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Resumo 
 
Baseado na pesquisa de doutorado defendida pelo autor em 2013 na Universidade de São 
Paulo, este estudo investiga o papel do editor de jornal na atualidade. A partir de uma 
reflexão hermenêutica sobre as principais teorias do jornalismo que abordam o papel do 
editor, de entrevistas com estudantes universitários de jornalismo e de entrevistas com 
editores de jornal, o estudo procura mostrar a insuficiência do paradigma de editor-
gatekeeper para compreender a complexidade do papel do editor de jornal hoje e aponta 
para a emergência do paradigma do editor-curador, aquele que seleciona e organiza num 
conjunto significativo as notícias sem a pretensão de ser autoridade final sobre o que 
acontece no mundo nem de registrar absolutamente tudo o que pode ser considerado 
notícia.  
 
Palavras-chave: jornalismo impresso; editor; internet; edição; gatekeeping; curadoria. 

 
 
 
 
Olhares e paradigmas sobre o editor de jornal 
 

Nas últimas décadas, com o advento e popularização da internet, o mundo passou 

por inúmeras transformações nos campos político, social e, principalmente, na forma como 

as pessoas se comunicam – ou conectam. Como não poderia deixar de ser, dadas as 

características dessa nova ambiência, a indústria jornalística mundial foi das mais 

impactadas.  

Considerando a relevância do papel do editor nessa engrenagem e as transformações 

sofridas no cotidiano desse profissional, urge colocar em evidência este profissional e dele 

tentar elaborar um perfil abrangente no cenário da atualidade, discutindo de que forma a 

crise de paradigmas no jornalismo afeta suas rotinas profissionais e de que maneira suscita 

angústias e reflexões. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Jornalismo Impresso do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Professor de jornalismo da ESPM-SP, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e mestre em 
Língua Portuguesa pela PUC-SP. E-mail: renatoessenfelder@gmail.com 



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

 
 

 2 

Entende-se que por décadas os estudos tenham se concentrado sobre o repórter. 

Estava em suas mãos o “segredo” da notícia, o ouro em pó dos meios de comunicação de 

massa, o chamado “furo” (informação exclusiva e relevante). Eram disputados com afinco 

entre as companhias do setor, e os mais talentosos, rapidamente alçados ao status de 

editores ou secretários de redação, colunistas ou chefes de reportagem. 

Mas a popularização da internet a partir da década de 90, mais especialmente nos 

anos 2000, desestabilizou esse cenário. 

Com o barateamento dos canais transmissores de informação – não é mais 

necessário arcar com custos de gráficas ou estúdios para divulgar uma ideia, agora basta um 

computador ligado à rede mundial – os consumidores passam cada vez mais a se tornar 

produtores. Com isso, a oferta de informação cresce exponencialmente: as notícias não 

desaparecem de seus veículos “tradicionais” – jornais, revistas, rádios, TVs – mas também 

pululam com intensidade e velocidade avassaladoras em blogs, microblogs, redes sociais 

virtuais, sites noticiosos ligados ou não a empresas jornalísticas, agregadores de notícias, 

buscadores, comunicadores instantâneos e em praticamente todos os recantos virtuais da 

internet, sem esquecer das redes de telefonia celular. Velozmente, passa-se da economia 

industrial, sólida, a uma economia cada vez mais impregnada de ícones: economia da 

informação. E, mais do que isso, economia de informações em rede3, em que a produção de 

conteúdo, que gera valor, é descentralizada e aberta a uma multidão de novos atores4. 

Nesse cenário, o editor jornalístico tende a ganhar importância.  

Uma de muitas pistas do crescimento do prestígio e importância do editor na 

sociedade contemporânea reside em algumas opiniões coletadas entre graduandos em 

Jornalismo das principais universidades paulistanas, ouvidos durante pesquisa de doutorado 

do autor (ESSENFELDER, 2012). Outra pista pode ser depreendida a partir de textos da 

cultura, entre os quais se destacam produções audiovisuais recentes. 

