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Resumo 
Esse trabalho é parte das reflexões do Grupo de Pesquisa Bases Epistemológicas para uma 
Leitura Crítica da Mídia, desenvolvido dentro do Grupo de Pesquisa Rupturas 
Metodológicas para uma Leitura Crítica do Jornalismo. O foco é uma reflexão sobre os 
conceitos sobre o Jornalismo a partir de duas visões: da academia e das principais 
publicações científicas sobre o tema no Brasil, e o conceito de jornalismo impresso e 
digital, conforme utilizado/divulgado pelos veículos de comunicação da cidade de Goiânia, 
apontando pontos e comuns e contradições. 
Palavras –chave: Jornalismo, conceitos, Teoria do Jornalismo. 

 
Introdução 

 Conceituar o jornalismo é uma das tarefas mais complexas daqueles que o manejam 

diariamente em seus ofícios ou que se debruçam em estudá-lo. Intuitivamente deveria ser 

algo simples definir o jornalismo para os profissionais da área, afinal, como não saber 

conceituar aquilo que é o seu objeto de trabalho, de vida, de estudo? Segundo Robert E. 

Park (1972), o jornalismo pertence ao campo do saber referente à realidade transformada 

em ideias e comunicada por meio da verbalização destas, portanto significa subjetividade e 

ponto de vista, já que essa faceta humana é indissociável da comunicação.  

 A complexidade na nomeação do jornalismo se fundamenta em suas contradições: 

embora tenha surgido e se sustente como atividade econômica, ganha credibilidade e 

importância social como serviço de interesse público? E como se explica uma atividade que 

mantém o mito de se passar como realidade, firmando-se em relatos baseados na ideologia 
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da objetividade, da neutralidade, da imparcialidade e refutando a subjetividades de seus 

profissionais e legitimando-se em apresentar a verdade em contraste à ficção, tal qual um 

reflexo do real num espelho, conforme a teoria do espelho, que pressupõe que as notícias 

são como são porque a realidade assim as determina? Teoria essa que, posteriormente, é 

revisada por ser uma explicação pobre e insuficiente para definir o jornalismo, mas que 

ainda perpetua-se nos discursos de defesa da importância social dos jornais, dos jornalistas 

e para não dizer também no senso comum da sociedade.   

 Jornalismo, numa abordagem mais interpretativa a partir da cultura profissional, é 

compreendido como uma construção social da realidade, contrapondo-se à sua compreensão 

anterior como sinônimo da realidade. Por exemplo, na obra Making News: A Study in the 

Construction of Reality, a autora Gaye Tuchman (1978) atribui às instituições jornalísticas e 

aos profissionais a competência na construção de parâmetros qualificados para extrair os 

fatos e eventos da pretensa naturalidade do cotidiano, atribuindo-lhes valores de 

noticiabilidade, rompendo o movimento ordinário e naturalizado da vida social, dotando-a 

de fatos extraordinários que têm causas e consequências e passam a ser noticiados por 

aquilo que os diferem, pela novidade, pelo que os aproxima, pela quebra da rotina e outros 

valores-notícias legitimados pela prática e pela cultura jornalística. Clóvis Rossi, em seu 

livro “O que é Jornalismo” (2000), revela que “Mesmo em assuntos de reduzida 

importância política, como é o caso de uma partida de futebol, a objetividade é quase 

inatingível.” O Jornalismo, de acordo com Park, em “Meios de Comunicação de Massa” 

(1966), é o conhecimento “acerca de”, ou seja, um conhecimento construído posteriormente 

à primeira impressão de um objeto ou fato social. Deste modo, não se pode falar em 

Jornalismo neutro ou isento de posições ideológicas, pois o jornalista, ator social, está 

inserido em determinado contexto e possui uma subjetividade, que o levam a fazer escolhas 

( de pauta, de linguagem, de angulação), sendo que a teoria do espelho, de um Jornalismo 

como reflexo da realidade, surge como espécie de utopia. 

