso em Santa Catarina, que, afinal de contas, não discutiu 

nada de importante. Para Ciro, essa informação acaba se tornando importante, pois 

informa como o dinheiro público está sendo gasto de forma desnecessária. 

Completando, Rocha (2012) lembra outra faceta da cobertura: “Há a chacota também. 

Você já deve ter visto a foto de algum deputado dormindo, ou algo assim. Mas eu não 

sou daqueles que pensa que tem que só criticar, porque existem coisas que avançam”. 

Em seguida, ele deu o exemplo do Projeto Ficha Suja, que foi baseado em iniciativa 

popular e que está avançando. 

 Em relação aos pontos chaves deste trabalho, no qual o entrevistador mostrou os 

gráficos já explanados anteriormente aos editores, vale a longa citação de Márcio 

Didier, sobre o Gráfico 1: 

Nem sempre você vai colocar uma pauta cem por cento de debate. Há 
outras coisas também que interessam. Por exemplo, o debate sobre 
uma vice de um prefeito, não sei se isso seria interessante, ou então no 
interior do estado, como Solidão, que a gente colocou uma matéria no 
domingo passado da vereadora que assumiu com um voto, aí podem 
dizer que Solidão não está próxima a nós, mas é algo curioso, nem 
sempre as matérias levam você a pensar. São matérias curiosas e por 
incrível que pareça, dão muita leitura. A gente sempre tenta mesclar 
os debates que se propõe a fazer com o resto da pauta. Você nunca 
conseguirá fazer uma pauta cem por cento aproveitável para o debate 
político. Você terá outros fatores que indicam e há os fatos curiosos, 
que realmente não contribuem em nada, mas a população gosta. (...) 
eu acredito que você não consegue muita coisa com uma matéria cem 
por cento sisuda, tanto quanto você não pode extrapolar demais uma 
matéria que não vai adiantar de nada pra população (DIDIER, 2012). 

 Aqui, Didier chama a atenção que é necessário ter equilíbrio, porque não 

considera um jornal totalmente repleto de notícias sérias como produtivo. Mas será que 

um jornal precisa necessariamente ser sério para gerar controvérsia de opiniões, mais 

especificamente, um debate?  

 Ciro Rocha, quando confrontado pelos mesmos dados do Gráfico, alegou 

desconhecimento das matérias (a entrevista foi realizada menos de um ano depois da 

análise do material) e que por isso não seria tão fácil falar sobre o assunto. Mas ele 

admite que possa existir matérias não passíveis de controvérsia significativa, mas que 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
foram consideradas importantes. Ele diz que entende que o número foi alto, mas cita um 

exemplo para demonstrar a importância de certas matérias com uma aparência de sem 

sentido para a população “Aí tomemos como exemplo a matéria: Governo decide liberar 

FGTS para todos. O desempregado irá se importar com isso? Não. Lembrando que 

estou aqui falando em tese”. E conclui dizendo que “deve ter grupos de notícias que à 

primeira vista só interessam aos políticos, mas quem elege os políticos somos nós” 

(ROCHA, 2012). 

 Em seguida, o entrevistador apresentou o Gráfico 2 e frisou o alto número de 

matérias com fonte e versão única. Ciro Rocha defende que seria o caso de uma análise 

de cada matéria para verificar a questão, mas cita um exemplo que vale outra longa 

citação: 

Se for uma matéria de comportamento, ou de bastidores de uma sessão 
(de algum fórum do governo), você vai relatar as suas impressões, o 
que você viu mesmo. Mas se você faz uma matéria em que alguém faz 
uma avaliação desses bastidores, dessas conversas, ou jogar um 
assunto para ver como repercute entre os políticos, isso é válido. Mas 
como eu disse, falar disso sem ter conhecimento das matérias é difícil. 
Uma vez, fui cobrir já faz algum tempo uma sessão na Assembleia, 
onde acontecia uma sessão de votação secreta. Mendonça Filho era 
deputado estadual (na época PFL) e ele estava propondo uma 
homenagem a um historiador, político do PCB. Era um sujeito muito 
respeitado, mas era comunista (ou seja, de orientação política 
contrária a Mendonça). A sessão terminou, o projeto não foi aceito e 
um deputado comemorou, aplaudindo. O voto era secreto, mas um 
deputado comemorou, que era o então deputado federal Severino 
Cavalcanti. Então eu, quando fui escrever a matéria, narrei tudo o que 
aconteceu e disse que a votação era secreta e pelo menos um voto foi 
revelado, que foi o desse deputado que comemorou. Não falei com ele 
no dia, porque não dava mais tempo para apurar isso e publicar a 
matéria, mas falei com ele no dia seguinte e o deputado não negou 
(ROCHA, 2012). 