Nos últimos anos o próprio interesse da sociedade sobre a figura do editor parece ter 

crescido, como parecem apontar os textos da cultura – como filmes, novelas e minisséries 

                                                
3 Vide os estudos do professor de economia na Universidade Harvard (EUA) Yochai Benkler, que em 2006 publicou “The 
Wealth of Networks”.  
4 Para alguns autores, vivemos na atualidade uma era pós-econômica; Kaplan (2003) e Schwartz (2006), chamam-na de 
Iconomia, a economia do ícone, que alia economia, tecnologia e semiologia, em que a produção de valor se dá por meio de 
imagens, ícones e ideias. 
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de televisão – que têm mergulhado nesse personagem. Em sintonia com o fenômeno está 

um grupo de controle com 812 estudantes de graduação5 em jornalismo na capital paulista, 

dos quais 16% manifestaram ter como meta trabalhar como editores – ainda que quase 60% 

não soubessem dizer o que faz um editor de jornal. Esta foi a segunda atividade mais citada 

pelos alunos, ficando atrás apenas da reportagem, que apareceu na enquete com 34% das 

intenções. Na sequência foram citadas as atividades de assessor de imprensa, produtor de 

TV, redator, fotógrafo, blogueiro, professor/pesquisador e diagramador, respectivamente. 

 Questionados sobre quais seriam as funções e virtudes necessárias ao editor, os 

alunos elaboravam respostas como:  

“Coordenar seus repórteres e decidir o que vai ou não ser publicado e como 

(enfoque, destaque, etc.).” 

“Selecionar imagens; uniformizar textos; fazer os elementos da página dialogarem 

entre si; diminuir textos longos demais.” 

“Gerenciamento de tudo o que acontece na editora.” 

“Filtrar e hierarquizar os fatos, e atribuir-lhes juízos de valor.” 

“Deixar os textos claros e simples para o seu leitor.” 

“Saber administrar bem os prazos.” 

“Rever textos, corrigir erros, saber o que deve e o que não deve ser publicado, fazer 

uma mediação entre a informação e o público.” 

 

Destacam-se, entre alunos de primeiro a quarto ano de importantes faculdades 

paulistanas, as noções mais instrumentais, técnicas, gerenciais, do trabalho de edição. São 

recorrentes expressões como gerenciar equipes, corrigir textos, administrar prazos. É visto 

como um profissional sob o signo da eficácia, homem-máquina, com inequívoca capacidade 

                                                
5 Os estudantes, ligados à Universidade Presbiteriana Mackenzie, à Faculdade Cásper Líbero e à ESPM-SP, preencheram 
questionários eletrônicos e na sequência debateram em grupo, com a mediação do autor, questões sobre carreira em 
jornalismo, as funções do editor no dia a dia, seus vícios e virtudes e a maneira como o profissional é retratado em livros, 
filmes e séries de TV. Foram realizados sete encontros com as turmas, ao longo dos anos de 2010 e de 2011. 
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para trabalhar sob pressão e de ser rápido, obedecendo à engrenagem maior que é a política 

editorial do meio de comunicação em questão. 

Muito além dessas definições tecnocráticas, observa-se que a figura do editor vive 

uma importante crise de paradigmas (na acepção já clássica de Kuhn6), que de certa forma 

ecoa a crise de toda a ciência contemporânea7. A mudança é acentuada, no caso específico 

do editor, pela internet – além de, naturalmente, acompanhar um contexto mais amplo de 

crise do pensamento moderno. Sobre isso, concordamos com a perspectiva de Dimas 

Künsch (2000, p. 49), que afirma que “em si, o fato da existência de uma crise do 

pensamento contemporâneo nem mais precisa hoje ser defendido com o ardor dos primeiros 

tempos, lá onde, no meio da escuridão, alguém se levantou, ou muitos alguéns se 

levantaram, para alertar sobre a aproximação do fantasma”. 