 Entre os autores que se propuseram a responder à intrigante pergunta – o que é 

jornalismo? - Nelson Tranquina (2005), em Teorias do Jornalismo: porque as notícias são 

como são se coloca em uma corajosa tentativa de explicá-lo, utilizando como caminho a 

compreensão da cultura profissional da comunidade jornalística já mencionada 

anteriormente.  Para Traquina, o jornalismo é uma atividade intelectual, uma atividade 

criativa, marcada pela forma periódica, “pela invenção de novas palavras, e pela construção 
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do mundo em notícias, embora seja uma criatividade restringida pela tirania do tempo, dos 

formatos e das hierarquias superiores [...]” (TRAQUINA, 2005, p.22).  

 O jornalismo também é comumente definido como técnica que circunscreve a 

procura, apuração, edição e a divulgação de informações num determinado meio de 

comunicação. Segundo Francisco Karam, esta definição não é suficiente, por não explicar a 

produção teórica e o pensamento comunicacional que envolve a prática. A notícia, como 

principal mercadoria jornalística, de acordo com Nilson Lage (2007) expõe, e não narra o 

fato. A exposição de um fato pressupõe, segundo Lage, objetividade, coesão; em sua 

construção, a exposição do fato deve buscar aproximação com o leitor, colocá-lo à par 

daquilo que exatamente se quer expor.  

 Se para alguns jornalismo é entendido como uma atividade; para outros, vai além, e 

passa a ser entendido como um campo social de autonomia relativa, possuidor de uma 

dinâmica interna, mas também subjugado aos fatores externo do macrossistema em que está 

inserido, além de ser também defendido como um campo de conhecimento da Ciência da 

Comunicação, cuja àrea de estudo procura estudar os fenômenos da comunicação humana, 

associados à produção, estocagem e difusão da informação (TEMER; NERY, 2004, p. 31). 

 O conceito de jornalismo é aplicado também para definir tanto os veículos de 

comunicação de massa periodística numa generalização, quanto as instituições ou empresas 

que concretizam o ambiente onde se faz o jornalismo, bem como é sinônimo também do 

fazer do profissional ou dos grupos de profissionais e seus códigos deontológicos. “[...] o 

jornalismo se afirma como um campo profissional, industrial e institucional [...]” (SILVA, 

2012, p. 12). O jornalismo, então, digladia-se entre dois campos fundantes de sua 

concepção: o econômico (que define o jornalismo como um negócio, cujo produto é a 

notícia) e o ideológico (que define o jornalismo como um serviço público, um dos 

princípios da democracia fundamentado na liberdade de expressão, do jornalismo como 

quarto poder). É nessa existência do jornalismo posicionado entre esses dois campos o que 

gera uma das mais relevantes contradições presentes no fazer jornalístico.   

 Aquilo que inicia os jornais, ou seja, a instauração da sociedade burguesa no século 

XVII, uma sociedade mercantilista, que o coloca como um negócio é o mesmo campo 

econômico que é velado no fazer jornalístico, mas que influencia consideravelmente na 

dinâmica interna desse campo, porque como qualquer outro negócio busca-se o lucro e esse 

provém, principalmente, dos anunciantes atraídos pela audiência dos públicos. A 

legitimação do jornalismo como algo interessante para o mercado funda-se nas 
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características que o tornam um produto de mediação único, se comparado às demais 

formas e meios de mediação humana, cujas características principais circunscrevem-se, de 

acordo com Groth (2011): na periodicidade, na universalidade, na atualidade e na 

publicidade. Porém, para se fundamentar enquanto um produto social necessário, a 

legitimação do jornalismo advém bem mais do poder simbólico existente em seu campo 

ideológico que de seu campo econômico, como defende Silva: 
Em nenhum momento o jornalismo deixa de ser um negócio – como 
todos, à base da relação capital-trabalho, mas não que seja um negócio 
qualquer, pois se institucionaliza (e assim é reconhecido) como função 
cívica, libertária e emancipatória. Seja nas arenas corporativas, seja nas 
arenas políticas, patrões e empregados irão se identificar pelos seus 
vínculos sociais e institucionais, sendo o principal deles a proclamada 
relação biunívoca, constitutiva e interdependente entre imprensa e 
democracia.  (2012, p. 12-13) 
 

 O Jornalismo, historicamente, estabeleceu-se como mediador entre o povo e as 

esferas de poder, expressando as insatisfações e desejos populares. Mas como representante 

e mediador do povo, ele utiliza uma angulação, um ponto de vista que não é isento, mas um 

recorte do real. Para Silva, é no campo ideológico que o jornalismo se afirma como 

instituição social dotada não só de afirmação do público, mas de propósito: um jornal é, 

antes de tudo, um serviço ao público (e, por extensão, um serviço civil: ao cidadão, à 

comunidade, à sociedade e à vida democrática.  