 Didier (2012), por sua vez, salienta que ouvir o outro lado é uma regra 

importante do jornal. Ele diz que a impossibilidade de escutar o outro lado se dá por três 

razões: um dos lados não quer se pronunciar; a matéria não traz nenhum tipo de prejuízo 

a ninguém e é exclusiva ou a limitação de horário. Em relação ao segundo ponto, ele 

exemplifica: “(...) hoje mesmo nós tivemos uma matéria sobre uma possível chapa do 

PSB, seria o Geraldo Júlio, com o do PTB, o Antônio Luís Neto, eles formariam essa 

chapa.” Ele afirma que esse tipo de informação não prejudicaria ninguém e completa 

“Como essa informação seria só nossa, a gente apurou nossa parte, mas não procurou os 

envolvidos, por um motivo simples: poderia vazar e a informação não seria só nossa” 

(DIDIER, 2012). 
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 Ainda em relação ao Gráfico 2, perguntou-se sobre os 7% de matérias com 

diversidade de opiniões marginalizada, ou seja, quando uma opinião sobressai entre as 

demais, o que leva o leitor considerar as outras como falsas. A esse respeito, Didier 

(2012) reconhece que pode ter sido falha do Jornal, na hora da edição, mesmo com o 

desconhecimento das matérias-objeto de análise desta pesquisa. Ele prossegue, falando 

a respeito da confiabilidade entre editor e repórter, porque há uma certa liberdade para 

este último, em relação à elaboração das matérias. “Se o repórter acha que é de tal 

forma, na maioria das vezes a gente não muda a matéria, porque respeitamos a opinião e 

o texto do repórter” (DIDIER, 2012). Ele assegurou ainda que, para garantir tal 

liberdade, as matérias são assinadas, principalmente as analíticas, porque elas deixariam 

o repórter mais à vontade para passar suas impressões em relação ao ocorrido. Ele 

reafirma o reconhecimento do possível erro e comenta “Acho que às vezes pode uma 

opinião sobressair e que a gente não estar atento, do mesmo jeito que algumas vezes 

passa na suíte que a gente não historia o fato e já ‘foi’, porque é muita coisa na cabeça 

da gente” (DIDIER, 2012). Concluindo, ele acrescentou: “Tem dias que a gente 

comenta que determinada matéria poderia ter sido puxada mais para um lado, mas aí já 

passou. O bom do jornal é isso, que você fez algo um dia e no outro dia pode refazer e 

fazer bem feito”. 

 Ciro Rocha (2012), com uma opinião um pouco diferente da de seu colega, 

argumenta:  

Em tese falando, novamente, existem matérias que a gente também 
tem que dar uma interpretação, não são só aquelas informativas. Então 
a gente interpreta da maneira que sacou como mais [correta]. Porque 
vamos supor, todos os indícios que você colheu na sua apuração 
apontam para determinada conclusão. O sujeito pode negar que esteve 
na reunião e outras três pessoas dizem que ele estava. E aí? Estou 
falando sempre em tese aqui, como já dito. Então, muitas vezes o 
político nega tal informação por não querer que saia em uma hora que 
não seja conveniente pra ele, há todo um jogo de interesses (ROCHA, 
2012) 

 Rocha vai atentar sobre alguns cuidados que os jornalistas de Política devem ter, 

principalmente em relação às fontes, e pondera também que é preciso um 

direcionamento entre as muitas versões a respeito de uma matéria: 

Nós de Política devemos ter um cuidado especial com o texto, não podemos 
deixar claro algumas coisas, porque o leitor tradicional, ele está lendo aquilo, 
ok. Mas o político vai ler aquilo e vai tentar adivinhar qual a fonte que 
passou determinada informação (que não lhe é favorável) e vai perguntar ao 
jornalista, mas nós não podemos revelar as fontes. Então é preciso ter todo 
um cuidado, de fato. *corta* Por exemplo, ontem nós saímos da redação 
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quase meia-noite, por causa dessa confusão do João da Costa. E houve 
muitas versões sobre o ocorrido, algumas direcionadas de forma que 
prejudicasse o envolvido no fato, enfim. Nós temos que dar um 
direcionamento (ROCHA, 2012). 