O fantasma, por sua vez, aparece muito bem expressado nas palavras do sociólogo 

português Boaventura de Sousa Santos. É o fantasma de  

um paradigma que se constitui contra o senso comum e recusa as orientações para a 
vida prática que dele decorrem; um paradigma cuja forma de conhecimento procede 
pela transformação da relação eu/tu em relação sujeito/objeto, uma relação feita de 
distância, estranhamento mútuo e de subordinação total do objeto ao sujeito (um 
objeto sem criatividade nem responsabilidade); um paradigma que pressupõe uma 
única forma de conhecimento válido, o conhecimento científico, cuja validade 
reside na objetividade de que decorre a separação entre teoria e prática, entre ciência 
e ética; um paradigma que tende a reduzir o universo dos observáveis ao universo 
dos quantificáveis e o rigor do conhecimento ao rigor matemático do conhecimento, 
do que resulta a desqualificação (cognitiva e social) das qualidades que dão sentido 
à prática ou, pelo menos, que nelas não é redutível, por via da operacionalização, a 
quantidades; um paradigma que desconfia das aparências e das fachadas e procura a 
verdade nas costas dos objetos, assim perdendo de vista a expressividade face a face 
das pessoas e das coisas onde, no amor ou no ódio, se conquista a competência 
comunicativa (...) finalmente, um paradigma que produz um discurso que se 
pretende rigoroso, antiliterário, sem imagens nem metáforas, analogias ou outras 
figuras da retórica, mas que, com isso, corre o risco de se tornar, mesmo quando 
falha na pretensão, um discurso desencantado, triste e sem imaginação, 
incomensurável com os discursos normais que circulam na sociedade (SOUSA 
SANTOS, 1989, p. 34).  

                                                
6Tomamos a definição consagrada de Thomas Kuhn em sua obra fundamental a respeito dessa noção, Estrutura das 
Revoluções Científicas: “um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma 
comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma” (1970, p. 219). 
7 Para mais informações sobre o tema da crise de paradigmas no jornalismo sugerimos a consulta a Medina (1991). Em 
1990, sob a coordenação da professora e pesquisadora da ECA/USP, intelectuais de diversas áreas reuniram-se no 
Primeiro Seminário Transdisciplinar daquela escola para debater a crise dos paradigmas em variadas áreas do saber. 
Remetemos também a seminário realizado em Lisboa em 1983 com a presença do francês Edgar Morin (cf. 2001) para 
discutir o problema epistemológico da complexidade, e aos estudos de epistemologia da compreensão de Dimas Künsch 
(2000). 



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

 
 

 5 

A crise de paradigmas da ciência moderna, em transição para o que Sousa Santos 

chama provisoriamente de “uma ciência pós-moderna”, na falta de nomenclatura melhor, 

também acomete o jornalismo? Possivelmente. Nesse sentido, a noção de gatekeeper parece 

ceder espaço, como se apura em pesquisa de doutorado (ESSENFELDER, 2012) com 

entrevistas com 11 editores de São Paulo, à uma noção mais abrangente de edição de jornal, 

a do editor-curador.   

 

O editor nas teorias do jornalismo 

A multiplicidade de funções e desafios condensados na figura do repórter colocou 

esse profissional por mais de um século no centro das mais propagadas teorias do 

jornalismo.  

Uma das teorias inaugurais do jornalismo é a Teoria do Espelho, que prega a 

correspondência entre as notícias e a realidade – aquelas seriam portanto um espelho desta. 

Apesar de a Teoria do Espelho seguir ainda hoje paradigmática entre grande parte do 

público consumidor de jornais, que frequentemente considera o jornalismo um retrato 

efetivamente factual e objetivo da realidade, entre estudiosos é praticamente inconteste sua 

insuficiência, visto que ignora a ação dos jornais e jornalistas na construção social dos 

sentidos da realidade, ou seja, seu status de agentes, e não de meras máquinas repassadoras 

de informações, desprovidas de subjetividade e ideologia8. Na contramão desses e de outros 

estudos a eles avizinhados, uma miríade de estudiosos da comunicação tem apontado nas 

últimas décadas a necessidade de se pensar as notícias não como produtos acabados do 

“mundo real”, portanto passíveis de uma “descoberta”, mas como eventos construídos, 

produzidos (TUCHMAN 2002, p. 80).  