 Além dos dois campos mencionados, o jornalismo galga espaço para ser 

reconhecido não só como um meio de comunicação, mas como um campo de 

conhecimento, que encontra dificuldades de sua aceitação como uma ciência autônoma 

dentre a comunicação. Como um campo de saberes nascido da prática, e não como uma 

ciência pura, o reconhecimento científico do jornalismo não é uma unanimidade na 

academia, devido às suas dinâmicas estarem ligadas à atualidade e a periodicidade, o que 

leva a constantes mudanças estruturais ocasionadas pela cultura e também pela tecnologia. 

Por outro lado, já existem defesas em torno do jornalismo enquanto campo de 

conhecimento, como o trabalho do sociólogo Robert Park (1972), que revela o que o 

jornalismo tem de diferente, de único e de original. Para Park (1972), o conhecimento do 

jornalismo atua no presente e a transmissão desse conhecimento não chega ao público como 

uma percepção chega a um indivíduo, mas como uma comunicação em forma de notícia. 

 Diante de todos esses contrapontos do que seja jornalismo, sociedade, jornalistas e 

patrões podem recorrer a um panorama de conceitos inacabados, em que cada uma dessas 

explicações por si mesmas é insuficiente para a delimitação de um verbete sobre 
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jornalismo, mas que não deixam de validar e afirmar um “ideário legitimador”, como define 

Silva (2012, p. 13), sob o qual o jornalismo se sustenta como um serviço de utilidade 

pública e sinônimo da liberdade de expressão e de imprensa. Arraigadas de mitos, de 

contradições e de funções as definições sobre jornalismo permitem um leque de conceitos 

que poderão ser adotados como uma forma de explicação deste fazer, que, mesmo que não 

seja uma conceituação totalizante, irá transparecer a posição social de quem fala e a 

intenção de manter a ordem sobre o jornalismo, além de velar ou tornar clara uma 

ideologia. 

 

O Jornalismo na perspectiva dos patrões dos jornais impressos goianos 

 Se o distanciamento entre prática e teoria é uma constante nas inquietações 

acadêmicas, pois com recorrência esses dois campos são colocados em lados opostos e 

desconexos, o que dirá de conceitos do jornalismo explicados a partir daqueles que  

trabalham com o jornalismo diariamente, ao invés de sustentar-se só nas conceituações 

bibliográficas. Fazer o caminho inverso da cientificidade, ou, do contrário, voltar às bases 

iniciais da Ciência dos Jornais, como fez pioneiramente o alemão Otto Groth e sua grande 

contribuição para a área ao estabelecer fundamentações teóricas para o jornalismo 

originadas a partir de reflexões críticas sobre a prática extraídas inicialmente de um dos 

veículos de comunicação que compõem esse campo, o jornal, é o que se propõe esse 

trabalho. 

 Para isso, utilizou-se o método de pesquisa exploratória nos sites de seis principais 

jornais impressos diários e semanais de Goiânia que possuem maior circulação ( O Popular, 

Daqui, Diário da Manhã, O Hoje, Tribuna do Planalto, Jornal Opção), especialmente, nas 

seções e  editorias que tratam de assuntos institucionais, afim de que fossem encontradas 

definições sobre que tipo de jornalismo cada veículo declara que realiza. Como alguns 

veículos não possuem em seus sites essas informações, foram compilados editoriais dos 

veículos pesquisados, especialmente, foram feitos recortes de editoriais especiais que 

versam sobre o aniversário de cada um dos jornais impressos, momento propício para que a 

empresa aborde sua atuação jornalística. 