 Foram feitas perguntas para reforçar a questão do distanciamento entre Política e 

cidadãos e, nesse sentido, Ciro Rocha (2012) lembrou novamente a Voz do Leitor, cujo 

sistema ele descreveu: “Por exemplo, foi feita a triagem e uma demanda foi mandada 

para o caderno de Política e nossa equipe tem um prazo pra cumprir. (...) essa área do 

jornal está sendo reforçada para facilitar a triagem e mandar para as editorias com prazo 

para ser cumprido”.  

 Por fim, a respeito do acompanhamento de obras e promessas feitas pelos 

candidatos, Rocha e Didier deram opiniões parecidas, explicando que o Jornal tenta à 

medida do possível acompanhar as obras políticas. “Sempre em ano de campanha, 

quando eles lançam os planos de governo, a gente geralmente cobra, coloca um 

carimbo. Quando eles fazem qualquer promessa, a gente cobra.” (Didier, 2012) 

Considerações Finais 

De maneira geral, a cobertura jornalística do Jornal do Commercio se afasta do 

modelo proposto pelos teóricos. Além disso, grande parte do espaço é destinado a brigas 

político-partidárias e outras questões que não levantam discussões relevantes para o 

cidadão comum. Além disso, há um afastamento da realidade política do cotidiano das 

pessoas, quando estas devem estar conscientes que o seu papel é fundamental e que a 

política interfere diretamente no cotidiano dos cidadãos. Essa deficiência provavelmente 

teria a ver com a política editorial do jornal e também com a uma falta de tempo para 

aprofundar as questões, visto que o jornal precisa obedecer a um processo de produção. 

Contudo, não foi observado, de modo geral, nas entrevistas com os dois editores, uma 

intenção gritante de subestimar o cidadão ou mesmo a tentativa de tirar o cidadão de sua 

posição legítima de ator político, debatedor de ideias e criador da sua própria opinião. 

Aliás, o Jornal parece dar abertura ao seu público para que sugira matérias e tenha certa 

influência na pauta, principalmente com a internet, que abriu um canal mais direto com 

o leitor. 

Contudo, foi passada de forma sutil a política de interesse do Jornal enquanto 

empresa, nos momentos em que se falava que as matérias mais descontraídas possuíam 

uma alta popularidade na internet, possuíam muitas visualizações. Algumas frases 

poderiam ser resumidas, a grosso modo, como “o povo gosta, então temos que colocar”, 
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em uma tentativa de atender ao “cliente”. É evidente que devemos considerar o Jornal 

do Commercio como empresa e que certos valores internos da empresa acabam tendo 

que ser aceitos pelos jornalistas. De acordo com os editores, uma pauta 100% séria e 

provocadora de debates não dá frutos, mas essa pesquisa foi embasada no argumento 

contrário que quanto mais debate for provocado, mais será rico para a sociedade e para a 

formação de opinião desta. 

Como alternativa, talvez, o ideal seria um jornal com um número menor de 

matérias, mas mais aprofundadas. Não entendemos aqui um Jornal completamente 

tomado pelos interesses do capital, mas há de ser válido apontar deficiências na 

qualidade, a fim de que se melhore o Jornalismo Político. Afinal, a única chance dos 

representados manterem algum controle sobre os seus representantes é através de um 

jornalismo que faça a intermediação das demandas dos indivíduos e movimentos sociais 

da periferia da estrutura de poder em articulação com os fluxos de informação que vêm 

de cima das elites, tradicionalmente as fontes privilegiadas na produção das notícias, 

para que se possa ter um processo de construção da realidade com mais legitimidade 

social. 
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