A maneira como o evento notícia é produzido, no entanto, não é consensual entre os 

pesquisadores. 

                                                
8 Lembra Medina (2008, pág. 19) que “a essa concepção positivista ainda não se haviam acrescido as compreensões 
cientificas da indeterminação nos processos materiais e sociais, a noção de caos dinâmico, compreensão de ato 
emancipatórios imprevisíveis. Tampouco havia sido incorporada a noção de produção simbólica, que transcende os 
fenômenos aparentes. A dureza do espírito positivo, no entanto, persiste na metodologia atual, de certa forma ainda avessa 
à visão de mundo que emerge na crise de paradigmas e restaura a imaginação poética”.   
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Nas últimas décadas diversos autores têm apontado a necessidade de repensar os 

paradigmas da área, atentos às transformações sofridas pelo jornalismo (e pela sociedade) 

contemporâneos. Medina é uma das pioneiras nessas reflexões no Brasil, cujas implicações 

têm sido abordadas por diversos autores, como Palácios (2003, p. 8), que ao refletir sobre o 

atual cenário de profusão de mídias aponta que “a disseminação das aplicações digitais e a 

generalização da comunicação mediada por computador produzem potencializações de uma 

tal ordem de grandeza que até mesmo as continuidades mais se assemelham às rupturas”.  

O contexto contemporâneo de liquidez9 das relações, “dominado pela 

imprevisibilidade e instabilidade, ao invés do controle e da ordem, no qual nenhum grupo 

de elite, qualquer que seja a sua posição ideológica e por mais que esteja firmemente 

ancorado nos corredores do poder, está insulado da sondagem jornalística”, como diz o 

sociólogo do caos Brian McNair (2003)10, também parece convidar à reflexão sobre o papel 

do jornalismo e sobre a adequação dos paradigmas clássicos de gatekeeping e 

noticiabilidade, entre outros, às demandas sociais vigentes.  

A Teoria do Espelho introduziu o problema de refletir sobre o que são as notícias 

ainda em meados do século XIX. Levou, portanto, quase 100 anos, com a Teoria do 

Gatekeeper, para que uma nova e fundamental variável fosse considerada: a subjetividade.  

E, por fim, mais cerca de meio século seria necessário para que a noção de 

subjetividade na produção de sentidos fosse fertilizada pelo princípio da intersubjetividade, 

da produção social dos sentidos. 

Zeladoria vs. curadoria 

Um deslocamento substancial no enfoque dos estudos jornalísticos ganha força nos 

anos 1950 com a Teoria do Gatekeeper, proposta por White (1993). Influenciada pela 

psicologia social, a proposta então é centrar esforços na análise de como se dão os 

processos de seleção dos aspectos da realidade que ganharão status de notícia. Por que a 

queda de um avião é notícia, e a queda de um homem na rua, não? Ou, de modo mais 

                                                
9 BAUMAN (2001). 
10 Brian McNair, da Universidade de Stirling, na Escócia, trabalha em equipe multidisciplinar com matemáticos e 
sociólogos, entre outros, na proposta de uma Sociologia do Caos baseada na Teoria do Caos usada na Física e na 
Matemática. Postula, assim, que a sociologia marxista amparada no paradigma de controle vertical das estruturas sociais 
seja revista para se tornar mais complexa. 
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nebuloso: por que um acidente fatal é notícia se envolver uma personalidade, mas, se 

envolver apenas anônimos, não o será?  

A Teoria do Gatekeeper compara, metaforicamente, jornalistas a zeladores ou 

porteiros de edifícios: cabe a eles selecionar quem entra no templo dourado da mídia (as 

páginas de jornal, os minutos de rádio ou TV). Na Teoria do Gatekeeper o jornalismo passa 

de espelho da realidade para “espelho” das visões de mundo do jornalista.  