 

O Popular 

 No jornal O Popular, por exemplo, pertencente ao Grupo Jaime Câmara - GJC, em 

seu site não foram encontradas informações sobre a linha editorial do jornal, porém, no site 
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referente ao Grupo Jaime Câmara foi encontrada a expressão “jornalismo consciente”, 

resumindo o discurso da organização sobre o  jornalismo realizado em seus veículos de 

comunicação como um todo, que compreendem jornal impresso, rádio e telejornalismo. Na 

declaração, o GJC afirma que  seus veículos “apresentam total independência jornalística na 

produção diária de seus noticiários, visando atender a um público cada vez mais exigente.” 

(GRUPO JAIME CÂMARA, 2013) Também foram encontradas afirmações sobre os 

conteúdos que têm “credibilidade pública” (GRUPO JAIME CÂMARA, 2013), reunindo 

“informação e entretenimento” (GRUPO JAIME CÂMARA, 2013) , além de avaliar a 

técnica de difusão emprega como  de “alta qualidade e alta disponibilidade”. Ainda no site 

do GJC, no histórico sobre o jornal afirma-se que trata-se de “um jornal voltado para a 

comunidade goianiense” (GRUPO JAIME CÂMARA, 2013). 

 Ainda em busca de uma definição mais legítima sobre o jornalismo presente em O 

Popular não no site da organização a que pertence ao GJC, mas no próprio jornal, foi, 

então,  analisado o editorial de 3 de abril de 2014, data essa em que o veículo celebra seus 

75 anos de criação.  Sem assinatura, como é típico em editoriais que expressam a opinião 

do veículo, o editorial 75 anos de vida apresenta com maior objetividade o jornalismo feito 

pelo jornal O Popular, que se afirma em “seu missionário compromisso com a sociedade” 

(O POPULAR, 2013), valoração essa que está em consonância ao que é declarado no site 

do GJC ao se colocar como um veículo voltado para a comunidade goianiense, 

demonstrando que permeia no fazer jornalistico desse veículo o ethos ideológico de se 

transparecer como um serviço público. 

  Ainda no editoral dos 75 anos de O Popular, foi encontrada a autodeclaração de um 

jornal que “jamais se rendeu a qualquer tipo de pressão, resistindo a ameaças de censura e 

coação” (O POPULAR, 2013), o que alia-se à afirmação presente no site do GJC sobre o 

que entendem de “independência jornalística” (GRUPO JAIME CÂMARA, 2013) , porém, 

no portal do GJC, essa independência é apresentada como interessante para a finalidade de 

seus públicos que são tidos como exigentes; já no editorial, denota-se que a independência 

jornalística associa-se mais a resposta do jornal de se portar como resistente à censura e 

coação, ou seja, de opôr-se às tentativas de cerceamento de liberdades de expressão e de 

imprensa, uma resposta muito mais direcionadas às instituições públicas e privadas. No 

texto do editorial,  foi  encontrada a afirmação de que o O Popular  se trata de um veículo 

que permanece “fiel à luta pelo primado da pluralidade” (O POPULAR, 2013), termo esse 

que muito se associa ao conceito de universalidade presente na Ciência dos Jornais, 
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segundo Groth (2011). Também, transparecem nos discursos do editorial princípios 

norteados pela manutenção “da democracia e da liberdade de expressão, guiado pela 

bússola da ética e da decência” (O POPULAR, 2013), conceitos esses extremamente 

pertinentes aos ideários filosóficos que legitimam o campo ideológico em que se 

fundamenta o jornalismo, para além do campo econômico. 

Daqui 

 Em outro jornal diário goianiense também pertencente ao Grupo Jaime Câmara, o 

Daqui, foi constatado que não há um site próprio para esse jornal. Desse modo, as 

informações sobre o Daqui foram buscadas no site do Grupo Jaime Câmara, que, como já 

mencionado anteriormente, refere-se ao jornalismo executado em seus veículos de 

comunicação como “jornalismo consciente” (GRUPO JAIME CÂMARA, 2013), numa 

expressão muito subjetiva e bastante conotativa que não encontrou consistência de sua 

capacidade de denotação do jornalismo feito na análise anterior sobre  O Popular  e nem é 

suficiente para explicar o jornalismo executado no Daqui.  Além disso, outra limitação de 

análise do jornal Daqui, a partir de sua explicitação pública de seu fazer jornalístico, é a 

inexistência de editoriais em suas publicações. No histórico presente no site do GJC, o 

jornal é conceituado como o “único jornal de estilo popular em Goiás”, “ com penetração 

em diversas classes sociais, em especial entre o público 'C' e 'D'” (GRUPO JAIME 

CÂMARA, 2013). É possível extrair alguns expressões sobre o formato do jornal que 

delineiam o tipo de jornalismo feito no Daqui, como: “apresenta as notícias de forma 

compacta, com textos leves, atrativos e didáticos” , “seu foco são assuntos locais” ,“ a 

interatividade com o leitor é outro ponto forte, assim como a parte de serviços e as 

promoções com distribuição de brindes” (GRUPO JAIME CÂMARA, 2013).  

 Apesar de não estar explicitamente declarado o tipo de jornalismo que o Daqui se 

propõe a fazer, infere-se que ele é um produto jornalístico do Grupo Jaime Câmara menor 

se comparado ao O Popular. Com uma linha editorial que prima por notícias de caráter 

mais utilitaristas, por meio de serviços e até a premiação dos leitores com brindes, gerando 

uma fidelização ao jornal, além de abordar o entretenimento e o sensacionalismo por meio 

de textos curtos de linguagem mais didática, o jornalismo existente no Daqui  retoma 

aquele feito na era do penny press, do yellow press, da imprensa amarela, do século XIX e 

que ainda reverbera nos tabloides brasileiros. Um jornalismo que explora os fait-divers, a 

violência, o mundo das celebridades, os fatos regionais com interesse de conquistar o 

público das classes sociais mais baixas, como ele mesmo se propõe.  É um jornal elaborado 
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com uma equipe reduzida, seis ao todo, sendo que a supervisora editorial do Daqui é a 

mesma editora-chefe de O Popular.  

 E  é exatamente por possuir essa linha editorial voltado para o popular que o Daqui 

não possui editoriais que explicam o seu jornalismo, porque não há necessidade de 

esclarecer as instituições públicas e privadas sobre sua atuação, como é o objetivo dos 

editoriais, porque essas instituições não são o seu público-alvo. Trata-se de um jornalismo 

subproduto do Grupo Jaime Câmara que se coloca no propósito de conquistar aqueles que 

não são leitores de jornais mais interpretativos, levando informações estilizadas como 

populares, bem como gratificando o leitor bem ao gosto da publicidade e propaganda, 

tratando o jornal como uma mercadoria, pois, afinal, é o jornal que vem com brinde ou são 

os brindes que vêm com jornal? Essa resposta vai depender da intenção e do uso que o 

público dá a esse veículo. Um jornal tabloide que é vendido a R$ 0,50 enquanto o O 

Popular, no padrão standard, é vendido a R$ 2,50 consolidam-se como dois produtos 

jornalísticos de uma mesma empresa, mas com linhas editoriais bastante distintas que não 

os colocam como concorrentes. Porém, o Daqui, ao se adaptar ao gosto das audiências de 

classes mais baixas a serem conquistadas enquanto leitores, faz um jogo de velar suas 

intenções alicerçadas no campo econômico, propondo-se como um jornal que compreende 

o que é o gosto popular, sendo essa atuação o suficiente para legitimar sua função social 

jornalística. 

 

Diário da Manhã  

 Outro jornal objeto dessa análise sobre o jornalismo na perspectiva do patrão é o 

Diário da Manhã - DM. Mais uma vez a ausência de informações sobre o jornalismo feito 

pelo veículo no site do jornal levou à busca em editoriais publicados na data de aniversário 

do veículo. O diferencial na análise é que ao invés de um editorial na data de aniversário, o 

Diário da Manhã elaborou um caderno especial, que foi lançado cinco dias depois do 

aniversário do jornal, 12 de março de 2014. O adiamento foi justificado na capa da edição 

do dia 12, pelo chefe de reportagem do DM, devido a problemas técnicos que levaram adiar 

a publicação do suplemento para o dia 17 de março. 

 Não houve um editorial sobre o aniversário do jornal, mas um caderno especial. 