A variável da subjetividade humana estava, enfim, sendo considerada nos estudos 

sobre o jornalismo. Embora fundamental no campo jornalístico, oferecendo uma nova 

perspectiva aos estudos da época, o trabalho de White não tardou a ser contestado. Uma das 

mais relevantes críticas a ele parte de Hirsch (1977, p. 14), que, ao rever os dados da 

pesquisa de White, concluiu que estatisticamente as “normas profissionais superavam as 

distorções subjetivas”. Em outras palavras, o autor localiza dentro das escolhas do editor-

modelo de White um padrão, que vem a ser semelhante às escolhas feitas pelas agências de 

notícias: sua escolha pessoal é portanto condicionada por um formato imposto de forma 

transorganizacional. Anos antes, em obra de 1964, Walter Gieber já havia apontado, em um 

estudo com 16 editores de jornais americanos, poucas diferenças entre as seleções feitas 

entre os diferentes órgãos. Crescia então a hipótese de uma cultura organizacional e 

deontológica paralela à subjetividade stricto sensu do editor – observação que abriria 

caminho, anos depois, à elaboração de teorias mais complexas, trazendo à tona a noção de 

uma produção social dos sentidos (observando, portanto, simultaneamente os papeis do 

leitor, do jornalista, da organização e da sociedade como produtores e atribuidores de 

sentidos).   

Assim, da mesma maneira do que a Teoria do Espelho, a do Gatekeeper não é imune 

a críticas. E a mais recorrente delas é justamente esta, que contesta a prática de considerar o 

jornalista isoladamente como principal filtro da notícia, negligenciando o papel das 

organizações e das ordens deontológicas da categoria nesse processo – e, na atualidade, 

sobretudo por ignorar a construção social dos sentidos. Ou seja, na Teoria do Gatekeeper a 

notícia é somente analisada a partir de quem a produz, ignorando códigos de classe ou 

organização, conteúdos sociais e arquetípicos. 

É de certo modo em resposta às demandas pela complexificação dos estudos sobre o 

editor que nos últimos anos tem se disseminado, entre as empresas de comunicação, a 
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noção de “curadoria” em substituição ao paradigma do jornalista zelador, porteiro, 

gatekeeper. O curador, na opinião do editor-executivo da Folha de S.Paulo (o maior jornal 

do Brasil), Sérgio Dávila (ESSENFELDER, 2012), é aquele que ajuda o leitor a se guiar 

num cenário de overdose de informação, a selecionar as que são mais relevantes em 

determinado momento, apresentando-as de forma contextualizada e clara – sem a pretensão 

autoritária, contudo, de um porteiro que regula o acesso à torre dourada da informação.  

Lembra Dávila que: 

o jornal impresso foi por muitas décadas o jornal do registro, tudo o que acontecia 
de relevante tinha de entrar naquele jornal. Os americanos falam the newspaper of 
record, que o New York Times se orgulhava por anos de ser. Tudo o que acontecia 
de relevante no mundo naquele período de 24 horas você encontraria no New York 
Times no dia seguinte. Hoje em dia eu acho que o jornal é muito mais uma 
curadoria dessa cacofonia que bombardeou o leitor nas últimas 24 horas. Ele é 
menos ‘olha, leitor, isso é tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas’. E mais ‘isso 
é tudo o que nós, jornalistas da Folha de S.Paulo, no meu caso, achamos importante 
você saber que aconteceu nas últimas 24 horas’. É desta maneira que nós 
interpretamos o que aconteceu e que nós analisamos o que aconteceu. (apud 
ESSENFELDER, 2012, p. 52) 

A insuficiência da Teoria do Gatekeeper havia sido observada por teóricos do 

jornalismo muito antes dos anos 2000 e da popularização da internet e da “cacofonia” 

informativa dela derivada.  