Desse modo, as definições sobre o jornalismo feito pelo DM foram extraídos do artigo 

opinativo do dono do jornal e assinado, bem como do artigo do chefe de reportagem, que 

também foi assinado. Para o dono e editor-geral do DM, Batista Custódio, em seu artigo 
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História dos Livres , ele escreve que a trajetória do jornalismo é marcada pelo “ mastro da 

liberdade de imprensa” (CUSTÓDIO, 2013, p. 1) e na valorização da “opinião 

independente” (CUSTÓDIO, 2013, p. 1). Já o chefe de reportagem do DM, Ulisses Aesse, 

em seu artigo Com o Espírito da Liberdade delineia melhor os princípios do jornalismo do 

DM, como: “ Não se pode negar a vocação democrática do Diário da Manhã”,  “defensor do 

princípio elementar do livre exercício do pensamento”, “ um misto de guardião e produtores 

destas liberdades: a de opinião e a de expressão”, “ único jornal no País ( isso mesmo, no 

País!) a ter espaço privilegiado para seu leitor. Único: o seu caderno Opinião Pública”, “ O 

Diário da Manhã busca dar voz ativa ao cidadão”, “ afinal, o jornalismo é, de fato e de 

direito, o espelho da realidade e não pode ser visto de forma invertida, e nem distorcida no 

sentido de falsear e manipular os fatos que não representam esta mesma realidade”, e   “o 

jornalismo do Diário da Manhã é e sempre será assim: direto, imparcial, e feito com os 

olhos das multidões” (AESSE, 2013, p.4). 

  A partir das expressões extraídas dos artigos de opinião dos principais dirigentes do 

jornal, nota-se que o jornalismo feito pelo Diário da Manhã  é alicerçado em princípios da 

teoria democrática, ou seja, dá-se ênfase nas liberdades de opinião e de imprensa como 

orientadoras da prática desse veículo. Também analisa-se um discurso sobre o jornalismo  

pertinente aos mitos filosóficos do campo ideológico jornalístico, como guardião das 

liberdades,  imparcial e até mesmo utiliza-se da já refutada teoria do espelho – o jornalismo 

como reflexo da realidade - para explicar a razão de ser do jornalismo. E sempre o público, 

nesse caso o cidadão,  é mencionado  como o alvo final desse fazer que se coloca como um 

serviço público, que, no caso do DM se vangloria de ser um jornal que privilegia à opinião 

do leitor em um caderno específico para o gênero opinativo. 

 

O Hoje  

 Outro jornal diário de grande circulação em Goiânia, O Hoje, apresenta em seu site, 

na seção “Sobre o Hoje” um histórico do veículo, onde é possível extrair termos capazes de 

delimitar o jornalismo que esse realiza. De acordo com as informações institucionais 

presentes no site, o princípio do jornal “ é levar informação gratuita com conteúdo às 

diversas classes sociais” (O HOJE, 2013). Além disso, está escrito que a equipe editorial é 

pautada pela “ seriedade, honestidade e credibilidade, traz as notícias em primeira mão” (O 

HOJE, 2013), “edição recheada de notícias novas e uma capa chamativa pelos textos leves e 
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agradáveis, priorizando os fatos de maior interesse e com boas imagens fotográficas em 

todas as editorias [...]” (O HOJE, 2013). 

 Outra percepção é a redação do texto como se dialogasse com o leitor: “ Assim, 

você fica bem informado de tudo o que acontece em Goiás, no Brasil e no Mundo” ( O 

HOJE, 2013).  Também, conceituações técnicas sobre a produção do jornal são ressaltadas: 

“equipamentos de última geração que permitem maior agilidade na impressão dos jornais, 

garantindo a distribuição nas primeiras horas do dia” (O HOJE, 2013). Para além da análise 

das informações existente no site não foi possível compilar algum editorial de 

comemoração do aniversário do veículo, porque não há editoriais no O Hoje, pois segundo 

o editor-chefe do jornal, a ausência de editorial justifica-se por esse se manifestar apenas 

por meio das matérias e sua coluna de opinião. 

 Desse modo, inferi-se, a partir dos termos apresentados na seção sobre o jornal 

presentes no site, que o jornalismo de O Hoje baseia-se em princípios que vigoram nas 

teorias do jornalismo, ou seja, destaca-se um caráter informativo, firmado em código 

deontológico ético, valorando a seriedade, honestidade e a credibilidade, essa última 

angariada conteúdo direcionado às diversas classes sociais, encontrando-se mais uma vez a 

noção de função social do jornalismo. Encontra-se também no jornalismo de O Hoje a 

fundamentação dos estudos de Groth (2011) sobre a Ciência dos Jornais, em que a notícia 

em primeira mão associa-se muito à característica da periodicidade e algumas das premissas 

jornalísticas, como a novidade, a exclusividade e a agilidade na divulgação da informação 

remetem a periodicidade e atualidade como característica centrais  do jornalismo.   

 O conceito de universalidade também é encontrado aos fatos como “ tudo o que 

acontece em Goiás, no Brasil e no Mundo” (O HOJE, 2013) e também encontram-se 

referências ao conceito de publicidade, especialmente, quando o jornal menciona sua 

características técnicas associadas à propagação (distribuição) e também no sentido de ser 

gratuito, o que direciona à apreensão da publicidade como uma pretensão daquilo que é 

acessível a todos, o que sai publicamente contraponde aquele que é privado. Porém, Groth 

(2011), esclarece que, por mais que se proponha como público, a publicidade dos jornais é 

limitada. “A publicidade de todos os jornais sobre a terra é vinculada a requisitos reais, 

limitada por entraves reais.” (GROTH, 2011, p. 274).   

 

Tribuna do Planalto 
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 Partindo para análise do jornal semanal Tribuna do Planalto foi constada a ausência 

de informações institucionais sobre o jornalismo que realizam no site do veículo. A partir 

disso, foi analisado editorial, nomeado carta ao leitor, não assinada, referente ao 28º 

aniversário do jornal, celebrado em 7 de julho de 2013. O editorial declara o seu fazer como 

alicerçado em compromissos com o “[...] o jornalismo sério e responsável” (TRIBUNA DO 

PLANALTO, 2013). Sobre tal conceito, o editorial declara que o jornalismo sério e 

responsável é capaz de explorar “ tanto  o papel insubstituível das fontes como também as 

informações de bastidores que auxiliam de maneira decisiva na elucidação de fatos, em 

especial os que envolvem a essência dos poderes constituídos.” (TRIBUNA DO 

PLANALTO, 2013), afirmando-se numa proposta pedagógica do jornalismo enquanto um 

campo de conhecimento, bem como é afirmação que associa-se mais uma vez à 

compreensão da publicidade, no sentido oposto ao que é de interesse e serve à esfera 

privada, ou seja, o jornal propõe-se a tornar “público”, deixar às claras, assuntos que 

ocorrem nas esferas privadas dos bastidores da politica goiana,e pontua-se como realizar de 

um jornalismo interpretativo ao se dizer como um elucidador de fatos. Sobre seu conteúdo, 

o editorial destaca “ o enfoque voltado para a política, a educação e o 

cotidiano.”(TRIBUNA DO PLANALTO, 2013). 

 Ainda a respeito de seu jornalismo, a Tribuna do Planalto coloca-se como uma 

“orientação comum, que é a entrega na busca de um jornalismo que seja expressão da 

diversidade, a fim de, verdadeiramente, se constituir em espaço democrático.” (TRIBUNA 

DO PLANALTO, 2013). Tal assertiva reafirma os valores do jornal alicerçadas na teoria 

democrática que prima pela liberdade de expressão e de opinião. E mais uma vez, a Tribuna 

do Planalto descreve-se sob do ethos jornalístico: “Jornais que persistem dentro da 

dimensão da credibilidade constroem trajetórias longas, como é o caso da Tribuna 

[...]”(TRIBUNA DO PLANALTO, 2013). Posteriormente, o editorial conceitua o que 

compreende por um jornalismo ideal na atualidade, para todos os veículos de comunicação, 

fundamentado-se nos princípios de uma “imprensa plural”, “uma imprensa que precisa se 

certificar das novas aspirações da sociedade brasileira [...]” (TRIBUNA DO PLANALTO, 

2013). E enfatiza a necessidade de “ aperfeiçoamento da imprensa enquanto representação 

viva dos ideais da sociedade, fazendo com que sua conduta não se volte unicamente para o 

aspecto comercial, configura uma norma inspiradora indissociável para pequenos e grandes 

veículos.”(TRIBUNA DO PLANALTO, 2013). Desse modo, a função social do jornalismo, 

para o Tribuna do Planalto, é entendida como uma oposição ao campo econômico, 
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exemplificando que o jornalismo é essa militância de algo privado, porém público, como 

bem define Silva ( 2012, p.13). 