A Teoria da Organização, cujos primeiros estudos são de Warren Breed em 1955 e 

apareceram no artigo Social Control in the Newsroom, na revista Social Forces, critica a 

ênfase excessiva na figura do editor da Teoria do Gatekeeper e enfatiza o papel das políticas 

e filosofias editoriais da empresa jornalística na maneira como trabalham os jornalistas e 

como são construídas as notícias. Ou, segundo Breed, “todos, com a exceção dos novos, 

sabem qual é a política editorial. Quando interrogados, respondem que a aprendem por 

osmose. Em termos sociológicos, isto significa que se socializam e ‘aprendem as regras’ 

como um neófito numa subcultura. 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”. 

Assim, parece suprir uma lacuna na Teoria do Gatekeeper e, em vez de estudar a 

pessoa a partir da qual se desencadeia o processo de produção de notícias, volta atenções à 
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empresa jornalística. Minimizando o aspecto individual na análise, refina o conceito de 

mercado e de notícia como produto. A cultura profissional ou individual do jornalista é 

sobreposta pela cultura da empresa numa abordagem funcionalista em que o aspecto 

econômico é primordial: notícia é o que vende, segundo os estudos e estatísticas de 

mercado da companhia jornalística, e o repórter absorve essa cultura subrepticiamente e a 

coloca em prática no seu cotidiano, pouco agindo contra essa ideologia. 

Mas, apesar de suas insuficiências, a Teoria do Gatekeeper foi uma das raras a se 

debruçar especificamente sobre o papel do editor no processo de elaboração da mensagem 

jornalística. O profissional tem sido desde então apenas tangencialmente abordado nos 

estudos sobre o jornalismo no Brasil. E, quando abordado, ainda assim é frequente que o 

seja de maneira superficial, reduzindo-o ao papel de “gerente da notícia” – noção muito 

presente nos discursos de estudantes apresentados no início deste artigo. Escapa a muitos 

estudos a dimensão humana do profissional, seus conflitos e contradições. 

Salvo raras exceções, a Academia pouco tem contribuído para retirar o editor de sua 

torre de marfim, debruçando-se sobre ele. Na ausência de mais estudos científicos sobre o 

tema, os textos da cultura, mormente no cinema e na televisão, tratam de furar a bolha de 

isolamento do editor – que, com o avanço da internet e de uma cultura de facilitação da 

produção e divulgação de conteúdo, ganhou mais visibilidade social.  

Raramente, contudo, encontramos a preocupação de apresentar o profissional editor 

em sua totalidade, dando-lhe voz ativa para melhor compreendê-lo. Assim, a maioria dos 

estudos e obras artísticas não apreendem um elemento fundamental deste profissional: seu 

caráter. E, conforme lembra Pereira Jr., esse é precisamente um dos aspectos-chave do teste 

diário a que se impõe todo editor:  

Ser editor é um teste de caráter. Pelas decisões a que é obrigado a tomar em nome 
do público. Pelas relações que mantém com fontes e com a estrutura da empresa de 
informação. Da cadeia produtiva da informação, é ele quem talvez mais revele de si 
na operação do próprio trabalho, quaisquer que sejam suas obrigações, se atividade-
fim ou atividade-meio. Editar, enfim, é escolher. Ao fazer escolhas, o editor 
determina o valor de um fato (PEREIRA JR., 2006, p. 14).  

Os editores se veem, hoje, às voltas com um novo problema: com a imensa oferta de 

conteúdos (as notícias estão nos celulares, redes sociais, sites de internet, mídias de 

elevador, rádios, TVs abertas e pagas, jornais e revistas), torna-se ainda mais premente 

decidir o que fazer com esse conteúdo, como enriquecê-lo e como agregar às páginas de 

jornal mais massa crítica relevante.  
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Mais estudos sobre o tema ainda são necessários para entender os motores e reflexos 

dessa mudança de paradigma na atividade específica do editor. Como apresentar o 

conteúdo, como criar conexões entre eventos distantes e entre eles e a vida do leitor, são 

questões que, apesar de antigas, agravam-se na pós-modernidade. Ao que tudo indica, os 

editores ganham mais, e não menos, importância em um mundo ostensivamente conectado 

aos cada vez mais complexos ecossistemas midiáticos.  
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