 

Jornal Opção 

 Outro jornal semanário analisado o Jornal Opção  não possui informações 

institucionais em seu site que se refiram ao jornalismo feito pelo veículo. Nesse sentido, a 

pesquisa centrou-se na análise de um editorial referente ao 35º aniversário do jornal, de data 

de 19 a 25 de dezembro de 2010. O  editoral do ano de 2010 foi escolhido, porque nas 

edições mais recentes não foram encontrados editoriais comemorativos do aniversário do 

jornal que versem sobre a linha editorial do jornal. 

 No editorial O Tempo nos deu razão, o jornal “ratifica sua vocação no jornalismo 

analítico e sua defesa intransigente da modernidade.” (JORNAL OPÇÃO, 2010). O texto 

relembra os inícios dos jornais e refere-se ao primeiro editorial publicado em que os 

editores, à época, sua carta de intenção: “ o jorna daria o fato, e junto, a sua interpretação” 

(JORNAL OPÇÃO, 2010). Sobre suas práticas, o editorial exalta defesas referentes à sua 

imparcialidade, como no trecho:  “O jornal não renuncia à crítica e não admite que políticos 

ou de outras regiões prejudiquem os interesses do Estado” (JORNAL OPÇÃO, 2010). O 

mito do jornalismo como quarto poder e defensor dos interesses sociais também transparece 

no jornal em sua defesa: “ nós mostramos a voz verdadeira da sociedade, aquela que 

silencia-se ante poderes políticos e comunicacionais, mas, se encontrar o fórum ideal, 

'reencontra-se' [...]” (JORNAL OPÇÃO, 2010). E ainda busca legitimar o seu jornalismo 

associando ao princípio da verdade: “ Somos porta-vozes daquilo que entendemos como a 

verdade” (JORNAL OPÇÃO, 2010) e pontua-se como um jornal com o  propósito de 

transparecer como serviço do público: “Duvidando sempre, mas acreditando firmemente em 

Goiás, no seu povo, nos seus bons políticos, profissionais liberais e empresários.”(JORNAL 

OPÇÃO, 2010). 

 O jornal também, no seu editorial, propõe a prever qual o jornalismo ideal para o 

futuro, enfatizando que o caminho é o jornalismo analítico tal como o  veiculo se afirma em 

sua linha editorial:  “[...]em termos de jornalismo, o que vai prevalecer, daqui pra frente, 

sobretudo depois da internet, não grandes tiragens, e sim pequenas tiragens qualitativas e de 

impacto.”(JORNAL OPÇÃO, 2010). E vai mais longe nas suas antecipações: “ Vai 

sobreviver quem tem opinião e, assim, informa, forma, influencia e gera debate.” (JORNAL 

OPÇÃO, 2010). Outra característica marcante na análise do jornalismo compreendido pelo 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 13 

Jornal Opção  é a interferência de outros jornais se retroalimentando em relação aos 

conteúdos, constatando uma prática comum no jornalismo, porém conhecida somente nos 

bastidores do jornalismo: “hoje, os jornais se copiam. […] Os jornais querem ser iguais 

trabalhando, talvez, inconscientemente, por um gosto único, deixando de celebrar a 

diversidade da vida social.” (JORNAL OPÇÃO, 2010).  

Analisados estes pontos, devemos repensar o jornalismo. Para Luís Martins da Silva 

(2013), “Já não são suficientes os fatos narrados em sua natureza jornalística primordial [...] 

é preciso ir além dos fatos, é preciso recobri-los de contexto, de utilidade pública, 

transformando-se a função noticiosa numa espécie de serviço público”. Para Silva (2013), o 

futuro do Jornalismo estaria além da informação, mas abarcaria a comunicação, ou seja, o 

Jornalismo como ator imprescindível nas modificações sociais pragmáticas, teóricas, de 

consciência e cidadania. É a informação como semente para a comunicação e consequentes 

mobilização e modificação social. 
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